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1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

СМР – Стратегия 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 
ТГ – Тематична група 
БП – Безвъзмездна помощ 

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 01 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.  
 

Изпълнението на Стратегията за отчетния период бе извършено при стриктно 

съблюдаване на Заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за 2014 г. и 

спазване на стъпките и последователност на дейностите, съгласно ПН. 
 
 

 
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 23 261 

Брой проекти, финансирани от СМР  36 20* 40* 
Брой участници, успешно завършили 

обучение  - 36 122 

* Забележка: 7 проекта са подадени за последваща оценка от ДФЗ,  за които 

към 31.12.2014 г. няма одобрение или отхвърляне. 
 

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 Оперативния екип на „МИГ – Берковица и Годеч” се състои от  

– Изпълнителен директор, двама Експерти по прилагане на СМР, Счетоводител и 

Технически асистент.  
През 2013 г., поради излизане в отпуск по майчинство на Диляна Иванова 

техническия асистент и след проведен конкурс е назначена на трудов договор Людмила 

Филипова. След връщане на титуляра Диляна Иванова през месец юли 2014 г., лицето 

Людмила Филипова е освободено. 
 
 

 
В дейността си Оперативният екип на МИГ-Берковица и Годеч среща 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. Членовете на УС, 

вкл. Председателя участват активно в дейностите на МИГ при взимане на необходимите 

решения на УС относно дейността на МИГ и реализиране на СМР. 
 
 



5. Индикатори. 
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с 

допълнителни/специфични индикатори от СМР. 
 
 
Таблица 2 

 
 
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 9 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  10 36 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране НП 290 

 
 
 
 
Таблица 3.1 

Вид 

индикатор 
Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 
 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 
обхванат от 

годишния 

доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

- 150 510 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

- 326 1218 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР - 11 75 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 
- 64 64 



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, 

обхванати от 

проекти по 

мярката 
Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 
проектни досиета 

1 

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 

4 

Участници в 

дейностите по 

обучение 
Брой 10 

Присъствени 

списъци 36 

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 

16 

 
 
 
 
 
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 

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 

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. 

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. 
321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони 2012 – 2015 г. 
322 Обновяване и развитие на селата 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. 



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 е 
публикувана една покана за прием по мярка 121 «Модернизиране на земеделските 

стопанства»  
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 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 е публикувана една покана за прием по мерките 311 «Насърчаване към 

неземеделски дейности», 313 «Насърчаване на туристическите дейности», 321 «Основни 

услуги за икономиката и населението в селските райони». 
 

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

 Осигурени 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. Сключени са 

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

Комисиите за избор на проекти. 
 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, канцеларски 

материали, обслужване от служба Трудова медицина и други във връзка с изискванията 

на ЗБУТ. 
 Проведена е процедура за избор на доставчик публична покана по 

обособени позиции: 
- ПОЗИЦИЯ 1: обучителни пътувания в страната с цел обмяна на опит  с друг 

МИГ от България  
- ПОЗИЦИЯ 2: учебно посещение с цел подобряване уменията за изграждане на 

имидж и промоциране на стратегията на МИГ в друг МИГ от ЕС   
- ПОЗИЦИЯ 3:  изнесено двудневно обучение на тема: ”Разработване и 

управление на проекти на публични бенефициенти”: 
 

По позиции 1 и 2 е сключен договор с Обединение „Европейски перспективи” чрез 

„НИКЕ ГРУП” АД за организиране и провеждане на 2 броя обучителни пътувания в 

страната и едно учебно посещение в друг МИГ от ЕС. Обученията са проведени: 
- 26 и 27 май 2014 г. обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с 

друг МИГ от България – МИГ Харманли, предназначено за оперативния 

екип, /2 дни/; 
- 10 до 14 юни 2014 г. учебно посещение с цел подобряване уменията за 

изграждане на имидж и промоциране на стратегията на МИГ-Берковица и 

Годеч в друг МИГ от европейския съюз – в MAJJISTRAL ACTION GROUP 



FOUNDATION /MAGF/ - Малта, предназначено за оперативния екип и 

членове на УС/ОС /5 дни/; 
- с писмо от дата 15.07.2014 г. „МИГ – Берковица и Годеч” е уведомило 

Обединение „Европейски перспективи”, че в периода януари – юли 2014 

г. финансирането на извършените дейности от страна на Министерство на 

Земеделието и Храните и Държавен Фонд Земеделие към „Местна 

Инициативна Група – Берковица и Годеч” е значително забавено, поради 

което финасовото състояние на „МИГ – Берковица и Годеч” е влошено и в 

резултат от недостиг на финансови средства сдружението не може да 

продължи да изпълнява своите ангажименти по настоящия договор. 

Договорът е прекратен на 14.07.2014 г., с което е отменено второто 

планирано обучително пътуване в друг МИГ от България.  
 

По позиция 3 е сключен договор с Научно-изследователски сектор /НИС/ при 

Русенски университет - Ангел Кънчев за организиране и провеждане на Изнесено 

двудневно обучение на тема: „Разработване и управление на проекти на публични 

бенефициенти”. Обучението е проведено на 3 и 4 юни 2014 г. То е планирано и 

организирано за 10 представители на местните власти и екипа на МИГ, с цел да 

допринесе за укрепване на капацитета на публичните бенефициенти за разработване и 

управление на проекти по ПРСР. 

 Проведена е процедура за избор на доставчик публична покана по 

обособени позиции: 
- ПОЗИЦИЯ 1: Подготовка, дизайн и отпечатване на тримесечен бюлетин на 

МИГ  
- ПОЗИЦИЯ 2: Изработка, дизайн  и отпечатване на двузичен каталог на МИГ. 
- ПОЗИЦИЯ 3: Подготовка, дизайн и отпечатване на двуезична брошура за 

презентация на дейността и територията на МИГ и стратегия за местно 

развитие на МИГ. 
- ПОЗИЦИЯ 4: Изработка на сувенирна реклама 

 
След провеждане на процедура за избор на доставчик е сключен договор с „Транс 

Лоджик“ ЕООД за изработка и доставка на промоционални и рекламни материали. 
Изработени са планираните материали за сувенирна реклама и излязоха от печат 

информационен бюлетин, каталог и брошура.  
 Проведена процедура за избор на изпълнител за доставка на услуга: 

осигуряване на зала за провеждане на мероприятия, кетъринг и размножаване на 

информационни материали, необходими за информационните мероприятия на 

МИГ за 2014 г. Избрана е фирма „Адашите” ООД, с която е сключен договор. 
 
Дейностите, свързани с услугите по логистика за организация и провеждане на 

мероприятия на „МИГ – Берковица и Годеч” /за провеждане на заседания на тематичните 

групи по приоритети, предвидени за провеждане през месец юли са отложени,  поради 

невъзможност за изпълнение на услугите от страна на изпълнителя. Подписано е 

споразумение за прекратяване на договора. Подготвена е нова процедура за избор на 

изпълнител. Изпратени са запитвания до следните фирми: ,,Ивър 2008” ЕООД, ,,Морава” 

ООД и ЕТ,,МЕРИ-Меродинка Григорова”. Със заповед № 7/ 28.07.2014г. е сформирана 

комисия за избор на изпълнител.  Комисията класира оферент ЕТ,,Мери-Меродинка 

Григорова”. На 05.08.2014г е сключен догово с фирма ЕТ,,Мери- Меродинка Григорова”. 
 

 Организиран и проведен 1 извънреден прием на проектни предложения  



 
6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

В отчетния период е извършен прием на проекти, в периода 01-03 септември 2014 г., 
с разполагаем бюджет по следните мерки:  

 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” - 156 555,64 лв.  
 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности” - 45 146,87 лв.  
 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” - 147 073,72 лв. 
 313 „Насърчаване на туристически дейности” - 305 858,09 лв. 
 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” - 

95 161,32 лв.  
 

Приети са 11 проектни предложения, по мерки: 
 Мярка 121 – 3 проекта на обща стойност 189 621,47 лв. и стойност на БП – 

98 442,87 лв. 
 Мярка 226 – 1 проект на обща стойност и стойност на БП – 19 818,00 лв. 
 Мярка 311 – 1 проект на обща стойност 188 910,00 лв. и стойност на БП – 

132 237,00 лв. 
 Мярка 313 – 3 проекта на обща стойност и стойност на БП – 451 823,50 лв. 
 Мярка 321 – 3 проекта на обща стойност и стойност на БП – 222 496,87 лв. 

 
Проектите са оценени от КИП и за последваща проверка в ДФЗ-РА са депозирани 7 

заявления за кандидатстване: 
№ Мярка /код на мярката и 

наименование/ 
Кандидат /пълно наименование/ Одобрена 

субсидия по 

проекта 

1 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства” „Екофрукт 2003” ЕООД 41 110,07 лв. 

2 121 „Модернизиране на 

земеделските стопанства” 
ЗП Антоанета Любомирова 

Иванова 35 540,00 лв. 

3 

226 „Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на превантивни 

дейности” 

УОГС „Петрохан” с. Бързия 19 109,00 лв. 

4 311 „Разнообразяване към 

неземеделски дейности” „Мари Бел” ООД 132 237,00 лв. 

5 313 „Насърчаване на 

туристически 
Община Берковица 194 942,56 лв. 

6 

313 „Насърчаване на 

туристически дейности” 
Община Годеч 

110 915,53 лв. или 

до наличния 

бюджет по 

мярката, съгласно 

Заповед № 

32/29.07.2014 г. 

7 

321 „Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони” 

Община Берковица 95 156,30 лв. 

 



 
В периода януари – декември 2014 г. от ДФЗ са одобрени общо 19 проекта по 

Стратегията на „МИГ – Берковица и Годеч” и са сключени 20 договора. От стартиране на 

дейностите по изпълнение на Стратегията до 31 декември 2014 г. са сключени общо 40 

договора с обща стойност на БП – 2 353 525,45 лв., като разплатените средства са в 

размер на 1 263 590,50 лв. 
 
Резултатите от изпълнение на СМР до момента могат да бъдат обобщени: 

 Организирани и проведени 7 приема на проекти 
 Приети, разгледани и оценени проекти - 75 бр. 
 Депозирани в РА проекти - 54 бр. 
 Проекти в процес на оценка от ДФЗ - 7 бр. 
 Одобрени от РА проекти - 41 бр.  
 Сключени договори - 40 бр. 
 Изпълнени проекти - 21 бр. 
 Запазени/създадени работни места, вкл. временна/сезонна заетост - 125 бр. 
 Изплатена субсидия - 1 263 590,50 лв.  

 
 



 Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 

1 от ПРСР).  

В първоначално одобрената СМР на „МИГ – Берковица и Годеч” са залегнали две 

от мерките на ПРСР по ос 1 – мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и 

мярка 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти”. Общия одобрен 

бюджет по ос 1 е 1 030 000 лв., разпределен както следва: 700 000 лв. в мярка 121 и 

330 000 лв. в мярка 123. 
С анекс от 05 ноември 2013 г., бюджета по мярка 123, в размер на 330 000 лв. е 

разпределен, както следва:  
 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" – 167 500 лв.;  
 313 "Насърчаване на туристически дейности" – 148 000 лв.  
 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" – 15 500 лв.  

 
Разполагаемия бюджет по ос 1 след анекса е 867 500 лв. за прилагането на мярка 

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. 

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

предложения по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.  
Приети са 3 заявления за кандидатстване, като едно от заявленията е отхвърлено 

на АСД от КИП с обща стойност на инвестицията – 36 321,34 лв. Одобрените от КИП 

заявления са на обща стойност на инвестицията – 153 300,13 лв. и стойност на БП – 
76 650,07 лв. Проектите са предадени в ДФЗ за последваща проверка и оценка.  

До 31 декември 2014 г. са сключени общо 12 договора за финансиране с обща 

стойност на БП – 710 944,36 лв. Изпълнени са 8 проекта и по тях са разплатени - 
386 094,29 лв. В процес на изпълнение са 5 проекта и 2 в процес на оценка от ДФЗ. 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 121 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато в 

периода 

обхванат от 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Проекти, 

финансирани по 

мярката 
Брой 8 7 

Сключени договори 
/общо 12/, от които 
изпълнени проекти 
/8/ – проектни 

досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 
Брой 8 7 

Сключени договори 

и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 867 500 лв. 468 970,08 лв. 

Сключени договори 
и успешно 

изпълнени проекти 
– проектни досиета 



Резултат 

Млади фермери, 

участвали с 

проекти 
Брой 2 4 

Сключени договори 
и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Реализирани 

проекти в сфе-
рата на «новите 

предизвикател-
ства» 

Брой 2 7 

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 5 

Сключени договори 
и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Подкрепени 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

Брой 5 2 

Сключени договори 
и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Създадени нови 

работни места Брой 5  16 
Изпълнени 

проекти, ТД «Бюро 

по труда» 
  
 

 Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).  

В СМР са залегнали две от мерките по ос 2 на ПРСР – мярка 223 „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и 

въвеждане на превантивни дейности” с първоначално одобрен разполагаем бюджет 

съответно: 80 000 лв. за мярка 223 и 45 000 лв. за мярка 226. Общо одобрения бюджет по 

ос 2 е 125 000 лв. С анекс от 5 ноември 2013 г. всички средства от мярка 223 са 

прехвърлени в други мерки, като разпределението на средствата по ос 2 е само в мярка 

226, където от 223 са прехвърлени 55 000 лв., чиито бюджет се увеличава на 100 000 лв.  

Разполагаемия бюджет по ос 2 след анекса е 100 000 лв. за прилагането на мярка 

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности”. 

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”. Постъпи 1 проектно предложение на обща стойност 19 109,00 



лв. До 31 декември 2014 г. от ДФЗ е получено писмо за одобрение на кандидат СЗДП ТП 

ДГС Годеч на стойност 44 944,13 лв., с който е подписан договор. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 226 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

в периода 

обхванат от 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката Брой 2 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени проекти 

– проектни досиета 
Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 2 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени проекти 

– проектни досиета 
Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 100 000 лв. 44 944,13 лв. 

Сключени 

договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции, 

насочени към 

терени с висок или 

среден риск от 

ерозия 

% 25 0 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Екологична 

насоченост на 

проектите % 100 0 

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 0 

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).  

Най-голям дял от общия публичен принос СМР предвижда за финансиране на 

проекти по мерките от ос 3 на ПРСР. За периода на изпълнение на СМР, одобрения 

бюджет по ос 3 е 1 970 000 лв., разпределен между 5 мерки: 311 „Разнообразяване към 

неземеделски дейности” - 360 000 лв., 312 „Подкрепа за създаване и развитие на 



микропредприятия” – 600 000 лв., 313 "Насърчаване на туристически дейности" – 400 000 
лв., 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" – 400 000 лв. 

и 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 210 000 лв. 
След сключен анекс от 05 ноември 2013 г. бюджета по ос 3 е увеличен от 

1 970 000 лв. на 2 157 500 лв., с разпределение както следва:  
 311 „Разнообразяване на неземеделски дейности” – 277 870 лв.;  
 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” – 564 916 лв.;  
 313 "Насърчаване на туристически дейности" – 548 000 лв.;  
 321 "Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" – 526 714 лв.  
 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 210 000 лв. 

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

предложения по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. Прието е едно 
проектно предложение на обща стойност – 188 910,00 лв. и стойност на субсидията – 
132 237,00 лв. Проекта е предаден в ДФЗ за последваща проверка и оценка. 

В периода е сключен договор 1 договор за финансиране на с обща стойност на 

инвестицията 198 886,60 лв. и стойност на БП 130 796,28 лв. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 311 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

в периода 

обхванат 

от доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 5  1 

Сключени 

договори и 

изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 5  1 

Сключени 

договори и 

изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 360 000 лв. 130 796,28 
лв. 

Сключени договори 
и успешно 

изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Резултат 

Инвестиции в 

проекти за раз-
витие на интег-
риран селски 

туризъм 

% 30  0 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Проекти, пред-
ставени от млади 

фермери  
% 50  0 

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” 
От бюджета на мярката са прехвърлени 5 084 лв. в бюджета на мярка 321 с анекс. 

Общия разполагаем бюджет за проекти по мярката е 594 916 лв. 
 
За отчетния период са сключени  5 договора със стойност на БП - 107 000,26 лв. За 

2014 г. няма прием по мярката. С натрупване от стартиране на дейностите по СМР до 31 

декември 2014 г. резултатите са: 
 Брой подадени проекти в МИГ – 24 бр. 
 Сключени договори – 16 бр. 
 Стойност на БП по договори – 594 884,53 лв. 
 Проекти в процес на изпълнение – 4 бр. 
 Реализирани проекти – 12 бр. 
 Подадени 2 заявки за окончателно плащане – 28 000 лв. 
 Разплатени средства – 414 062 лв.  

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 312 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато в 

периода 

обхванат от 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 
Брой 6 5 

Сключени договори 
/общо 16/ и 

изпълнени проекти 
/12/ – проектни 

досиета 
Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 
Брой 6 5 

Сключени договори 
и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 594 916 лв. 107 000,26 лв. 

Сключени договори 
и успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции в 

проекти за раз-
витие на интег-
риран селски 

туризъм 

% 30 0 
Сключени договори 
и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Инвестиции за 

новосъздадени 

микропредприя-
тия 

% 30 0 
Сключени договори 
и изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Проекти пред-
ставени от жени 

и млади хора 
% 30 20 

Сключени договори 
и изпълнени проекти, 

проектни досиета 



Създадени нови 

работни места Брой 6 28 Изпълнени проекти, 
ТД «Бюро по труда» 

 
Мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности” 
Общия разполагаем бюджет за проекти по мярката е 548 000 лв. 
 
За отчетния период е сключен 1 договор със стойност на БП – 153 397,37 лв. За 

2014 г. по мярката е извършен един прием на проекти. Разполагаемия бюджет е 

305 858,09 лв. Подадени са 3 проектни предложения на обща стойност – 451 823,50 лв. 

Одобрени за финансиране са 2 проекта до разполагаемия бюджет, които са депозирани в 

ДФЗ за последваща проверка и оценка. 
 
С натрупване от стартиране на дейностите по СМР до 31 декември 2014 г. 

резултатите са: 
 Брой подадени проекти в МИГ – 9 бр. 
 Сключени договори – 2 бр. 
 Стойност на БП по договори – 242 141,91 лв. 
 Проекти в процес на изпълнение – 1 бр. 
 Реализирани проекти – 1 бр. 
 Подадена 1 заявка за окончателно плащане  
 Проекти в процес на оценка – 2 бр. 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 313 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

в периода 

обхванат 

от доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 4 1 

Сключени договори 
/общо 2/ и изпълнени 

проекти /1/ – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 4 1 

Сключени договори 
/общо 2/ и изпълнени 

проекти /1/ – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 548 000 лв. 153 397,37 
лв. 

Сключени договори 
и успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Проекти, които 

отговарят на 

приоритетите, 

заложени в  

Общинския план за 

развитие 

% 100 100 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 



Проекти, пред-
ставени от 

кандидати, които са 

юридически лица с 

нестопанска цел 

Брой 1  0 
Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Проекти за развитие 

на интегриран 

селски туризъм 
Брой 2 0 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
 
 
Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските 

райони” 
Общия разполагаем бюджет за проекти по мярката е 526 714 лв. 
 
За отчетния период са сключени 3 договора с обща стойност на БП – 242 823,68 

лв. За 2014 г. по мярката е извършен един прием на проекти. Разполагаемия бюджет е 

95 161,32 лв. Подадени са 3 проектни предложения на обща стойност – 222 496,87 лв. 

Одобрен за финансиране е 1 проекта до разполагаемия бюджет, който е депозиран за 

последваща проверка и оценка в ДФЗ. 
 
С натрупване от стартиране на дейностите по СМР до 31 декември 2014 г. 

резултатите са: 
 Брой подадени проекти в МИГ – 10 бр. 
 Сключени договори – 5 бр. 
 Стойност на БП по договори – 431 552,68 лв. 
 Проекти в процес на изпълнение – 1 бр. 
 Реализирани проекти – 2 бр. 
 Разплатени средства по реализирани проекти – 45 501,01 лв. 
 Подадена 1 заявка за окончателно плащане  
 Проекти в процес на оценка – 1 бр. 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 321 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Постигнато 

в периода 

обхванат от 

доклада 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 
Брой 3 3 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 3 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 

Финансов

о  

изражение 
526 714 лв. 242 823,68 

Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 



Резултат 

Проекти, които 

отговарят на 

приоритетите, 

заложени в  

Общинския план 

за развитие 

% 100 100 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Създадени 

временни 

работни места 
Брой 10 20 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Население на 

територията на 

МИГ, което се 

ползва от 

подобрените 

услуги - дял 

% 80  40 
Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Брой 

изградени/обнове

ни сгради за 

предоставяне на 

обществени 

услуги 

Брой 3 3 
Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 
 
Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 
Общия разполагаем бюджет за проекти по мярката е 210 000 лв. 
 
За отчетния период е сключен 1 договор със стойност на БП – 142 013,87 лв. За 

2014 г. няма прием по мярката. С натрупване от стартиране на дейностите по СМР до 31 

декември 2014 г. резултатите са: 
 Брой подадени проекти в МИГ – 3 бр. 
 Сключени договори – 2 бр. 
 Стойност на БП по договори – 208 641,54 лв. 
 Проекти в процес на изпълнение – 2 бр. 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА № 322 ОТ  СМР 

Вид 

индикатор Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато в 

периода 

обхванат от 

доклада 

Източник на 
информация 

Изходен 
Подпомогнати 

проекти по 

мярката 
Брой 2 1 

Сключени договори 
и изпълнени проекти 

– проектни досиета 



Бенефициенти, 
подпомогнати 

по мярката 
Брой 2 1 

Сключени договори 

и изпълнени проекти 

– проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията 
Финансово  

изражение 210 000 лв. 142 013,87 лв. 

Сключени договори 

и успешно 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

Резултат 

Създадени 

временни 

работни места 
Брой 5 10 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

Проекти, насо-
чени към рекон-
струкция и из-
граждане на 

тротоари, 

зелени площи 

площади и др. 

% 100 100 

Сключени договори 

и изпълнени 

проекти, проектни 

досиета 

 
 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

През 2013 г., екипът на „МИГ – Берковица и Годеч” подготви съвместен проект с 

„МИГ Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе и кандидатства по мярка 421 

"Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" по Ос 4 - лидер от ПРСР 

2007 - 2013 г. Проектът „ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ТУРИЗЪМ” цели да допринесе за 

укрепването на туристическия бранш като ключов фактор за икономическото развитие 

на териториите на двата МИГ-а. Проектът е одобрен, като стойността безвъзмездната 

помощ, за която се кандидатства е 58 483,23 лв. Поради невъзможност на финансиране 

на дейностите по проекта не бе сключен договор за предоставяне на финансова помощ. 
 

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; 



При реализацията на проектите бенефициентите, посочват като основен проблем 

затруднения достъп до кредитиране на дейностите за извършване на 

инвестицията. От друга страна сроковете от подаване на проекта до неговото 

одобрение и сключване на договор са извън рамките посочени в наредбите. Това 

от своя страна води до забавяне на дейностите, а често и до промяна в стойността 

на инвестицията. 

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 
Най-голямото предизвикателство, което МИГ – Берковица и Годеч среща при 

изпълнението на СМР е липсата на финансови средства за управление на МИГ и 

постигане на обществена активност. Авансовото плащане от 20 % е крайно 

недостатъчно за нормалното функциониране на МИГ- а и навременно изпълнение 

на предвидените дейности, а средствата които се възстановяват идват с голямо 

закъснение. Въпреки усвояването на банков кредит в размер на 50 000 лв. МИГ 

срещна редица трудности при навременното изпълнение и разплащане по 

дейностите от СМР. Това несъмнено доведе до ситуация на липса на оборотни 

средства за реализиране на пранираните дейности и разходи за МИГ. С решение 

на УС на МИГ и на основание чл.138а от Кодекса на труда, като временна мярка 

срещу намаления обем на работа на Сдружението бе установено непълно работно 

време за екипа на МИГ. 
 

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 
Направени са постъпления пред финансираща институция за удължаване срока на 

отпуснатия кредит за оборотни средства на Сдружението, с цел осъществяване на 

планираните дейности за управление и постигане на обществена активност за 

2015 г., и изпълнение на договора за финансиране на СМР на МИГ – Берковица и 

Годеч. 

  

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

пресата – местни/ регионални/национални медии.  
 
Дейностите за популяризиране, информиране и публичност извършени през 

отчeния период са, както следва: 
 

 През месец януари 2014 г. е сключен договор с фирма „Рубиком” ООД за 

поддържа на интернет страницата на Сдружението. Съгласно договора информацията 

се обновява ежедневно. Редовно се публикуват всички събития, покани и документи на 

МИГ. Изнесена е и информация за подадените проекти, която се обновява при 

необходимост. 
 

 Извършени са следните публикации в местните медии: 
- Публикация във в. Ком, бр. 163 (85) през месец април 2014 г. с информация за 

дейности и резултати на МИГ – Берковица и Годеч. 
- Публикация във в. Ком, бр. 164 (85) от 01 май 2014 г. с информация за съобщения 

и покани за организирани събития на МИГ – Берковица и Годеч 
- Публикация във в. Ком, бр. 167 (85) през месец август 2014 г. с покани за прием 

на проекти по СМР на МИГ – Берковица и Годеч. 
 



 Оперативният екип на Сдружението организира и проведе планирани срещи със 

заинтересованите страни с цел популяризиране възможностите на ПРСР 2014-2020 и 

мястото на МИГ в нея.  
- Организирани и проведени 3 /три/ срещи със заинтересованите страни с 

цел популяризиране възможностите на ПРСР 2014-2020. Целта на срещите е да 

предостави навременна информация на заинтересованите страни от територията на МИГ 

относно новата Програма за развитие на селските райони, мерките, които ще включва, 

допустимите дейности и кандидати, както и възможностите на ЛИДЕР за новия 

програмен период. Срещите бяха проведени 28.04.2014 г. в гр. Берковица, 25.09.2014 г. в 

гр. Годеч и на 03.12.2014 г. в гр. Берковица и преминаха при подчертан интерес от страна 

на участниците. 
 

 С цел осигуряване на участие на общността при планиране и управление на СМР 

се проведоха  7 срещи на тематични групи по приоритети.  
В отчетния период бяха организирани и проведени срещи на трите тематични групи, 

съгласно планираните дейности и разходи: ос 1 „Развитие на модерно и екологични 

земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост“, ос 2 „Подобряване и 

съхраняване на природните ресурси на територията на МИГ-Берковица и Годеч“, ос 3 

„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 срещите взеха участие представители на 

заинтересованите страни по приоритети – представители на общините Берковица и 

Годеч, земеделски производители и фирми, НПО, жени, младежи и др.  
По време на дискусиите бе представена информация за изпълнението на Стратегията 

– брой приети проектни предложения по всяка мярка, бюджет по мерките и договорени 

средства до момента.  
Срещите преминаха при подчертан интерес на участниците, които заявиха своята 

готовност и мотивация за работа.  
В отчетния период бяха организирани и проведени срещи на седем тематични 

групи, съгласно планираните дейности и разходи:  
- по ос 1 „Развитие на модерно и екологични земеделие, преработваща хранителна 

и горска промишленост“ на 25.04.2014 г. в гр. Берковица  
- на 30.04.2014 г. в гр. Годеч по ос 2 „Подобряване и съхраняване на природните 

ресурси на територията на МИГ-Берковица и Годеч“ 

- по ос 3 „Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната 

икономика и създаване на устойчива заетост” на 29.08.2014 г. в гр. Берковица; 

- по ос 1 „Развитие на модерно и екологични земеделие, преработваща хранителна 

и горска промишленост“ на 24.09.2014 г. в гр. Годеч;  

- по ос 2 „Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на 

МИГ-Берковица и Годеч“ на 30.10.2014 г. в гр. Берковица; 

- по ос 3 ,,Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната 

икономика и създаване на устойчива заетост” на 19.11.2014 г. в гр. Годеч ; 

- по ос 1 „Развитие на модерно и екологични земеделие, преработваща хранителна 

и горска промишленост“ на 01.12.2014 г. в гр. Берковица; 



 
 На 05 декември 2014 г. бе организиран и проведен Форум на общността за 

представяне и обсъждане на резултатите от изпълнението на Стратегия за местно 

развитие. Във форума взеха участие над 92 лица, сред които местни и регионални 

представители на публичните власти, бенефициенти, заинтересовани лица и партньори. 

Бяха представени резултатите от извършените дейности и приеми по СМР на МИГ – 
Берковица и Годеч.  

Резултатите от изпълнението на Стратегия за местно развитие и реализирани 

проекти на територията на „МИГ – Берковица и Годеч” бяха представени от 

Изпълнителния директор на МИГ – Берковица и Годеч, г-жа Ирена Михайлова.  
Като „добра практика” бе представен финансирания към Стратегията проект на 

,,Нике груп” АД ,,Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги от ,,Нике груп” 

АД. За него важи и определението „иновативен” проект, тъй като създава ресурсна 

платформа за „интелигентен туризъм“ /специализиран софтуер/ за генериране на оферти 

за налични туристически услуги на територията на МИГ-а от различни доставчици. Чрез 

въвеждането на електронен туристически пътеводител, като приложение за мобилен 

телефон ще бъде стимулирано развитието на туризма в планинския район „Берковица – 
Годеч“. Проекта бе представен от г-жа Елеонора Негулова. 

Г-жа Мария Юнакова представител на Сдружение за териториален и екологичен 

просперитет представи проекта, който се реализира на територията на община Годеч 

„Добри практики за стопанисване и управление на земи с висока природна стойност- 
пасища”. Основната цел на проекта е да допринесе за търсенето и намирането на 

съвместни решения на проблемите с ползването на пасищата в зоните „Натура 2000“ в 

община Годеч. Приносът на проекта е създаването на партньорство между общинска 

администрация, местни животновъди и организацията СТЕП, в което да се обсъди и 

адаптира предложена методика за природосъобразно ползване на пасища. 
Във втория дискусионен панел г-н Стефан Спасов – Началник отдел „ЛИДЕР” в 

Министерство на земеделието и храните, представи мярка 19 Водено от общността 

местно развитие /ВОМР/ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Той 

отбеляза добрите резултати от изпълнението на СМР на МИГ – Берковица и Годеч, които 

показват дейността на екипа по активизиране на предприемачеството, оживяване на 

местната общност за използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията. 

Г-н Спасов подчерта огромното значение и възможности на ВОМР /ЛИДЕР/ за 

териториите през периода 2014 – 2020 г.  
 
9. Планирани дейности.  
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 
За 2015 г., Екипът на „МИГ – Берковица и Годеч” е планирал следните дейности за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност: 
 Анализ на възможностите и готовността на потенциални кандидати  от сектор 

"Животновъдство"  за реализация на инвестиционни проекти за постигане на стандартите 

на Общността подпомагани по ПРСР, включително и такива за повишаване на общата 

конкурентоспособност и модернизация на техните стопанства. Разработване, дизайн и 

печат на информационна брошура с обобщени резултати от анализа в минимален тираж 

200 бр. 
 Анкетно проучване за установяване на пречки и трудности при подготовката и 

реализацията на проекти по мерките от СМР ; Анализ на текущото състояние на 

реализиране на инвестиционните дейности по одобрени проекти по мерките от СМР. 

Разработване, дизайн и отпечатване на информационна брошура с обобщени резултати 

от проучването в минимален тираж 200 бр. 



 Текущ мониторинг и изследване и наблюдение на въздействието на СМР. 

Изготвяне на обобщен доклад от въздействието на СМР за периода юни 2012 - септември 

2015 г. 
 Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг 

МИГ от България. 
 Учебно посещение с цел подобряване на уменията за изграждане на имидж и 

промоциране на територията и стратегията на МИГ в друг МИГ от ЕС  
 Превод / чуждоезиков/ на информация и документи за публикуване на интернет 

страницата 
 Публикации в местните и регионални  печатни медии, Реализиране на радио и 

телевизионни предавания, поддръжка на интернет страница 
 Изработка на късометражен 30 минутен филм за промоциране на територията на 

МИГ, реализираните проекти и изпълнението на СМР 
 Рекламни и информационни материали - тримесечен бюлетин, плакат, сувенирна 

реклама 
 Организиране на изложба-презентация на територията на друг МИГ от страната 
 Организиране и провеждане на Форум на общността, срещи на тематичните групи  

и срещи за популяризиране възможностите на ПРСР 2014-2020 
 Обучения на теми "Успешно инвестиционно  планиране в бизнеса. Изготвяне  и 

управление на проектен бизнес план. Възможности за финансиране. Представяне на  

успешна бизнес практика" и "Кръстосани съответствия, изисквания и прилагане на 

производствени практики " 
 

10. Финансово изпълнение на СМР  
 
Таблица 4 
 

Код на 

мярката  

  За периода на доклада 
Име на мярката  2014 година 

  Подадени Отхвърлени 

/оттеглени/ Сключени 

договори Изплатени 
  заявления анулирани 
    заявления 
  брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 

3 189 621,47 1 36 321,34 0 0,00 5 174 729,15 

121 
Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
3 189 621,47 1 36321,34     5 174729,15 

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) 

1 19109 0 0         

223 
Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 
                

226 

Възстановяване на 

горския потенциал 

и въвеждане на 

превантивни 

дейности 

1 19109,00     2 54823,13     

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

7 863230,37 3 237418,04 11 880552,18 15 657748,28 

311 
Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 
1 188910,00     1 188910,00     

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

        5 153407,26 11 288678,56 

313 
Насърчаване на 

туристически 

дейности 
3 451823,50 1 110077,47 1 153397,37 1 121070,95 

321 

Основни услуги за 

икономиката и 

населението в 

селските райони 

3 222496,87 2 127340,57 3 242823,68 2 143678,01 

322 
Обновяване и 

развитие на 

населените места 
        1 142013,87 1 104320,76 

4.2.1. Между-териториално 

и транс-национално 

сътрудничество 
                

ОБЩО: 11 1071960,84 4 273739,38 11 880552,18 20 832477,43 
 
 



 
Таблица 5 
 

Код на 

мярката  
 Име на мярката За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

 

  Подадени 
Отхвърлени 

/оттеглени 

Сключени 

договори Изплатени 
  заявления /анулирани 
    заявления 
  брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 21 2361777,87 7 880822,04 12 1127756,5 8 386094,29 

121 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 20 2 302 277,87 6 821322,04 12 1127756,52 8 386094,29 

123 

Добавяне 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти 1 59500 1 59500         

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 5 161299,26 2 77428,13 2 54853,13 0 0 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи                 

226 

Възстановяване на 

горския потенциал 

и въвеждане на 

превантивни 

дейности 

5 161299,26 2 77428,13 2 54853,13     

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 49 5578108,94 19 2830324,1 26 1911318,5 18 879505,79 

311 

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 
3 585866,60 1 198070,00 1 198886,60     

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
24 2245563,00 8 1375144,38 16 850384,78 13 416071,57 



313 

Насърчаване на 

туристически 

дейности 
9 1345091,40 5 736193,08 2 230652,93 1 121070,95 

321 

Основни услуги за 

икономиката и 

населението в 

селските райони 

10 989652,02 4 330947,79 5 422752,68 3 238042,51 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените места 
3 411935,92 1 189968,85 2 208641,54 1 104320,76 

4.2.1. Между-териториално 

и транс-национално 

сътрудничество 

                

ОБЩО: 75 8101186,07 28 3788574,3 40 3093928,2 26 1265600,08 
 



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 

бенефициента 
Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), лв. 

Процент 

на 

субсидията 

по 

проекта, 

% 

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатените 

от РА 

средства, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства "Румакс 63" ЕООД 
197340,42 197340,42 50 98670,21 98670,21 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства "Ардис 2006" ЕООД 
93798,00 93798,00 50 46899,00 46899,00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Кръстанчо 

Симеонов 

Кръстанов 
131594,78 131591,86 50 65795,93 65795,93 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Даниел Митков 

Костов 
17760,00 17760,00 50 8880,00 8880,00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Иван Радославов 

Стоянов 
43828,00 43458,27 50 21729,14 21729,14 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Галя Димитрова 

Младенова 
195387,42 195387,42 50 97693,71 94510,01 



121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства ЗП Невена Петрова 
188642,17 188642,17 60 113185,30   

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Цанка Николова 

Йонова 
113322,24 113322,24 60 67993,34   

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Бойко Петров 

Томов 
46876,14 46876,14 60 28125,68   

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Антоанета 

Любомирова 

Иванова 
85200,00 85200,00 50 42600,00 42420,00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Борислав 

Кирилов Борисов 
14380,00 14380,00 50 7190,00 7190,00 

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 
ЗП Кирил Петров 

Петров 
199526,53 199526,53 60 119715,92   

121* Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

ЗП Антоанета 

Любомирова 

Иванова 
71080,00 71080,00 50 35540,00 

  

121* Модернизиране на 

земеделските 
стопанства 

,,ЕКОФРУКТ 2003” 

ЕООД 
82220,13 82220,13 50 41110,07 

  

226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности 

СЗДП ТП ДГС 

Берковица 19818,00 9909,00 100 9909,00 

  



226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности 
СЗДП ДГС Годеч 44944,13 44944,13 100 44944,13 

  

226* Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дейности 

УОГС "Петрохан" с. 

Бързия 19109,00 19109,00 100   

  

311 Разнообразяване към 

неземеделски дейности 
"ВБН - Вилислав 

Братанов" ЕООД 198886,60 198886,60 66 130796,28 
  

311 Разнообразяване към 

неземеделски дейности "Мари Бел" ООД 188910,00 188910,00 70 132237,00 
  

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Коди - Д" ООД 90561,44 90561,44 70 63393,01 63393,01 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
„ФОРЕСТ 

ХАУСИС” ЕООД 199913,74 183192,63 70 128234,84 64000,00 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"НИКЕ ГРУП" АД 101080,60 97813,68 70 68469,58 68469,14 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Дигитале" ЕООД 58824,80 58824,80 70 41177,36 41177,36 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Хриси 82" ЕООД 16512,81 16498,45 70 11548,92 11548,92 



312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"МДС Джелари" 

ООД 39915,46 39915,46 70 27940,82 27940,82 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Колинс 1" ЕООД 29075,00 29058,75 70 20341,13 20341,13 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Ауто авангард 

2010" ЕООД 53882,43 53882,43 70 37717,70 37717,69 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
ЕТ "Мая Цветкова - 

ИЛМАЯ" 
25326,09 25310,89 

70 17717,61 2009,59 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
ЕТ "Боби - Бойка 

Найденова" 30221,55 30221,55 70 21155,09 21155,09 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
СД "ДЕПС 21- 
Соколов и Сие" 71697,44 71697,44 70 50188,21 37000,00 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Солънит" ЕООД 27106,96 27106,96 70 18974,87 

  

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Дентал Лабор А и 

Т" ООД 10601,20 10601,20 66,5668 7056,88 7056,88 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"СИД - Огнян 

Богданов" ЕООД 10906,16 10906,16 70 7634,31   



312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
"Лили" ЕООД 20404,00 20404,00 70 14261,94 14261,94 

312 Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия 
ЕТ "ЕПОС- Павел 

Янакиев" 84388,94 84388,94 70 59072,26   

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 99100,84 88744,54 87 77255,56 44372,27 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
Община Годеч 168051,45 168051,45 91,28 153397,37 76698,68 

313* Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
Община Годеч 146803,47 110915,53 100 110915,53 

  

313* Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 194942,56 194942,56 100 194942,56 
  

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 44035,00 44035,00 80,0159 35235,00 22017,50 

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 
ОБЩИНА Годеч 181677,07 144694,00 100 144694,00 72347,00 



321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 149980,00 149980,00 100 149980,00 74990,00 

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 
СНЦ Мисия 76559,03 46469,68 100 46469,68 45501,01 

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 
Община Годеч 111296,83 111296,83 41,667 46374,00 23187,00 

321* Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 95156,30 95156,30 100 95156,30   

322 Обновяване и развитие 

на населените места ОБЩИНА Годеч 79953,20 
66627,67 

100 
66627,67 33313,83 

322 Обновяване и развитие 

на населените места 
ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 142013,87 142013,87 100 142013,87 71006,93 

ОБЩО: 4312611,80 4155654,12   2970960,78 1265600,08 
 



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 със 

заявлението за 

подпомагане, лв. 

Отхвърлено/оттеглено/анулирано 

заявление 
(Моля, посочете вярното) 

Мотиви за отхвърляне 

на заявлението 
(Посочва се мотивът за 

всеки бенефициент с 

отхвърлено заявление 

за подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства ,,ЕКОФРУКТ 2003” 

ЕООД 98880,50 отхвърлено 
Не са представени 

изисканите от КИП 

документи 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства ЗП Невена Петрова 188642,17 отхвърлено 
Кандидата не отговаря на 

условията за допустимост 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства ЗП Кирил Петров 

Петров 199526,53 отхвърлено 
Не са представени 

изисканите от КИП 

документи 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
,,ЕКОФРУКТ 2003” 

ЕООД 
98880,50 отхвърлено 

  

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
ЕТ "Пепинка 

Герасимова - Гълъб" 
199071,00 отказал да подпише договор 

  

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
ЗП Ралица 

Константинова 

Тодорова 
36321,34 отхвърлено 

Кандидата не отговаря на 

условията за допустимост 

123 Добавяне стойност към 

земеделски и горски 

продукти 
"Гами 1" ЕООД 59500 оттеглен 

  



226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дйности 
СЗДП ШП ДГС Годеч 44944,13 оттеглен 

  

226 Възстановяване на 

горския потенциал и 

въвеждане на 

превантивни дйности 
Община Годеч 32484,00 отхвърлено 

  

311 Разнообразяване към 

неземеделски дейности ,,Гинци солар” ЕООД 198070,00 отхвърлено 
  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
"Вацови - ЕМ ВИ" 

ЕООД 164617,80 отхвърлено 

КИП е установила  

несъответствия и 

непълноти в проектното 

предложение  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
ЕТ "Еди - Еди Сотиров" 199965,51 оттеглен 

  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
"Вацови - ЕМ ВИ" 

ЕООД 193534,46 оттеглен 
  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
"Еко план 2013" ЕООД 199498,00 оттеглен 

  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
ЕТ,,Рали 33- Чавдар 

Борисов” 63790,00 отхвърлено 
  В КИП не са постъпили 

изискуеми документи по 

10 дневка 



312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
ЕТ "Пейчо Милушев" 187829,41 оттеглен 

  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
"Творческа къща 

Петрохан" ООД 191697,17 отхвърлено 

КИП е установила  

несъответствия и 

непълноти в проектното 

предложение и 

придружаващите го 

документи  

312 Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 
"Трежър Годеч" ООД 174212,03 оттеглен 

  

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
Община Берковица 124490,96 оттеглен 

  

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
Община Годеч 

189661,74 оттеглен   

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
"Туристическо 

дружество Берковица" 187471,95 
отхвърлено Кандидата не отговаря на 

условията за допустимост 

на СМР 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 124490,96 
отхвърлено   

314 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
ОБЩИНА 

БЕРКОВИЦА 110077,47 
Не подлежи на финансиране, 

поради надвишаване наличния 

бюджет по мярката 

  



321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

Сдружение с 

нестопанска цел Мисия 71611,03 

оттеглен   

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 
ОБЩИНА Годеч 131996,19 

оттеглен   

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 

Сдружение с 

нестопанска цел Мисия 58642,34 
Не подлежи на финансиране, 

поради надвишаване наличния 

бюджет по мярката 

  

321 Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

райони 
ОБЩИНА Годеч 68698,23 

Не подлежи на финансиране, 

поради надвишаване наличния 

бюджет по мярката 

  

322 Обновяване и развитие 

на населените места Община Берковица 
189968,85 оттеглен   

ОБЩО: 3788574,27     
 
 
 
*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.  



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. 
 
 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо).    
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   
 ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ 
През 2013 г. „МИГ- Берковица и Годеч“ подписа договор с ,,Нике груп” АД гр. 

Годеч по мярка 312 за закупуване на специализиран софтуер-ресурсна платформа, 

разработване на маркетингова стратегия и рекламни материали.  
Новата платформа за „интелигентен туризъм“ за посетителите на  планинския 

район „Берковица-Годеч“ се основава на два стълба:  1.“Farol пътеводител“, мобилна 

технология, която се състои от интелигентен пътеводител за смартфони, създаваща 

напълно персонализирани обиколки на посетителите в съответствие с техните 

предпочитания и най-важното, наличното им време за разглеждане на 

забележителности; 2. Систематизиране и акумулиране на разпръсната или все още 

недостъпна информация за най-важните туристически и други обекти от интерес в 

региона.  
Проектът стимулира развитието на нови инициативи в полза на туризма  на 

територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ още повече, че има възможност да 

използват известните мобилни технологии в туризма – „Farol Guides“, разработен от 

LatitudeN съвместно с Европейската космическа агенция (ESA), което от своя страна 

ще увеличи интереса към региона. Прилагането на иновативната технология ще даде 

възможност регионът Берковица-Годеч да бъде поставен на картата на европейските 

туристически дестинации, които се обслужват по системата Farol, наред с градове 

като Лондон, Порто, Лайпциг и много други….. Използването на иновативния 

мобилен пътеводител, който вече е на разположение за различни основни европейски 

дестинации, в района на Берковица-Годеч е в състояние не само да привлече повече 

посетители, но също така и да увеличи шансовете за повторно посещение от доволни 

от престоя си туристи. 
С технологията на Farol, наличната информация за региона се използва чрез 

мобилния телефон по интелигентен, интерактивен и персонализиран начин. 

Посетителят може да изтегли приложението на уебсайтовете на общините, 

туристически обукти, забележителности, музеи, туристически оператори от 

FarolWorld платформа или директно чрез приложението маркет, като по този начин е 

напълно мобилен, когато се разхожда по улиците и в района на Берковица-Годеч.  
  

 
13. Приложения  

 

Дата: 02.02.2015 г. 

Димитранка Каменова 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

Подпис и печат на МИГ 
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