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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ;  

През 2017 г., екипът на МИГ-Берковица и Годеч организира и проведе следните 

планирани дейности насочени към заинтересовани лица на територията на МИГ: 

3.1. Дейности за организиране на семинари и информационни срещи: 

- 6 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, проведени в 

общинските центрове гр. Берковица и гр. Годеч (27 и 28 февруари 2017 г., 15 и 17 март 

2017 г., 13 септември 2017 г., 31 октомври 2017 г.) В срещите взеха участие 100 лица, 

представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски 

производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни 

граждани. 

- 4 еднодневни информационни срещи/мероприятие за най-малко 20 

участници проведени в общинските центрове гр. Берковица и гр. Годеч (15 септември 

2017 г., 30 октомври 2017 г. и на 22 и 23 ноември 2017 г.). Лицата, взели участие в 
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срещите са 87 човека, представители на различните заинтересовани страни от територията 

– земеделски производители, представители на общинските администрации, местен 

бизнес, активни граждани. 

По време на проведените информационни срещи бяха представени презентации свързани 

с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за 

подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2017 г. Част от срещите запознаха 

заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с 

подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и 

възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по мярка 19.2-4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и 

Годеч“.  

 

- 1 информационна конференция за най-малко 50 участници, проведена в гр. 

Берковица на 22 декември 2017 г. 

Като част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за ВОМР“, се проведе годишна информационна конференция, на която беше 

представена одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, целите, 

приоритетите и включените мерки. Присъстващите бяха запознати с дейностите, които 

екипът на МИГ е изпълнил за 2017 г., както и планираните дейности по изпълнение на 

стратегията на МИГ за 2018 г. – срещи, обучения, проучвания и др. Представена бе и 

утвърдената от УС на МИГ Индикативна годишна работна програма за прием и подбор на 

проектни предложения по стратегията на МИГ за 2018 г. В представения времеви график 

за прием на проекти бе дадена детайлна информация относно допустимите кандидати, 

дейности и разходи. В конференцията взеха участие 69 лица, представители на местен 

бизнес, земеделски производители, общинска администрация, активни граждани. 

 

Информационните мероприятия са реализирани и проведени в изпълнение на сключен 

договор с ЕТ „МЕРИ – Меродинка Григорова“, като изпълнителят осигури зала за 

провеждане на мероприятията, кафе паузи, консумативи и хартия. 

 

3.2. Дейности за организиране на обучения за екипа и членовете на колективния 

върховен орган във връзка с прилагането на СВОМР: 

- двудневно обучение в с. Слатина, общ. Берковица – 14 – 15 декември 2017 г., 

предназначено за екипа на МИГ /персонал и членове на УС/ и членове на колективния 

върховен орган /ОС/ на МИГ във връзка с прилагането на стратегията за ВОМР, на тема: 

Изпълнение и управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие – 

правила и процедури. 

Обучението е проведено в изпълнение на сключен договор между Сдружението и МВВ 

Консулт ООД. Участие взеха 15 човека, като изпълнителят беше осигурил кафе-паузи, 

презентационни и информационни материали, сертификат за участие в обучението. 

Обратна връзка от обучението беше направена с попълване на формуляр, в който 

участниците трябваше да дадат своята оценка по отношение на програмата и 

организацията на обучението, екипа провел обучение, препоръки и коментари. 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 

През 2017 г. бяха 3 организирани и проведени двудневни обучения за уязвими групи и 

малцинствени групи, включително роми, а именно: 

- двудневно обучение в гр. Годеч: 02 – 03 ноември 2017 г., предназначено за  

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми 

от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” – включително младежи до 29 г. и 

 предприемачи, на тема: Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен 

бизнес. Цел на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за стартиране 

и развитие на микро и малък бизнес, усвояване на знания за стартиране, управление и 

развитие на предприятие и насърчаване на предприемаческия дух и креативност, развитие 

на идеи за стартиране на бизнес. Интерес към темата и участие в обучението взеха 21 

човека. 

- двудневно обучение в гр. Берковица: 08 – 09 ноември 2017 г., предназначено за  

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми 

от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” – включително младежи до 29 г. и 

 предприемачи, на тема: Използване на наличния потенциал за производство, 

билкосъбиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, 

горски плодове и гъби на територията на МИГ. Цел на обучението бе повишаване 

капацитета на местните земеделски производители и местната общност за 

разнообразяване на земеделските стопанства и оползотворяване на наличните ресурси и 

потенциал за отглеждане на диворастящи и култивирани билки, горски плодове и гъби; 

запознаване с различните технологии на култивиране, включващи технологичните 

операции и механизацията по отглеждането. В обучението участваха 21 човека. 

- двудневно обучение в гр. Берковица: 29 – 30 ноември 2017 г., предназначено за  

местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на 

„МИГ – Берковица и Годеч”, на тема: Информационни технологии в бизнеса – 

Маркетинг по интернет – за бизнес и земеделските производители. Основните цели на 

обучението са свързани с възможностите за използване на информационните и 

комуникационни технологии за свързване на производителите с техните потребители, и 

разширяване на продуктовите пазари.  Интернет маркетингът предоставя възможност на 

производителите да достигнат директно до потребителите и да се избегнат посредници. 

Също така предоставя директна обратна връзка и така могат производителите могат по-

лесно и по-бързо да подобряват продуктите си и да създават нови продукти, които са 

търсени от консуматорите. В обучението участваха 21 човека. 

 

Обученията са проведени в изпълнение на сключен договор между Сдружението и 

МВВ Консулт ООД. На участниците в обученията бяха осигурени кафе-паузи и раздадени 

презентационни материали, информационни материали, сертификат за участие в 

обучението. Обратна връзка от обучението беше направена с попълване на формуляр, в 

който участниците трябваше да дадат своята оценка по отношение на програмата и 

организацията на обучението, екипа провел обучение, препоръки и коментари, ако имат 

такива. 
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5. Изпълнение на целите на СВОМР;  

Изпълнението на целите на Стратегията е свързано от една страна с конкретното 

изпълнение на мерките по стратегията, а от друга страна с дейностите на екипа на МИГ за 

популяризиране на СВОМР.  

За отчетния период не са реализирани прием и оценка на проектни предложения, които 

конкретно да допринасят за изпълнението на целите. Екипът на МИГ е реализирал редица 

дейности за популяризиране на СВОМР: 

- Организирани и проведени информационни срещи/мероприятия. Участие са взели 

256 лица представители на заинтересованите страни от територията на МИГ. 

- Организирани и проведени три двудневни обучения за местни лидери, вкл. за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, роми от територията на 

МИГ. Придобили знания и умения 63 участника по следните теми: 

  „Създаване и развитие на бизнес идея. Как да започна собствен бизнес“ - 21 

лица – местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. и предприемачи от 

територията на МИГ. 

 „ИТ в бизнеса – Маркетинг по интернет“ - 21 лица – местни лидери – 

земеделски производители, предприемачи и др. от територията. 

 „Използване на наличния потенциал за производство, билкосъбиране, 

преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски 

плодове и гъби на територията на МИГ“ – 21 лица местни лидери, уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми от територията на 

„МИГ – Берковица и Годеч” – вкл. младежи до 29 г. и предприемачи. 

- Организирано и проведено едно двудневно обучение за Екипа на МИГ и членове 

на колективния върховен орган на сдружението на тема: „Изпълнение и управление 

на СВОМР – правила и процедури“. В обучението са взели участие 15 лица. 

- Проведени 2 проучвания и анализи на територията на тема: „Възможности за 

производство, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи 

билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ“ и „Проучване на 

възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и атракции, 

анимиране на територията“. Резултатите от проведените проучвания ще 

допринесат косвено за изпълнението на специфичните цели по трите приоритета на 

Стратегията. 

- Дейности за информиране и публичност – изработка и отпечатване на 

информационно-рекламни материали и поддържане на интернет сайт на 

сдружението. 

Изпълнението на описаните дейности допринася за изпълнението на целите на 

Стратегията за ВОДМР. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. НЕПРИЛОЖИМО 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Във връзка с промяна на нормативната уредба, екипът на МИГ е актуализирал 

процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР спазване на минималните 
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изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 

публикувани на Единния информационен портал. Същата е одобрена на заседание на УС 

на МИГ и публикувана на интернет страницата на Сдружението. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативната годишна работна програма за 2017 г. беше изменена, в съответствие 

с промени в нормативната уредба по отношение на изпълнението на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“.  

Екипът на МИГ- Берковица и Годеч изготви ИГРП за 2018 г., която бе одобрена на 

заседание на УС, проведено на 15.12.2017 г. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

За отчетния период служителите на МИГ – Берковица и Годеч са предоставили 

информация и консултация на 52 потенциални бенефициенти в офиса на Сдружението. 

Екипът на МИГ проведе 10 информационни събития за информиране на местната 

общност по отношение на: одобрената Стратегия и мерките включени в нея,  ИГРП за 

2017 г., промените в нормативната уредба, подготовка на проектни предложения по мярка 

19.2-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията. Бе проведена и годишна 

информационна конференция, където участие взеха 69 участници, представители на 

заинтересованите страни от територията.  

Общо информация и консултация са получили 301 лица. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

За отчетния период, Екипът на МИГ подготви пълен пакет документи за 

кандидатстване, включващ указания и образци на документи по мерките от първи прием 

на проекти за 2017 г. в съответствие с одобрен индикативен график за 2017 г. 

Документите бяха утвърдени от УС и публикувани на интернет страницата на МИГ. 

Поради промяна в приложимата нормативна уредба прием на проектни предложения не бе 

осъществен. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

В архивно помещение се съхраняват всички документи на МИГ (проекти, отчети, 

заявки и др.) съгласно нормативните изисквания.  

Екипът на МИГ води следните регистри, като част от деловодната система: 

регистър на входно – изходната кореспонденция, регистър на сключените договори, 

регистър на проведените консултации, регистри на заповеди, регистър на протоколи на 

органите на управление на МИГ, регистър на подадени проекти, регистър на одобрени 

проекти, регистър на отхвърлени проекти, регистър на оттеглени проекти, регистър на 

сключени договори по одобрени проекти и др. във връзка с дейността на МИГ. 

http://www.eufunds.bg/images/%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%A0/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%87%D0%BB.%2041%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9F%D0%9C%D0%A1%20%20161%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8.pdf


7 

 

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 

2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за  

провеждането на информационни срещи, обучения, конференции, заседания на 

Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението. 

 

Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на 

електронната страница на МИГ; 

С цел популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР и 

финансовата подкрепа на ЕЗФРСР е сключен договор с Дигитале ЕООД за дизайн, 

изработка и отпечатване на информационно-рекламни материали, включваща дизайн, 

изработка и монтаж на БАНЕРИ – 2 броя; подготовка, дизайн и отпечатване на 

информационна брошура - тираж 800 бр. - 20 стр., формат А5; изработка на сувенирна 

реклама, включваща: химикалки – 400 броя, тефтери – 100 броя; конферентна чанта – 100 

броя; визитки – 500 броя. Поръчката е изпълнена в срок и в необходимия брой и тираж.  

 

За поддръжка на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч е сключен 

договор с Рубиком ООД. Информации на страницата се публикуват регулярно, при 

възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, 

ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

3. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; НЕПРИЛОЖИМО 

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

НЕПРИЛОЖИМО 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.  

В стратегията на МИГ, като иновативни са посочени едно или повече действия от малък 

мащаб, които имат потенциал да мобилизират общността и да доведат до значителни 

ползи и устойчиви резултати.  

Съгласно проучванията проведени по време на подготовка на Стратегията, като извод е 

посочен, че на територията има достатъчно неизползвани дадености, които могат да 

създадат заетост, доходи и да допринесат за по-добър живот. Такива са наличните 

природни ресурси - земеделската земя, слънчевата енергия, вятъра, запазеното 

биоразнообразие и неразработения потенциал на културно-историческото наследство.  

Реализирането на различни дейности, чрез които съществуващите дадености да се 

използват за създаване на устойчив бизнес, намирането на нови начини за мобилизиране и 

използване на съществуващите ресурси и активи може да се определи като иновативен 

подход в развитието на територията. Това мотивира екипът на МИГ да организира 

провеждането на две проучвания и анализи на територията: „Възможности за 

производство, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, 

горски плодове и гъби на територията на МИГ“ и „Проучване на възможностите за 

развитие на иновативни туристически услуги и атракции, анимиране на територията“. 

За да допълни резултатите от проучванията и да активизира общността, екипът на МИГ  
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организира и проведе обучения за местни лидери, уязвими групи от населението, вкл. 

роми и младежи до 29 години. Темите на обученията бяха насочени към насърчаване на 

предприемачеството и възможностите за започване на собствен бизнес, като допринасят 

за повишаване на капацитета на различните заинтересовани страни от общността и 

подобряване на техните знания и умения.  

Проведените дейности се очаква да намерят израз и да доведат до устойчиви резултати 

при реализация на проектни предложения по мерките от стратегията на МИГ. 

 

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

НЕПРИЛОЖИМО 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

След проведено на 19 април 2017 г. заседание на Общото събрание на Сдружението 

и съгласно приетия дневен ред – т. 5. Прием на нови членове и освобождаване на 

стари членове, присъстващите разгледаха постъпилите документи от двама кандидати за 

членство в сдружението и четири заявления за прекратяване на членството в сдружението 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението. Предложението за промяна в 

състава на колективния върховен орган е прието единодушно от Общото събрание 

съгласно Протокол № 10/19.04.2017 г. - решения № 5 и № 6. Новоприетите членове са 

един представител на стопанския сектор – Земеделски производител и един представител 

на нестопанския сектор – сдружение с нестопанска цел. Лицата прекратили членството си 

в МИГ – Берковица и Годеч са двама представители на стопанския сектор – търговски 

дружества и двама представители на нестопанския сектор – физически лица. С 

направената промяна в членовете на ОС, представителите на стопанския сектор стават 46 

броя, представители на нестопанския сектор стават също 46 броя, а представителите на 

публичния сектор са непроменени – 2 броя. 

В тази връзка Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ заяви 

промяна в състава на колективния върховен орган (Общо събрание – ОС) на Сдружението 

на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. Промяната се 

извърши при спазване условията и реда на чл. 43 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 и при спазване на условията, които са били предмет на оценка по чл. 29 

от Наредба № 22. Искането за промяна, касаещо промяна на членовете на Колективния 

върховен орган е одобрена с доклад № 93-1503/23.06.2017 г. до зам.-министъра на 

земеделието, храните и горите е ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; НЕПРИЛОЖИМО 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 
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8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);  

Съгласно Устава на СНЦ МИГ - Берковица и Годеч, органи за вземане на решения и за 

управление на Сдружението са: Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС). 

Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията на органите за 

вземане на решения и за управление са установени от Устава, както и в длъжностните 

характеристики на членовете на Оперативния екип по прилагане на СВОМР на 

Сдружението. 

Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от 

всички негови членове (виж. списък на членовете на УС публикуван на интернет 

страницата на МИГ – www.mig-bg.org ).  

За отчетния период и съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ - Берковица и Годеч, 

на 19 април 2017 г. от 15:00 часа, в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, в 

Заседателната  зала на Община Берковица, бе проведено заседание на общото събрание на 

Сдружението. На заседанието бе извършена промяна в състава на членовете на 

колективния върховен орган /Общо събрание/ на Сдружение „Местна инициативна група 

– Берковица и Годеч”, която не противоречи на условията, които са били предмет на 

оценка по чл. 29, ал. 1 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. За тези обстоятелства са уведомени 

МЗХГ и ДФЗ.  

 

Управителния съвет се състои от седем лица – физически и юридически лица, членове 

на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, се представляват от 

своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице. УС се състои от 

общини Берковица и Годеч от квотата на публичния сектор, заемащи 28,57 %, 

представителите от квотата на нестопанския сектор са 28,57 % - една НПО и едно ФЛ, а 

представители на бизнеса са един Земеделски производител, един ЕТ и едно ЕООД – 

42,86 %. 

За отчетния период на настоящия годишен доклад няма промяна в състава на 

управителните органи на МИГ. Проведени са 9 заседания на УС на 23.01.2017 г., 

13.02.2017 г., 17.03.2017 г., 07.04.2017 г., 12.06.2017 г., 21.06.2017 г., 16.08.2017 г., 

25.09.2017 г. и 15.12.2017 г. 

За провеждането на годишното общо събрание за 2017 г. и за всички заседанията на УС на 

МИГ, писмено са уведомявани УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ, съгласно чл. 23, ал. 2 от 

Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми 

или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията 

(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

11. Индикатори НЕПРИЛОЖИМО 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

http://www.mig-bg.org/
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12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

14. Опис на приложения 

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

КЪМ Т.13 ОТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 

„ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА „МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА 2017 Г. 

 

 

Дата: 22.01.2018 г. 

 

 

 

…………………………… 

инж. Милчо Доцов 

Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч  
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