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1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

СМР – Страгения за местно развитие; 
ОС – Общо събрание 
УС – Управителен съвет 
ПН – Процедурен наръчник за прилагане на СМР 
РА – Разплащателна агенция 
ОРА – Областна разплащателна агенция 
ПМСП – Прилагане на мерки и схеми за подпомагане 
КИП – Комисия за избор на проекти 

2. Кратко резюме на извършената дейност: 

Настоящия доклад за отчитане на дейностите по изпълнение на Стратегия за местно 

развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч” за периода 2012 -2015 г. обхваща 

периода от 13 юни 2012 г. до 31 декември 2012 г.  
Дейностите по изпълнение от СМР стартираха с подписването на тристранния 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-86 /13.06.2012 г. и 

формирането на оперативния екип по прилагане на СМР. 
Изпълнението на Стратегията за отчетния период бе извършено при стриктно 

съблюдаване на Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2012 г. и 

спазване на стъпките и последователност на дейностите, съгласно ПН.  
Извършените дейности през отчетния период са както следва: 

1. Формиран екип от специалисти за изпълнение на дейностите по одобрената 

СМР; 
2. Дейности за популяризиране, информиране и публичност; 
3. Обучение на УС и оперативния екип, ангажиран с прилагането на стратегията 

за местно развитие; 
4. Обучение на УС и  местни  лидери на тема „Лобиране и решаване на 

конфликти”; 
5. Организиране и провеждане на заседания на КИП; 

  
 
2. Цели на стратегията за местно развитие. 
 
Основна стратегическа цел 
За периода 2012 - 2015 г. Стратегията за местно развитие определя следната основна 

стратегическа цел: 
 
Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ Берковица – 
Годеч» чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна икономика и 

ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  ресурси. 
 
Основни приоритети  
Приоритет 1  
Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска 

промишленост 
Приоритет 2  
Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на “МИГ- Берковица и 

Годеч” 



Приоритет 3 
Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на 

заетост 
Приоритет 4 
Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност “МИГ- Берковица и Годеч” 
на регионално и европейско ниво.  
 
3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във 

връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите 

действия за преодоляването им. 
 
Таблица 1  

Индикатор Цел за 

периода 

2007 – 2013 
според 

СМР 
 

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 
 
  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 
Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км2)  656,179 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР към 31.12.2009 г. 23 261 

Брой проекти, финансирани от СМР  36 - - 
Брой участници, успешно завършили 

обучение  - 34 34 

 

4. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на 

управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), 

промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  
 

В отчетния период настъпиха промени в управителните органи на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч”, както следва: 
С Решение № 2 от заседание на ОС № 3/ 11.06.2012 г. от УС са подали оставка– Ася 

Велиславова Иванова и Николина Илиева Илиева.  
С Решение № 3 от заседание на ОС № 3/11.06.2012 г. за членове на УС на МИГ – 

Берковица и Годеч са избрани Димитранка Замфирова Каменова - кмет на Община 

Берковица, в качеството си на представител на Община Берковица и Андрей Неделчев 

Андреев – кмет на Община Годеч, в качеството си на представител на Община Годеч.  
С Решение № 4 от заседание на ОС № 3/11.06.2012 г. за Председател на УС е избрана 

Димитранка Замфирова Каменова. 
В дейността си оперативният екип на МИГ-Берковица и Годеч среща изключигелна 

подкрепа както от Председателя на УС на МИГ- г-жа Димитранка Каменова, така и от 



останалите членове на Управителният съвет. Всички документи, подписани от 

Председателя на УС  като представляващ се придвижват експедитивно в необходимите 

срокове. Всички членове на УС, вкл.Председателя участват активно в дейностите на МИГ 

при взимане на необходимите решения на УС на присъствени и неприсъствени заседания, 

като членове на комисии за избор на изпълнител за отделните дейности, като  членове на 

Комисиите за избор на проекти, и в много случаи подпомагат оперативната дейност на 

екипа. 
 
За отчетния период 13.06.2012 г. – 31.12.2012 г. са настъпили промени в 

оперативния екип по прилагане на СМР.  
С писмо № 41-04-32/13.07.2012 г. на Министъра на земеделието и храните не се 

одобрява назначението на Изпълнителния директор – Ваня Каменова и Експерт по 

прилагане на СМР – Надя Тодорова. В тази връзка двете лица са освободени. 

Изпълнителният Директор е освободен считано от 28.07.2012 г., а Експерта по прилагане на 

СМР считано от 01.08.2012 г. В писмото е указано, че Сдружението следва да представи 

трудови договори с предварително одобрените кандидати г-жа Татяна Петрова за 

длъжността изпълнителен директор и г-жа Ганка Петрова за длъжността експерт по 

прилагане на СМР. В случай на невъзможност предварително одобрените кандидати да 

заемат длъжностите, указва да се проведе конкурс. 
В следствие на представено Заявление за отказ от Ганка Иванова Петрова е 

публикувана обява за провеждане на конкурс за свободно работно място на длъжността 
Експерт по прилагане на СМР . Подаденое едно заявление за кандидатстване. С решение на 

УС от Протокол № 9 / 27.08.2012 г. е избрана и назначена на длъжността Експерт по 

прилагане на СМР г-жа Надя Тодорова.  
В резултат на 28.08.2012 г. Сдружението е изпълнило указанията на министъра и е 

изпратило писмено предложение до Татяна Христова Петрова за заемане на длъжността 

изпълнителен директор, в което й е указало тридневен срок за изразяване на писмено 

становище. В същото писмо Татяна Петрова е уведомена, че ако не изпрати своята позиция 

в тридневен срок, бездействието й ще бъде считано за мълчалив отказ и Сдружението ще 

предприеме действия по изпълнение на процедура за избор на Изпълнителен директор.  
В указания срок, становище от Татяна Петрова не е получено, поради което е обявен 

конкурс за свободно работно място за длъжност: Изпълнителен директор на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ Берковица и Годеч”. 
Съгласно изискванията на Стратегията за местно развитие, обявата е публикувана в 

местните медии, както и в интернет страницата на Сдружението. В резултат в офиса на 

Сдружението са постъпили две кандидатури. С решение на УС от протокол №13/24.09.2012 

г. е одобрена кандидатурата на Ирена Ангелова Михайлова – Кирилова. УС е възложил на 

Председателя да проведе събеседване с кандидата, след което да изпрати документите да 

МЗХ за предварително одобрение. Проведено е събеседване на 04.10.2012 г. и в резултат на 

окончателното одобрение е изпратено писмо- заявление за одобрение  Изх. № 01-15 
/08.10.2012г. до Министерство на земеделието и храните. След одобрение от страна на МЗХ 

Ирена Ангелова Михайлова – Кирилова е назначена на трудов договор считано от 

03.12.2012 г. на длъжността Изпълнителен директор на „МИГ – Берковица и Годеч”. 
 
5. Индикатори. 
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/ 
специфични индикатори от СМР. 
 
Таблица 2 

Вид 

индикатор 
Индикатор Цел до края 

на 

Постигнато 

в периода, 

Постигнато за 

периода от 



 
 
Таблица 3 

Индикатор Стойност съобразно 

специфичните цели за 

периода 2007-2013 

Стойност съобразно 

постигнатото за 

периода на отчитане  

Брой дейности за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност 
3 

 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  22  

Брой на участниците в дейностите по 

информиране НП  

 
Таблица 3.1 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 431 ОТ  СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 
Постигнато 
в периода, 

обхванат от 

доклада 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 1 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни досиета 

1 

МИГ, Брой 1 Сключени 1 

стратегията 
 

обхванат от 

доклада  
началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

- 82 82 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

   

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 
36 7 7 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

- -  



обхванати от 

проекти по 

мярката 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни досиета 

Общ размер 
на 

инвестицията 

Финансово  

изражение 
770 000 лв. Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 
проектни досиета 

 

Дейности за 

придобиване 

на умения 

Брой 3 Сключен договор 

по проект, 

графици на 

осъществените 

дейности 

1 

Участници в 

дейностите по 

обучение 

Брой  10 Присъствени 

списъци 
22 

Резултат 

Създадени 

работни места 

по трудов/ 

граждански 

договор 

Брой 5/3 Трудови и и 

граждански 

договори 

5/3 

Обучен екип 

за работа  по 

СМР на 

територията 

на МИГ  

Брой 1 Трудови и и 

граждански 

договори, 

длъжностни 

характеристики 

1 

Обучени лица 

по ЛИДЕР 
Брой 10 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

присъствени 

списъци 

 

 
6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. 

Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на 

извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края 

на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно 

развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.  
 

1. Цел на стратегията – формулировката по Стратегията 

Визия 
Територия “МИГ Берковица и Годеч” – привлекателен център на Западна Стара 

планина със съхранена чиста природа и местна идентичност,  развита икономика на 

иновациите, модерно земеделие и атрактивен туризъм, населявана от свободни и 

осигурени хора. 
Основна стратегическа цел 



За периода 2012-2015 г  Стратегията за местно развитие определя следната основна 

стратегическа цел: 
Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ 

Берковица – Годеч» чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна 

икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  

ресурси. 
 

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 

Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ 

Берковица – Годеч» чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна 

икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  

ресурси. 
 
Основни приоритети  
Приоритет 1  
Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска 

промишленост 
Приоритет 2  
Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на «МИГ- 

Берковица и Годеч» 
Приоритет 3 
Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и 

създаване на заетост 
Приоритет 4 

Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност «МИГ- Берковица и 

Годеч» на регионално и европейско ниво.  
 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

 

 



Приоритети /Цели / Мерки Програмен период 
ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ Берковица – Годеч» 

чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и 

инфраструктурни  ресурси.   
ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост 
Специфична цел 1. Производство на качествена местна земеделска продукция 
Специфична цел 2. Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти чрез  модернизиране на производствените мощности и 

внедряване на иновативни технологии 
121 Модернизиране на земеделските стопанства 2012 – 2015 г. 
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 2012 – 2015 г. 
ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на «МИГ Берковица и Годеч» 
Специфична цел 2.1. Устойчиво управление на земеделските и горски площи 
Специфична цел 2.2. Защита на горите 
223 Първоначално залесяване на неземеделски земи 2012 – 2015 г. 
226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности 2012 – 2015 г. 
ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост  
Специфична цел 3.1. Развитие на иновативни  производства и услуги на местно ниво 
Специфична цел 3.2. Развитие на социалните, културните и младежките дейности и интеграция на уязвимите групи чрез инвестиционна 

дейност в социална инфраструктура, оборудване и обзавеждане на центрове за социални услуги, спорт и култура. 
Специфична цел 3.3. Развитие на интегриран туризъм чрез оползотворяване на природната и културна териториална идентичност. 
322 Обновяване и развитие на селата 2012– 2015  г. 
321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони 2012 – 2015 г. 
311 Разнообразяване към неземеделски дейности 2012 – 2015 г. 
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията 2012 – 2015 г. 
313 Насърчаване на туристическите дейности 2012 – 2015 г. 
ПРИОРИТЕТ 4. Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност «МИГ Берковица и Годеч» на регионално и 

европейско ниво чрез прилагането на подхода ЛИДЕР 
Специфична цел 4.1. Създаване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи от територията на страната и ЕС. 
Специфична цел 4.2. Развитие на капацитета на «МИГ Берковица и Годеч» и оживяване на територията чрез реализиране на Стратегията за 

местно развитие. 
431 Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие. 
2012 – 2015  г. 



4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на 

заявления  за настоящата година 

Изпълнението на стратегическата цел на Стратегия за местно развитие предвижда 

изпълнението на специфичните цели и приоритети.  
За постигане на специфичните цели залегнали в Приоритет 1 - Развитие на модерни 

и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост са публикувани 

две покани за прием по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» и една 

покана за прием по мярка 123 «Добавяне стойност към земеделски и горски продукти». 
За постигане на специфичните цели залегнали в Приоритет 2 - Подобряване и 

съхраняване на природните ресурси на територията на «МИГ Берковица и Годеч» е 

публикувана една покана за прием по мярка 223 «Първоначално залесяване на неземеделски 

земи» и една покана за прием по мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности». 
За постигане на специфичните цели залегнали в Приоритет 3 - Подобряване 

качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива 

заетост са публикувани две покани по мерките 311 «Насърчаване към неземеделски 

дейности», 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия», 313 

«Насърчаване на туристическите дейности», 321 «Основни услуги за икономиката и 

населението в селските райони» и един прием по мярка 322 «Обновяване и развитие на 

населените места». 
 

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 

 Формиран оперативен екип за изпълнение на дейностите по стратегията. В 

отчетния период Екипа на „МИГ – Берковица и Годеч” се състои от Изпълнителен 

директор, двама Експерти по прилагане на СМР, Счетоводител и Технически асистент. 
Сключени са трудови договори с членовете на екипа, съгласно изискванията на КТ и 

Наредба № 23/18.12.2009 г. Членовете на екипа детайлно се запознаха с одобрената СМР, 

Наредба № 23, Наредбите по мерките, както и всички други нормативни документи, 

касаещи дейността на Сдружението и изпълнението на СМР. 
 Осигурени са външни експерти: Сключен е договор с външен експерт - за 

абонаментно правно обслужване, за подпомагане действията на оперативния екип по 

прилагане на СМР при сключване на договори с външни изпълнители, обработка на лични 

данни, правни действия по регистрации и други процедури. Сключен е договор за 

методическа помощ в разработването на критериите за оценка на проекти. Сключени са 

граждански договори с външни експерт-оценители/ след проведен избор/, участващи в 

Комисиите за избор на проекти. 
 Дооборудван е с техника и софтуер офисът на МИГ-Берковица и Годеч, 

оборудвано  е с обзавеждане Изнесено работно място-гр.Годеч 
За осигуряване нормалното функциониране на офиса на МИГ –Берковица и Годеч с 

адрес.гр.Берковица,пл.Йордан Радичков 4, стая 116, е закупена следната офис техника: 

Преносим компютър- за 5-тия член на екипа, Принтер за цветен лазерен печат, и Скенер. За 

оборудването на изнесено работно място на Експерта по прилагане на СМР в гр.Годеч, 

което се намира в сградата на Община-Годеч, е закупено обзавеждане, което включва : 

Бюро, Шкаф и Стол. Закупен е счетоводен софтуер  за автоматизирана обработка 

счетоводните документи. Закупен е и софтуер за обработка на възнагражденията и 

осигуровките- извън финансирането по тристранния договор. 
 След проведена процедура за избор на изпълнител с  Публична покана е закупен лек 

автомобил за обслужване на МИГ-Берковица и Годеч. Основното предназначение на 

автомобила е осигуряването на пътуванията до МЗХ и ДФЗ във връзка с подаването на 



отчетни документи на МИГ и проектните предложения на бенефициентите,  пътуванията до 

населените места за територията на МИГ- по организиране на информационни срещи и 

срещи на миг с бенефициентите, мониторинг на сключените договори и т.н. 
 Осигурени са чрез сключване на договори възможностите за комуникация на 

оперативния екип и други за нормалното функциониране на офиса- осигурени 

договори с мобилен оператор, поща, куриер, интернет, обслужване от служба Трудова 

медицина  и други във връзка с изискванията на ЗБУТ. 
 В отчетния период Екипът на МИГ взе участие в работни срещи, обучения и 

информационни срещи: 
 Еднодневна информационна среща между МИГ –Първа и Втора покана, проведена в 

гр. София на 27 юни 2012 г. във връзка с прилагането на Стратегията за местно 

развитие. Срещата бе организирана от АГРОТЕК СПА; 
 Двудневно обучение, проведено в гр. София на 09 и 10 юли 2012 г. във връзка с 

прилагането на Стратегията за местно развитие. Срещата бе организирана от 

АГРОТЕК СПА; 
 Работна среща в ДФ „Земеделие - ЦУ на РА на 11 юли във връзка с възникнали 

казуси и въпроси при прилагане на дейностите от Стратегия за местно развитие и с 

цел решаване на текущи въпроси възникнали в резултат на стартиралото прилагане 
на мерките по одобрените СМР; 

 Информационна среща, проведена на 30 юли 2012 г. в с. Боровци за предоставяне на 

информация за стартирането на набиране на проекти, разясняване на условията  за 

кандидатстване по мерките на Стратегията за местно развитие на “МИГ - Западна 

Стара планина – Копрен – Миджур” 
 Г-н Петър Якимов, член на Сдружението, взе участие в Учебно посещение в Италия, 

Пиза, област Тоскана в периода 24-29 юни 2012 г., организирано от АГРОТЕК СпА. 
По време на обучението бяха представени презентации на местната стратегия, 

мерките, процедурите и етапът на анимиране на територията, както и опита на 

регионалната Разплащателна агенция АРТЕА. Бяха проведени срещи и посещения на 

Център за координация на селския туризъм в Кастелнуово Гарфаняна, посещения на 

бенефициенти с одобрени и реализирани проекти към местната стратегия за развитие 

и др. 
 В периода 06 – 08 август 2012 г., член на екипа взе участие във втори тридневен 

семинар за служителите от МЗХ и ДФЗ, ангажирани с програмирането и 

прилагането на мерките от ос 4 Лидер и бенефициентите на тема: Местните 
инициативни групи, сътрудничеството и работата в мрежа – основи за прилагане и 
развитие на подхода „Лидер”. 

 
 Дейностите за популяризиране, информиране и публичност планирани и реално 

извършени са, както следва: 
Оперативният екип на Сдружението организира и проведе масирана информационна 

кампания по населените места от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”.  
Организирани и проведени осем информационни срещи в населени места: с. 

Замфирово и с. Бокиловци на 13.08.2012 г.; с. Ягодово на 14.08.2012 г.; гр. Годеч, с. Шума и 

с. Гинци на 15.08.2012 г.; с. Бързия 16.08.2012 г.; гр. Берковица на 17.08.2012 г. 

Информационните срещи бяха на тема: „Популяризиране на възможностите за 

кандидатстване по мерките от стратегията за местно развитие на територията за МИГ – 
Берковица и Годеч”. Целта на информационните срещи е запознаване с целите, приоритети, 

мерки и териториален обхват на Стратегията за местно развитие, както и планираните 

дейности на МИГ- Берковица и Годеч за 2012 година.  
Организирани и проведени пет информационни срещи по първа покана за 

кандидатстване по мерките от СМР. Темата на срещите бе: „Допустимост на кандидатите, 



дейностите и разходите по мерките от СМР на територията за МИГ – Берковица и Годеч”. 

Целта на тези мероприятия бе да даде по-детайлна представа на потенциалните 

бенефициенти относно допустимостта на техните идеи и критериите за допустимост 

съгласно Наредбите по мерките. Проведени са срещи в следните населени места: гр. 

Берковица на 24.09.2012 г.; с. Слатина и с. Замфирово на 25.09.2012 г.; гр. Годеч и с. Гинци 

на 26.09.2012 г. 
Организирани и проведени пет информационни срещи в населени места: с. Бързия 

на 29.10.2012 г.; с. Слатина на 30.10.2012 г.; гр. Берковица, гр. Годеч и с. Гинци на 

31.10.2012 г. Информационните срещи бяха на тема: „Провеждане на дискусии и 

консултации по възникнали въпроси с потенциални бенефициенти при отварянето на мерки 

от СМР”. Целта на информационните срещи е да предостави навременна консултантска 

помощ и информация при подготовката на проектни предложения.  
Организирани и проведени пет информационни срещи по втора покана за 

кандидатстване по мерките от СМР. Целта на срещите бе да даде по-детайлна представа на 

потенциалните бенефициенти относно допустимостта на техните идеи и разходи, 

критериите за допустимост съгласно Наредбите по мерките. Проведени са срещи в следните 

населени места на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”: гр. Берковица и с. Губеш на 

26.11.2012 г.; с. Шума и с. Ягодово на 27.11.2012 г.; гр. Годеч на 28.11.2012 г. 
За осигуряване на участие на общността при планиране и управление на СМР за 

всяко тримесечие са планирани и проведени срещи на тематични групи по приоритети. 
Тематичните групи са както следва: „Развитие на модерни и екологични земеделие, 

преработваща хранителна и горска промишленост“, „Подобряване и съхраняване на 

природните ресурси на територията на МИГ- Берковица и Годеч“, „Подобряване качеството 

на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост”.Целта 

на всяка от групите е да дискутира инициативите по съответната ос и да очертават идеи и 

мерки за подобряване работата на МИГ-а, обсъждане на конкретните нужди на 

потенциалните бенефициенти, както и търсене на алтернативни източници за финансиране 

на заинтересованите страни.   
В периода 27-29 септември 2012 г. бяха организирани и проведени първите срещи на 

трите тематични групи. В срещите взеха участие представители на заинтересованите страни 

по приоритети – представители на общините Берковица и Годеч, земеделски производители 

и фирми, НПО, младежи и др. Набелязани са следните основни приоритети: Активизиране и 

мотивиране на потенциалните кандидати за подготовка и кандидатстване по мерките от 

СМР; Информиране на бенефициентите при подготовката и кандидатстването с проектни 

предложения; Подкрепа за съвместни инициативи в сферата на международното 

сътрудничество. Срещите преминаха при подчертан интерес на участниците, които заявиха 

своята готовност и мотивация за работа. 
В периода 17-19 декември 2012 г. бяха организирани и проведени срещи на трите 

тематични групи. В срещите взеха участие представители на заинтересованите страни по 

приоритети – представители на общините Берковица и Годеч, земеделски производители и 

фирми, НПО, младежи и др. В резултат от второто заседание на тематичните групи са 

набелязани следните основни приоритети: Развитие на лагерен и еко туризъм; Подкрепа за 

съвместни инициативи в сферата на международното сътрудничество; Насърчаване 

развитието на биологично производство и преработка на биологични храни. 
 
В периода са планирани и реализирани следните дейности, след провеждане на 

подбор и сключване на договор с „Джойс“ ООД: 
 Изработено е лого на Сдружението в началото на месец юли 2012 г.; 
 Изработени и монтирани два броя информационни табели през месец юли 2012 г.; 
 Изработени са два броя рол банер за популяризиране дейността на МИГ през месец 

август 2012 г.; 



 Разработен и отпечатан плакат /100 бр./ за популяризиране на СМР, дейността на 

МИГ , ПРСР и подхода „Лидер” през август 2012 г. 
 Разработени и отпечатани брошури по мерките от СМР през септември 2012 г.; 
 Изработена сувенирна реклама през септември 2012 г.: 

o Химикалки едноцветен печат – 500 бр. 
o Картонени папки – 500 бр. 
o Стикери за оборудването, закупено по проекта – 23 бр. 
o Визитки на членовете на екипа – 5 човека х 200 бр. = 1000 бр.  
o Изработен е   стикер , който е поставен на колата. 

 
 През месец август е планирана и реализирана публикация в местните медии с 

информация за годишната програма на СМР, резюме на Стратегията и първа покана по 

мерките от СМР. Публикацията е направена на 23 август 2012 г., бр. 163 в регионалния 

всекидневник в. Конкурент. През отчетния период е извършена безплатна публикация в 

местните медии с информация по втора покана по мерките от СМР. 03.12.2012 г. 2012, бр. 

148 във  в. ,,Ком” и на официалния сайт на общините Берковица и Годеч. 
 
Реализирани са излъчвания на рекламен Радио-спот по ДАРИК РАДИО на честоти 

на територията на двете „МИГ - Берковица и Годеч” през м.Октомври 2012г., които 

значително допринесоха за популяризирането дейността на МИГ. 
 
През месец юли 2012 г. е сключен договор с фирма"Рубиком“ ООД за обновяване и 

месечна поддържа на интернет страницата на Сдружението. Направена е актуализация 

на цялата информация на сайта, която  и своевременно се обновява.  На сайта са качени 

всички необходими материали- наредби,насоки за кандидатстване, изискуеми документи  и 

други, необходими за подготовката на проектните предложения на бенефициентите.  
В отделни секции на сайта своевременно се публикуват обяви за предстоящите 

информационни и други мероприятия на МИГ-Берковица и Годеч.  
Текущо се обновява информацията за постъпилите проектни предложения  по всеки 

прием и техния статус.  
 
Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие 

Сключен е договор за организиране и провеждане на обученията със Сдружение 

„Европейски образователен институт”. След проведени разговори с определените от МЗХ 

експерти за оказване на методическа помощ, обученията бяха планирани за провеждане 

след назначаване на Изпълнителен директор и формиране на пълен екип.  
През отчетния период бяха проведени 3 броя планирани обучения за екипа, 

членовете на УС и местни лидери, ангажирани с прилагането на СМР на територията на 

„МИГ – Берковица и Годеч”. Чрез тези обучения екипът беше обучен и подготвен за работа 

по приемането  и техническата оценка на проектите. Обученията бяха извършени както 

следва: 
1. Първото обучение бе с продължителност 6 работни дни и се проведе в периода 28 

ноември 2012 г. – 6 декември 2012 г. в гр. Берковица. Обучението бе на тема: „Запознаване 

на оперативния екип и УС на „МИГ – Берковица и Годеч” за работа с процедурите по 

прилагане на одобрената СМР”. Участие в обучението взеха всички  членове на 

оперативния екип и всички членове на Управителния съвет на Сдружението. На 

участниците бе издаден сертификат за успешно завършено обучение. За Изпълнителният 

директор бе проведено индивидуално обучение за темите от дните 28-29 ноември 2012 на 7-
8 декември 2012 г.  



          2. Второто обучение бе с продължителност 2 работни дни и се проведе на 10-11 
декември 2012 г. в гр. Берковица. Обучението бе на тема „Придобиване на знания и умения 

на оперативния екип на „МИГ – Берковица и Годеч” за водене на регистри”. Обучението бе 

предназначено само за оперативния екип като участие взеха всички негови членове. 

Участниците бяха запознати с начина на създаване и поддържане на база данни на проекти 

по СМР, съдържание на базата данни на МИГ, водене на различни видове регистри- 
Регистър на подадените заявления към СМР; Регистър на протоколите от оценка за 

административно съответствие и допустимост; Регистър на протоколите от техническата 

оценка; Регистър на решенията на Комисията за избор на проекти; Регистър на договори за 

финансиране, предложения за промяна; Регистър на жалбите. Обучаемите получиха 

сертификат за успешно завършено обучение. 
3. Организиране на обучения на местни  лидери. 

Сключен е договор за организиране и провеждане на обученията със Сдружение 

„Европейски образователен институт”. На 12 и 13 декември 2012 г. е организирано и 

проведено обучение за членовете на УС и десет местни лидери с продължителност два дни 

на тема „Лобиране и решаване на конфликти”.  
Презентирани бяха различни начини за лобиране и лобистки практики; начини за 

лобиране на бизнес и граждански интереси, начини за управление и решаване на 

конфликти.  
В края на обучението участниците попълниха Анкетни карти за оценка на 

проведеното обучение и получиха Сертификат за успешно завършено обучение на тема 

,,Лобиране и решаване на конфликти”. 
На  20.12.2012 г. се проведе ,,Форум на общността” за представяне  и обсъждане на 

резултатите на СМР.  
В мероприятието взеха участие членовете на Управителния съвет , Оперативен екип, 

представители на бизнеса, Общински администрации Берковица и Годеч, НПО и др. 
Регистрираха се 84 участника. На всички участници бяха раздадени рекламни материали, 

анкетни карти.  
Цел на Форума бе да се направи кратък преглед на реализацията на дейностите от 

Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ – Берковица и Годеч” до момента; 
Представен бе индикативен график за прием на проектни предложения за 2013 г. В първата 

част се направи Резюме на Стратегията; Цели; дейности ; Бюджет по оси и мерки, залегнали 

в СМР; Индикатори за постигане на целите на СМР; 
Втората част на форума се акцентира върху технологично обновление и възможности за 

финансиране. Кратък преглед на мерките и възможности за финансиране по мерките от 

СМР; Добри практики и реализирани проекти; нови възможности за бизнес; 
В третата част се презентира ефектът на СМР върху икономиката и населението на 

територията на „МИГ – Берковица и Годеч”; Формулиране на препоръки за определени 

дейности, актуализация на СМР и бъдещо развитие на стратегията; Възможности за лични 

срещи, обмяна на идеи, предложения и контакти. След закриване на форума 

заинтересованите лица с идеи за кандидатстване попълниха заявки за консултации. 
 

 
  

Организиране и провеждане на заседания на КИП 
В отчетния период е организирана и проведена Комисия за избор на проекти по 

първи прием на проектни предложения от СМР на територията на „МИГ – Берковица и 

Годеч”. Извършени са проверки на проектите за административно съответствие и 

допустимост, за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и 



изкуствено създадени условия. Подадените проекти на първи прием са одобрени от КИП и 

са предадени в отдел „ПСМП” на ОРА – Монтана на 12.12.2012 г. 
 
 

 Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

 Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 

от ПРСР).  

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши два приема на проектни 

предложения по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Първият прием 

бе за периода 17.09.2012 г. – 26.10.2012 г. За периода на първият прием са приети 2 

проектни предложения на обща стойност – 291 138,42 лв., като одобрената субсидия е 

145 569,21 лв. Вторият прием бе в периода 05.11.2012 г. – 14.12.2012 г. В този прием е 

прието едно проектно предложение на стойност 131 594,78 лв. и одобрена субсидия – 
65797.39 лв. 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 121 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Проекти, 

финансирани 

по мярката 

Брой 8 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 8 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
700 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Млади 

фермери, 

участвали с 

проекти 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Реализирани 

проекти в сфе-
рата на «новите 

предизвикател-
ства» 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Реализирани 

проекти за пос-
тигане стандар-
тите на Общ-
ността 

Брой 5 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Подкрепени 

стопанства от 

растениевъдния 

сектор 

Брой 5 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 



Подкрепени 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

Брой 5 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 
проектни досиета 

Създадени 

нови работни 

места 

Брой 5 Изпълнени проекти, 

ТД «Бюро по труда» 

 
Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши един прием на проектни 

предложения по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. 

Приемът бе в периода 17.09.2012 г. – 14.12.2012 г., но проектни предложения не са 

постъпили. 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 123 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

предприятия по 

мярката 

Брой 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
330 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции, 

директно насо-
чени за 

опазване на 

околната среда 

% 100 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Подпомогнати 
микропредприя-
тия по мярката 

Брой 1 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
Подпомогнати 

предприятия, 

които преработ-
ват селкосто-
пански 

продукти 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Дял от 

инвестициите за 

производство 

на биоенергия 

или за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност 

%           25 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Дял от 

инвестициите за 
%          100 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 



привеждане на 

предприятията 

в съответстие с 

действащи 

изис-квания на 

ЕО в секторите 

месо. 

проектни досиета 

Създадени нови 

работни места 
Брой          2 Изпълнени проекти, 

ТД «Бюро по труда» 
 

 Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).  
Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши един прием на проектни 

предложения по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Приемът бе в 

периода 17.09.2012 г. – 14.12.2012 г., но проектни предложения не са постъпили. 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 223 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 Сключени договори 

и изпълнени проекти 

– проектни досиета 
Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 Сключени договори 

и изпълнени проекти 

– проектни досиета 
Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
80 000 лв. Сключени договори 

и успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции, 

насочени към 

терени с висок 

или среден риск 

от ерозия 

% 25 Сключени договори 

и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Екологична 

насоченост на 

проектите 

% 100 Сключени договори 

и изпълнени проекти, 

проектни досиета 
Площ с успешно 

управление на 

земята 

допринасяща за: 
(а) Био- 
разнообразието и 

горско 

стопанство  с 

висока природна 

стойност   
 (б) 

Предотвратяване 

на 

 
 

 
 

ха 
 

 
 

 

 
 

 
 

до 30 
 

 
 

 

 
 

 
 

База данни – Система 

за мониторинг 



маргинализацията 

и изоставянето на 

земята 

ха до  50 

 

 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши един прием на проектни 

предложения по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности”. Приемът бе в периода 17.09.2012 г. – 14.12.2012 г., но по мярката 

проектни предложения не са постъпили. 
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 226 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
45 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции, 

насочени към 

терени с висок 

или среден 

риск от ерозия 

% 25 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Екологична 

насоченост на 

проектите 

% 100 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
Територии, по-
падащи в 

съсед-ство със 

земи с висока 

природна 

стойност и /или 

попадащи в 

Натура 

% 25 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

 Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши два приема на проектни 

предложения по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. Първият прием 

бе в периода 17.09.2012 г. – 26.10.2012 г., а втория бе в периода 05.11.2012 г. – 14.12.2012 г., 
но по мярката проектни предложения не са постъпили. 



ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 311 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 5 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 5 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
360 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции в 

проекти за раз-
витие на интег-
риран селски 

туризъм 

% 30 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Проекти, пред-
ставени от 

млади фермери  

% 50 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
Създадени 

нови работни 

места 

Брой 2 Изпълнени проекти, 

ТД «Бюро по труда» 

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши два приема на проектни 

предложения по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. 

Първият прием бе за периода 17.09.2012 г. – 26.10.2012 г. За периода на първият прием е 

прието 1 проектно предложение на стойност – 90 561,44 лв., като одобрената субсидия е 

63 393,01 лв. Вторият прием бе в периода 05.11.2012 г. – 14.12.2012 г. В този прием е прието 

едно проектно предложение на стойност 199 913,74 лв. и одобрена субсидия -139 939.62 лв. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 312 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 6 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 6 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
600 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 



Резултат 

Инвестиции в 

проекти за раз-
витие на интег-
риран селски 

туризъм 

% 30 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Инвестиции за 

новосъздадени 

микропредприя-
тия 

% 30 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Проекти пред-
ставени от жени 

и млади хора 

% 30 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
Създадени нови 

работни места 
Брой 6 Изпълнени проекти, 

ТД «Бюро по труда» 
 

Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши два приема на проектни 

предложения по мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности”. Първият прием бе за 

периода 17.09.2012 г. – 26.10.2012 г. За периода на първият прием няма прието проектно 

предложение. Вторият прием бе в периода 05.11.2012 г. – 14.12.2012 г. В този прием е 

прието едно проектно предложение на Община Берковица, чиято стойност е 99 100,84 лв.  
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 313 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 4 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 4 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
400 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Проекти, които 

отговарят на 

приоритетите, 
заложени в  
Общинския 

план за 

развитие 

% 100 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Проекти, пред-
ставени от 

кандидати, 

които са 

юридически 

лица с несто-

Брой 1 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 



панска цел 
Проекти за 

развитие на 

интегриран 

селски туризъм 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши два приема на проектни 

предложения по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските 

райони”. Първият прием бе за периода 17.09.2012 г. – 26.10.2012 г. За периода на първият 

прием няма прието проектно предложение. Вторият прием бе в периода 05.11.2012 г. – 
14.12.2012 г. В този прием е прието едно проектно предложение на Община Берковица, 

чиято стойност е 44 035,00 лв.  
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 321 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
Брой 3 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни 

досиета 
Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни 

досиета 
Общ размер на 

инвестицията 
Финансов

о  

изражение 

400 000 лв. Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 
проектни 

досиета 

Резултат 

Проекти, които отговарят 

на приоритетите, заложени 

в  Общинския план за 

развитие 

% 100 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни 

досиета 
Създадени временни 

работни места 
Брой 10 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 
Население на територията 

на МИГ, което се ползва от 

% 80 Сключени 

договори и 



подобрените услуги - дял изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 
Брой изградени/обновени 

сгради за предоставяне на 

обществени услуги 

Брой           3 Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 
 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 
За отчетния период „МИГ – Берковица и Годеч” извърши един прием на проектни 

предложения по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Приемът бе в 

периода 17.09.2012 г. – 14.12.2012 г. – няма постъпили проектни предложения. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 322 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 
210 000 лв. Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Създадени 

временни 

работни места 

Брой            5 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Проекти, насо-
чени към 

рекон-струкция 

и из-граждане 

на тро-тоари, 

зелени площи 

площади и др. 

% 100 Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици 

със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се 

доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати 

територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен 

изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. 



Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се 

напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва 

включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в 

дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти. 

 

7. Проблеми.  
Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР 

проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти; 
- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

За отчетния период 13.06.2012 г. – 31.12.2012 г. са настъпили промени в оперативния 

екип по прилагане на СМР.  
Закъснението на някои от дейности е поради непредвидено възникнали промени в 

оперативния екип по прилагане на стратегията. 
В Заявлението за планираните разходи е предвидено закупуване лек автомобил през 

месец септември 2012 г. След проведена процедура е сключен договор и доставка на 

автомобил/ е през месец ноември 2012 г.  
В месец септември са планирани за изпълнение и реализиране на радио и/ или 

телевизионни предавания в местните медии. Изпратени са покани за оферти до три 

радиостанции, които имат лицензирани честоти на територията на двете „МИГ - Берковица 

и Годеч”. В срока посочен в запитването е получена една оферта. Изпълнението на 

дейността приключи в срок до края на месец октомври 2012 г. 
Планираното за провеждане обучение на Оперативния екип за прилагане на СМР и 

УС на МИГ за работа с процедурите е реализирано. Изготвени са технически задания, 

изпратени са запитвания за оферти до фирми. Планираното за провеждане обучение на 

Оперативния екип за прилагане на СМР и УС на МИГ за работа с процедурите не е 

реализирано по предварително заложен план.. Изготвени  бяха технически задания, 

изпратени са запитвания за оферти до фирми, но  не са получени оферти. Следва второ 

запитване до други фирми. Представените оферти са разгледани от Управителния съвет и е 

взето решение за сключване на договор с одобрената фирма. Обученията се проведоха през  

декември. 
Дейностите по популяризиране, информиране и публикации е планирано отпечатване на 

два броя винилов транспарант 1,80 м/7,5 м. за двете общини. Планираната сума е 

недостатъчна за изработката, отпечатването и монтажа на същите. Дейността не е 

извършена. 
- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

 
8. Информиране. 
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в 

пресата – местни/ регионални/национални медии.  
Оперативният екип на Сдружението организира и проведе масирана 

информационна кампания по населените места от територията на „МИГ – Берковица и 

Годеч”.  
Организирани и проведени осем информационни срещи в населени места: с. 

Замфирово и с. Бокиловци на 13.08.2012 г.; с. Ягодово на 14.08.2012 г.; гр. Годеч, с. Шума и 

с. Гинци на 15.08.2012 г.; с. Бързия 16.08.2012 г.; гр. Берковица на 17.08.2012 г. 

Информационните срещи бяха на тема: „Популяризиране на възможностите за 

кандидатстване по мерките от стратегията за местно развитие на територията за МИГ – 



Берковица и Годеч”. Целта на информационните срещи е да предизвикат интерес и 

стимулират проектната активност сред потенциалните бенефициенти.  
Организирани и проведени пет информационни срещи по първа покана за 

кандидатстване по мерките от СМР. Темата на срещите бе: „Допустимост на кандидатите, 

дейностите и разходите по мерките от СМР на територията за МИГ – Берковица и Годеч”. 

Целта на тези мероприятия бе да даде по-детайлна представа на потенциалните 

бенефициенти относно допустимостта на техните идеи и критериите за допустимост 

съгласно Наредбите по мерките. Проведени са срещи в следните населени места: гр. 

Берковица на 24.09.2012 г.; с. Слатина и с. Замфирово на 25.09.2012 г.; гр. Годеч и с. Гинци 

на 26.09.2012 г. 
Организирани и проведени пет информационни срещи в населени места: гр. Годеч 

на 28.10.2012 г.; с. Бързия на 29.10.2012 г.; с. Слатина на 30.10.2012 г.; гр. Берковица и с. 

Гинци на 31.10.2012 г. Информационните срещи бяха на тема: „Провеждане на дискусии и 

консултации по възникнали въпроси с потенциални бенефициенти при отварянето на мерки 

от СМР”. Целта на информационните срещи е да предоставят навременна консултантска 

помощ и информация при подготовката на проектни предложения.  
Организирани и проведени пет информационни срещи по втора покана за 

кандидатстване по мерките от СМР. Целта на срещите бе да даде по-детайлна представа на 

потенциалните бенефициенти относно допустимостта на техните идеи и разходи, 

критериите за допустимост съгласно Наредбите по мерките. Проведени са срещи в следните 

населени места на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”: гр. Берковица и с. Губеш на 

26.11.2012 г.; с. Шума и с. Ягодово на 27.11.2012 г.; гр. Годеч на 28.11.2012 г. 
За осигуряване на участие на общността при планиране и управление на СМР за 

всяко тримесечие са планирани и проведени срещи на тематични групи по приоритети. 
Тематичните групи са както следва: „Развитие на модерни и екологични земеделие, 

преработваща хранителна и горска промишленост“, „Подобряване и съхраняване на 

природните ресурси на територията на МИГ- Берковица и Годеч“, „Подобряване качеството 

на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост”.Целта 

на всяка от групите е да дискутира инициативите по съответната ос и да очертава идеи и 

мерки за подобряване на работата на МИГ-а, да се мотивират за участие в дейностите по 

планиране, обсъждане и оценяване на конкретните нужди на потенциалните бенефициенти, 

както и търсене на алтернативни източници за финансиране на заинтересованите страни.   
В периода 27-29 септември 2012 г. бяха организирани и проведени първите срещи на 

трите тематични групи. В срещите взеха участие представители на заитнересованите страни 

по приоритети – представители на общините Берковица и Годеч, земеделски производители 

и фирми, НПО, младежи и др. Набелязани са следните основни приоритети: Активизиране и 

мотивиране на потенциалните кандидати за подготовка и кандидатстване по мерките от 

СМР; Възникнали проблеми при подготовката и кандидатстването с проектни предложения; 

Подкрепа за съвместни инициативи в сферата на международното сътрудничество. Срещите 

преминаха при подчертан интерес на участниците, които заявиха своята готовност и 

мотивация за работа. 
В периода 17-19 декември 2012 г. бяха организирани и проведени срещи на трите 

тематични групи. В срещите взеха участие представители на заинтересованите страни по 

приоритети – представители на общините Берковица и Годеч, земеделски производители и 

фирми, НПО, младежи и др. В резултат от второто заседание на тематичните групи са 

набелязани следните основни приоритети: Активизиране и мотивиране на потенциалните 

кандидати за подготовка и кандидатстване по мерките от СМР; Възможности за 

финансиране на одобрените проекти; Развитие на лагерен и еко туризъм; Подкрепа за 

съвместни инициативи в сферата на международното сътрудничество; Насърчаване 

развитието на биологично производство и преработка на биологични храни. 



През месец юли 2012 г. е сключен договор с фирма"Рубиком“ ООД за обновяване и 

месечна поддържа на интернет страницата на Сдружението. Направена е актуализация 

на цялата информация на сайта, която своевременно се обновява.   
През месец август е планирана и реализирана публикация в местните медии с 

информация за годишната програма на СМР, резюме на Стратегията и първа покана по 

мерките от СМР. Публикацията е направена на 23 август 2012 г., бр. 163 в регионалния 

всекидневник в. Конкурент. През отчетния период е извършена безплатна публикация в 

местните медии с информация по втора покана по мерките от СМР. 3.12.2012г 2012 г., бр. 

148 в  в. ,,Ком” и на официалния сайт на общините Берковица и Годеч. 
В месец септември са планирани за изпълнение и реализиране на радио и/ или 

телевизионни предавания в местните медии. Изпратени са покани за оферти до три 

радиостанции, които имат лицензирани честоти на територията на двете „МИГ - Берковица 

и Годеч”. В срока посочен в запитването е получена една оферта. Изпълнението на 

дейността приключи в срок до края на месец октомври 2012 г. с излъчването на 20 бр. 

рекламни спота в продължение на 5 работни дни. 
 
9. Планирани дейности.  
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 
придобиване на умения и постигане на обществена активност. 
 
 
Таблица 1 

№
 п

о
 

р
ед

 

ДЕЙНОСТ 
 

МЕСЕЦИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Създаване и поддръжка на интернет 

страница 
      Х Х Х Х Х Х 

2 Публикации в местните медии на 

информация за годишната програма 

на СМР, цели, дейности, покани по 

първи прием на проекти 

       Х     

3 Разработка, дизайн и отпечатване на 

брошури по мерките от СМР 
        Х    

4 
 

Изработка и дизайн на лого       Х      

5 Разработка, дизайн и отпечатване на 

плакат за популяризиране на СМР, 

дейността на МИГ, ПРСР и Лидер 

       Х     

6 
 

Рол банер 200/100 см.        Х     

7 Изработка на сувенирна реклама 
- Визитки на 3-ма от членовете 

на екипа; 
- Химикали едноцветен печат; 
- Папки; 
- Стикери за оборудването 

закупено по проекта 

        Х    

8 Изработка, дизайн и монтаж на 

информационни табели – 2 бр. За 

двете общини 

      Х      



9 Информационни срещи за 

популяризиране на възможностите за 

кандидатстване по мерките от СМР – 
8 бр. срещи 

       Х     

10 Информационни срещи по първа 

покана за кандидатстване по мерките 

от СМР 

        Х    

11 Срещи на тематични групи по 

приоритетите на СМР 
        Х    

  12 Закупуване чрез търг на лек 

автомобил 
          Х  

 
  13 
 
 
 
 

 
Информационни срещи по втора 

покана за кандидатстване по мерките 

от СМР/5 броя/ 

           
Х 

 

 14 Срещи в населените места за 

провеждане на дискусии и 

консултации по възникнали въпроси с 

потенциални бенефициенти при 

отварянето на мерки от стратегията./5 

броя/ 

         Х   

 
  15 

Срещи на тематични групи по 

приоритети. 
/3 броя/ 

            
Х 
 
 

 16  Реализиране на радио и телевизионни 

предавания в местните медии 
         Х   

 
 17 
 
 

Изработка на визитки за двама от 

членовете на екипа и надпис на 

автомобил. 

           Х 

 18 Обучение на Оперативния 
екип за прилагане на СМР и УС на 

МИГ за работа с процедурите /6 дни/ 

                     
Х 

 19 Обучение на Оперативния екип за 

прилагане на СМР на МИГ за водене 

на регистри/2 дни/ 

           Х 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение на тема:,,Лобиране и 

решаване на конфликти”, 

предназначено за членовете на УС на 

МИГ и 10 местни лидери/2 дни/ 

           Х 



21 Организиране и провеждане на 

Форум на общността” за представяне  

и обсъждане на резултатите на 

СМР./1 ден/ 

           Х 

22 Избор и оценка на проекти- първи 

прием 
          Х Х 

23 Предаване на класираните проекти в 

РА- Монтана 
           Х 

 

 
*Добавят се нови редове при необходимост. 
 
 

 
 

10. Финансово изпълнение на СМР  
 
Таблица 4 



Код 

на 

мярк

ата  

 
Име на мярката 

 

За периода на доклада 
 2012 година 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 
анулирани 
заявления 

Сключени 

договори 
Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 на 

ПРСР) 

3 211 366,60 - - - - - - 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
3 211 366,60 - - - - - - 

123 

Добавяне стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

- - - - - - - - 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната среда/стопанисване 

на земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

- - - - - - - - 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

- - - - - - - - 

226 

Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности 

- - - - - - - - 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

4 346 468,47 - - - - - - 

311 
Разнообразяване към 

неземеделски дейности 
- - - - - - - - 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

2 203 332,63 - - - - - - 

313 Насърчаване на 1 99 100,84 - - - - - - 



Таблица 5 
 

 

туристически дейности 

321 

Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

1 44 035,00 - - - - - - 

322 
Обновяване и развитие 

на населените места 
- - - - - - - - 

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество 

  

      

         

         

ОБЩО: 7 557 835,07 - - - - - - 



Код на 

мярка

та  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 

доклад 

 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени 
/анулирани 
заявления 

Сключени 

договори 

Изплатен

и 
 

брой лева брой лева брой лева брой ле

ва 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 

3 211 366,60 - - - - - - 

121 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

3 211 366,60 - - - - - - 

123 

Добавяне стойност 

към земеделски и 

горски продукти 

- - - - - - - - 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната среда/стопанисване 

на земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

- - - - - - - - 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

- - - - - - - - 

226 

Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни 

дейности 

- - - - - - - - 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

4 346 468,47 - - - - - - 



 
Таблица 6  
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по 

мярка от СМР 
Код на 

мярката 
Име на 

мярката 
Име на 

бенефиц

иента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), 

лв. 

Процент 

на 

субсидият

а по 

проекта, 

% 

Одобре

н 

размер 

на 

субсиди

ята, лв. 

Размер 

на 

изплате

ните от 

РА 

средств

а, лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
121 Модерни 

зиране на 

Румакс 63 
ЕООД 

197 340,42 98 670, 21 50% 98670,21  

311 

Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности 

- - - - - - - - 

312 

Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятия 

2 203 332,63 - - - - - - 

313 

Насърчаване на 

туристически 

дейности 

1 99 100,84 - - - - - - 

321 

Основни услуги за 

икономиката и 

населението в 

селските райони 

1 44 035,00 - - - - - - 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените места 

- - - - - - - - 

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество 

        

         

         

ОБЩО: 7 557 835,07 - - - - - - 



земедел 
ски 

стопанства 
121 Модерни 

зиране на 

земедел 
ски 

стопанства 

,,Ардис 

2006 
ЕООД 

93 798,00 46899,00 50% 46899,00  

121 Модерни 
зиране на 

земедел 
ски 

стопанства 

ЗП 

Кръстанчо 

Симеонов 

Кръстанов 

131594,78 65797,39 50% 65797,39  

312 Подкрепа 

за 

създаване 

и развитие 

на 

микропред

приятия 

Коди- Д 

ООД 
90561,44 63393,01 70% 63393,01  

312 Подкрепа 

за 

създаване 

и развитие 

на 

микропред

приятия 

Форест 

Хаусис 

ЕООД 

199913,74 139939,62 70% 139939,6
2 

 

 
313 

Насърчава

не на 

туристичес

ките 

дейности 

Община 

Беркови

ца 

99100,84 99100,84 100% 99100,84  

 
321 

Основни 

услуги за 

икономика

та на 

население 
то в 

селските 

райони 

Община 

Беркови

ца 

44035,00 44035,00 100% 44035,00  

        
ОБЩО: 856 344,22 557 835,07  557 835,

07 
 

 
Таблица 7  
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен 

за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 
Код на 

мярката 
Име на 

мярката 
Име на 

бенефициента 
Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

Отхвърлено/

оттеглено/ан

улирано 

заявление 

Мотиви за 

отхвърляне на 

заявлението 
 



със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

 
(Моля, 

посочете 

вярното) 

(Посочва се мотивът 

за всеки бенефициент 

с отхвърлено 

заявление за 

подпомагане) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
      
      

ОБЩО:    
 
*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има 

анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране.  
 
*Забелжка: Към 31.12.2012 г. „МИГ – Берковица и Годеч” няма одобрени заявления за 

подпомагане от ДФ „Земеделие” – РА от проведен първи прием на проекти. Към 

съответната дата е приключил втори прием на проекти, но проектите не са разгледани и 

оценени от КИП. 
 
11. Мониторинг и оценка. 
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на 

СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 
 
Рамката за мониторинг и оценка се базира изцяло на Общата рамка за мониторинг и оценка 

на развитието на селските райони, разработена от Генерална дирекция „Селско стопанство 

и развитие на селските райони“ на ЕК. 
 
 Одитът е съсредоточен върху правилното административно и финансово управление на 

мерките – съобразно приложимото  законодателство и след  решение на УС. 
 Мониторингът е непрекъсната и систематична проверка на бюджетните постъпления, 

дейностите, финансирани съгласно мерките и данните за първите резултати на равнище 

на проектите. Мониторингът генерира количествени данни. Той дава обратна 

информация за правилното изпълнение на мерките. Мониторингът допринася за 

отчетността на публичните разходи и носи ценна информация за оценката на мерките-
запознаване на  УС резултатите от прием на заявления.  

 Оценката разглежда резултатите и въздействията на СМР, оценявайки нейната 

ефективност, ефикасност и уместността на мерките – доставя входни данни за 

формулирането и преориентирането на политиката. При извършването на това оценката 

разчита главно на данните и информацията, събрани чрез мониторинга, което посочва 

възможността за ранно взаимодействие между двете дейности. 
 
 
МИГ Берковица - Годеч наблюдава и контролира качеството на изпълнението на СМР, като 

извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори и 
индикатори за резултат, а там, където е възможно, следи и индикатори за въздействие, 

които ще бъдат определени в хода на прилагане на СМР. 



МИГ Берковица - Годеч ще проследява следните финансови индикатори: брой и стойност 

на подадените заявления и разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на 

одобрените заявления и разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на 

сключените договори и разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на 

подадените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти- води 

се постоянен статус на приетите проектни предложения. Същият е публикуван на интернет 

страницата на МИГ Берковица и Годеч.  
 
Изходните индикатори и индикаторите за резултат са представени както за цялата 

Стратегия за местно развитие, така и по отделните мерки на стратегията. 
Всички индикатори ще бъдат заложени в Системата за регистрация и мониторинг, по този 

начин във всеки един момент ще може да се предоставя актуална информация както за 

всеки индивидуален договор, така и за обобщените показатели за СМР.  
Целта на Мониторинга е широка публичност и информираност  на местното население, за 

да може да се ангажира  в съвместно обсъждане и планиранена стойчивото използване на 

ресурсите на територията.  
 
До момента не е правен мониторинг на изпълняваните по СМР договори. Към отчетния период 

нямаме сключени договори с ДФЗ и бенефициенти. 
 
Информацията за изпълнението на СМР представя Статуса на подадените заявления и 

сключените договори и може да се използва за мониторинг на изпълнението на СМР чрез 

нейните възможности за генериране на обобщени справки и на статистическа информация, 

необходима за оперативно проследяване хода на изпълнение на отделните договори и на 

Стратегията като цяло.  
 
 
 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).    

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   
Препоръки: 

 Привличане на нови заинтересовани участници от територията към 

дейностите и възможностите, които предоставя СМР; 
 Подобряване комуникацията с  УО на ПРСР; 

 
13. Приложения  

 

Дата:      /Име и фамилия на председателя на УС/ 
Подпис и печат на МИГ 
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