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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 2018 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 (30.07.2018 г., 03.08.2018 г., 14.11.2018 г., 

15.11.2018 г., 28.11.2018 г. и 29.11.2018 г.). В срещите взеха участие общо 67 лица, представители 

на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители 

на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани. На срещите беше представена 

информация относно: изменения на ИГРП за 2018 г., разяснения по процедури за прием на проекти 

по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към 

СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. 

 

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

Берковица на 17 септември 2018 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 информация за 

възможностите и условията за финансиране на проектни предложения към Стратегията за ВОМР 

на МИГ – Берковица и Годеч по различните мерки и подробни разяснения по процедура за прием 

на проекти по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. В конференцията взеха 

участие 51 лица, представители на местен бизнес, земеделски производители, общинска 

администрация, активни граждани. 

 

Информационните мероприятия – срещи и конференция 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 гр. Берковица – на 04 и 05 октомври 2018 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: Оценка на проекти към Стратегия за 

ВОМР и етапите на оценителния процес – АСД и ТФО. Обучението се проведе в изпълнение на 

сключен договор между Сдружението и „ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ“ ЕООД. 

Участие взеха 20 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 обучението, препоръки 

и коментари. 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие 

на такива; 

През 2018 г. бяха  организирани и проведени 2 двудневни обучения за уязвими групи и 

малцинствени групи, включително роми, а именно: 

- двудневно обучение в гр. Берковица: на 01 – 02 ноември 2018 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, маркетинг и управление на туристически продукт. Цел на обучението бе повишаване 

капацитета на местната общност за управление на собствен туристически продукт – ползи, 

значение и възможности за развитие на различни видове туризъм, гурме, еко-, био- и природен 

туризъм, приключенски и спортен, културен, креативен и събитиен туризъм и техните съчетания 

и комбинации, развитие на хотелиерството и ресторантьорството. Интерес към темата и участие в 

обучението взеха 10 човека. 

- двудневно обучение в гр. Берковица: на 08 – 09 ноември 2018 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: 

Диверсификация в рамките на сектор „Пчеларство“ – съпътстващи услуги или производство на 

специфична пчелна продукция. Цел на обучението бе повишаване капацитета на местните 

земеделски производители и придобиване на нови знания и умения, които биха могли да бъдат 

предимство за тях при кандидатстване за финансиране по различните програми, както и 

използване на опита и традицията в пчеларството, и възможностите за прилагане на съвременни 

технологии и пчеларски практики. В обучението участваха 10 човека. 

Обученията се проведоха в изпълнение на сключен договор между Сдружението и 

„ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ“ ЕООД. 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. 

 
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 популяризирането и.  

Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч е разработена въз основа на проучване и 

изследване потребностите и възможностите, които територията предоставя за социално и 

икономическо развитие. С участието на представители на всички социални, икономически и 

граждански партньори на местно ниво в след проведените информационни кампании по 

консултиране и обсъждане на изготвяната Стратегия на МИГ и обучения, бяха идентифицирани 

нуждите и посочени характеристиките на двете общини, в резултат на което се изведе общата 

стратегическа цел за развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч:  Територията на 

МИГ Берковица и Годеч да се превърне в динамична селска среда с подобрено качество на 

живот чрез стимулиране на предприемачеството и ефективно използване на местните 

ресурси. 

За постигането на целта, насочена към оживяване на територията, бяха определени три 

равнопоставени приоритета – хората да живеят по-богато, при по-добри условия  и при съхранена 

околна среда, опирайки се на традициите си: 
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Приоритет 1: Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за растеж 

с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население. 

Приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможности за създаване на местен бизнес. 

Приоритет 3: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност, включително използване потенциала на културното наследство. 

Всеки един от посочените приоритета за развитие на територията ще бъде реализиран чрез 

изпълнението на посочените специфични цели към тях, в рамките на които са разработени 

конкретните мерки от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. 

 

За отчетния период бе реализиран прием и оценка на проектни предложения по мярка  19.2-

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ със срок за подаване на проекти от 03.09.2018 г. до 

12.10.2018 г. В срока за кандидатстване бяха регистрирани 5 проектни предложения, от които 2 

бяха отхвърлени от комисията за подбор на проектни предложения /КППП/ на етап АСД, а 3 

преминаха и бяха оценени на етап ТФО. КППП извърши оценка и класиране на 3-те проекта, като 

цялостната и дейност се осъществяваше в ИСУН 2020. До ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 

и ДФЗ бе изпратен Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.024-S1-RR3 от дейността на КППП в 

едно с решение на УС на МИГ за одобрение на доклада. Към настоящия момент няма информация 

за одобрение на подадените заявления за подпомагане от страна на  УО на ПРСР и ДФЗ.  

Предвид осъществения прием на проекти по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

считаме, че сме изпълнили макар и отчасти Специфична цел  1.1: Развитие на екологично селско 

стопанство и утвърждаване на местния продукт чрез добавяне на стойност  и маркетиране 

на Приоритет 1: Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за 

растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население. 

Относно останалите специфични цели по приоритети 2 и 3, няма как да преценим и установим 

тяхното изпълнение, поради факта че не бяха извършени приеми на проектни предложения. 

Тяхното изпълнение предстои да се реализира през 2019 г., когато предвиждаме да бъдат 

проведени приеми по останалите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ. 

Екипът на МИГ реализира и други дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР, които 

също допринасят за изпълнението на целите и: 

Проведено бе проучване и анализ на територията на тема: Изкуства и занаяти на територията 

на МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие, с цел да бъде направена 

обща оценка на настоящото състояние и възможностите за развитие на сектор изкуства и занаяти 

на територията на МИГ – Берковица и Годеч. Изготвянето на проучването и анализа беше 

възложено и изпълнено от ЕТНОПРОЕКТ  ООД, гр. София съгласно сключен договор. 

Осъществени бяха дейности за информиране и публичност чрез изработка и отпечатване на 

информационно-рекламни материали, публикации и поддържане на интернет сайт на 

сдружението. Реализирани бяха 6 /шест/ броя радио-излъчвания в Радио „Беркк-М” и 6 /шест/ броя 

телевизионни излъчвания в кабелна телевизия „Медила Систем”, с цел информиране на местната 

аудитория и радиослушатели за организирани информационни събития, покани и обяви за прием/и 

и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ-Берковица и Годеч и подпомагане на 

потенциалните бенефициенти.  

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 
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1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Екипът на МИГ актуализира процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР 

спазване на минималните 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; 

В рамките на 2018 г. Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ беше изменяна три 

пъти след решения на УС на МИГ и своевременно публикувана на интернет страницата на 

Сдружението. 

Екипът на МИГ – Берковица и Годеч изготви ИГРП за 2019 г., която бе одобрена на 

заседание на УС, проведено на 15.12.2018 г. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

С цел подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ при разработването 

на дейности и подготовката на заявления за кандидатстване по мерките към Стратегията за ВОМР 

на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”, бяха изготвени и отпечатани 7 бр. наръчници за 7-те 

мерки от Стратегията на МИГ за потенциални получатели на финансова помощ за подготовка на 

проекти. Наръчниците включват информация свързана с общото представяне на всяка една от 

мерките - цели, обхват на дейностите, допустими бенефициенти, допустими разходи, размер на 

проектите и др., планиране на проекти и попълване на формуляр за кандидатстване и 

окомплектоване на проектното предложение. 

Екипът на МИГ проведе 6 информационни събития, предназначени за местната общност 

във връзка с предстоящите приеми на проекти по мерките от Стратегията и подпомагане 

подготовката на проектни предложения и извършените промени в ИГРП за 2018 г. 

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

и консултация на 37 потенциални бенефициенти в офисите на Сдружението. 

Общо информация, консултация и обучение са получили 118 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 документи за кандидатстване по мерки от 

СВОМР – насоки за кандидатстване и за изпълнение на проекти, включващ и образци на 

документи по: 

Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, със срок за прием на проектни 

предложения от 03.09.2018 г. до 12.10.2018 г.; 

Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, със 

срок за прием на проектни предложения от 31.10.2018 г. до 30.01.2019 г.; 

Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ със срок за прием на проектни предложения от 

31.10.2018 г. до 27.02.2019 г. 

Документите бяха утвърдени от УС, публикувани на интернет страницата на МИГ за 

обществено обсъждане, както и в ИСУН 2020.  

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
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На свое заседание УС на Сдружението утвърди документите по мерки 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, които ще бъдат 

активирани в ИСУН 2020 в края на м. януари 2019 г. /30.01.2019 г./. 

  

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. 

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 отпечатване на наръчници 

за потенциални получатели на финансова помощ за подготовка на проекти по Стратегията за 

ВОМР по 7 мерки /700 бр./, рекламни химикалки /500 бр./, стенни, цветни рекламни календари, 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС /200 бр./, рекламни чаши – керамични, брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и ЕС /100 бр./, рекламни папки брандирани със символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС /500 бр./, конферентни чанти /150 бр./, рекламни ключодържатели /100 бр./ 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. Информационни материали 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. 

2. 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 

3. 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 на МИГ има достатъчно неизползвани дадености, които могат да създадат 
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заетост, доходи и да допринесат за по-добър живот на населението. Такава сфера е културно-

историческата, която изисква да бъде проучена и анализирана, защото има неусвоен потенциал, 

който може да послужи и да се използва за развитието на различни видове туризъм - културен, 

природолюбителски, селски и друг тематичен туризъм чрез използване на изкуството, културното 

наследство, запазените стари и съвременни занаяти. На територията на МИГ има традиции в 

развитието на занаятчийството, в провеждането на редица събития за експониране на изкуствата 

и занаятите, пленер по живопис, дървопластика и скулптура. Това мотивира екипа на МИГ да 

организира провеждане на проучване и анализ на територията, свързано с традициите в 

различните изкуства и занаяти – дърворезба, филигранна бижутерия, грънчарство и др., с цел да 

бъде направена оценка на настоящето състояние и възможностите за развитие на сектора и 

оползотворяване на наличния ресурс. Тема на проучването беше: „Изкуства и занаяти на 

територията на МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие“.  

Развитието на наличния потенциал в сферата на изкуствата и занаятите е реална перспектива, 

която може да има многостранно значение за територията, чрез осъществяването на различни 

дейности и да подпомогне развитието и на туристическия сектор с разрастване на предлаганите 

туристически услуги, включвайки познатите видове туризъм и новите алтернативни форми на 

туризъм за по-ефективна туристическа дейност, с насочване вниманието към потенциала на 

културно-историческия туризъм и свързаните с него услуги. С такава цел, екипът на МИГ 

организира и проведе обучение за местни лидери, уязвими групи от населението, вкл. роми и 

младежи до 29 години на тема: „Създаване, маркетинг и управление на туристически 

продукт“. 

Комбинирането на различни дейности, като проучване и анализ и обучение на сходни и допълващи 

се теми, чрез които да се използват съществуващите дадености на територията за създаване на 

устойчив бизнес, намирането на нови начини за мобилизиране и използване на наличните ресурси 

и активи, може да се определи като иновативен подход за развитието на територията и засягащ 

сферата на изкуствата и занаятите и като резултат от тях, туризма. 

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);  

През отчетния период беше извършена промяна на Експерта по прилагане на Стратегията за ВОМР с 

работно място в гр. Годеч, на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. Промяната се извърши при условията и реда на чл. 43, ал. 1, т. 1 и ал. 2 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.  

Промяната се наложи във връзка с подадено заявление от Дарина Петрова Петкова – на длъжност 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч, за прекратяване на 

трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ – по взаимно 

съгласие на страните, изразен писмено. Със Заповед № 1-2018 от 12.01.2018 г., на основание чл. 

325, ал. 1, т. 1 от КТ, трудовото правоотношение със служителя беше прекратено, считано от 

13.01.2018 г. 

МИГ – Берковица и Годеч заяви промяна на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., с 

предложение за разглеждане и одобрение кандидатурата на Петя Фиделова Борисова, за заемане 
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на вакантната длъжност. УС на Сдружението с решение по Протокол № 64/09.07.2018 г. одобри 

предложения кандидат, който отговаряше на минималните изисквания по чл. 13, ал. 4 от Наредба 

№ 22 от 14 декември 2015 г. за завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“ и 

професионален стаж най-малко две години. 

С писмо изх. № 19-19-2-01-28/19.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. /наш вх. 

№ 39/27.09.2018 г./, беше одобрена кандидатурата на Петя Фиделова Борисова за Експерт по 

прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч, като същата постъпи на работа на 

27.09.2018 г. 

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); 
НЕПРИЛОЖИМО 
 

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

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО 

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 (списък на членовете на УС е публикуван на интернет страницата на МИГ – www.mig-

bg.org ).  

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

30.04.2018 г. от 16:00 часа, в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, в Заседателната  зала 

на Община Берковица, бе проведено заседание на Общото събрание на Сдружението. На 

заседанието бяха приети: доклад за дейността на Сдружението през 2017 г., годишен финансов 

отчет за 2017 г., план за дейността и бюджет на Сдружението за 2018 г., промяна на Стратегията 

за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. 

Управителният 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 включва общини 

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

на нестопанския сектор са една НПО и едно ФЛ – 28,57 %, и представители на бизнеса - 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 22.01.2018 г., 28.03.2018 г., 25.04.2018 г., 

09.07.2018 г., 18.07.2018 г., 21.09.2018 г., 15.10.2018 г., 23.11.2018 г. и 19.12.2018 г.   

За провеждането на годишното общо събрание през 2018 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. 

http://www.mig-bg.org/
http://www.mig-bg.org/
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9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо);  

След проведено на 30.04.2018 г. заседание на Общото събрание на Сдружението и съгласно 

приетия дневен ред – т. 4. Промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружението по чл. 10 от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., присъстващите бяха подробно запознати с 

предложението за промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“. 

Промяната се наложи във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона 

за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.). С 

направените промени в нормативната уредба отпадна правното основание за издаване на наредби 

по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от 

ЗПЗП производствата се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата 

по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

В тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР и/или други части от СВОМР се 

препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ следва да предприеме 

необходимите действия за промяна на съответната/ите мярка/части от СВОМР. В Стратегията за 

ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч, в т. 5 „Описание на мерките“, в частта „Общи условия по 

мерките“, се съдържаха препратки към наредби по мерките от ПРСР 2014-2020, включени в 

стратегията. Част от тектовете в „Общи условия по мерките“ съдържаха и описания по отменените 

вече правила и процедури. Предвид това, се наложи промяна и синхронизиране на Стратегията за 

ВОМР с приложимата нормативна уредба (ЗПЗП и ЗУСЕСИФ).  

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. и съгласно Решение № 4 от Протокол № 11/30.04.2018 г. на Общото събрание, 

заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 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. С писмо изх. № 26/08.05.2018 г. до УО на ПРСР 2014-2020 г. бяха изпратени всички 

необходими документи свързани със заявяване на промяната – заявление за промяна, решение на 

ОС на МИГ, предложение за изменение и обосновка на исканата промяна. В резултат, беше 

подписано Допълнително споразумение № РД -141/04.07.2018 г. към Споразумение за изпълнение 

на СВОМР № РД 50-141/21.10.2016 г. за изменение на одобрената СВОМР, раздел 5 „Описание на 

мерките“. 

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 за таблица 2 и 10. 

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

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

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 
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14. Опис на приложенията 

Приложение 1 – към т. 13 от Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР – подмярка 

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

на „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2018 г. 

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат 

от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР – НЕПРИЛОЖИМА 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 

на споразумение за изпълнение на СВОМР 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР – НЕПРИЛОЖИМА 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

 

 

 

Дата: ………………….. 

 

 

…………………………… 

инж. Милчо Доцов 

Председател на УС на МИГ – Берковица 

и Годеч  
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Приложения: 

 

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от: 

30 1  1      

ЕЗФРСР  30 1  1      

 
(излишните редове да се изтрият) 
 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват 

данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за 

създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното 

място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. – 

НЕПРИЛОЖИМА! 

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 
услуги/инфраструктура; 

неприложимо     

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
неприложимо     
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

31 5 5 3 3 3 3         

Мярка 4.1 
Инвестиции в 
земеделски стопанства 

12 5 5 3 3 3 3         

Мярка 4.2 

Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 

2               

Мярка 6.4 
Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски 
дейности 

10               

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 

по мащаби 
инфраструктура 

3               

Мярка 7.5  
Подкрепа за публично 
ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
информация и малка 

по мащаб 
туристическа 
инфраструктура 

2               
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Мярка 8.6 

Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 
търговията на горски 
продукти 

2               

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

5               

Мярка 7.6 
Съхранение и 
приобщаване към 
местното културно, 
историческо  и 
природно наследство 
– Напред към 
наследството - 
наследството ни 

обединява 

5               

 

Общо: 

 

36 5 5 3 3 3 3         

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
612 271,51 400 445,00 65,40 % 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56    

Мярка 4.1  
Инвестиции в земеделски стопанства 

612 271,51 400 445,00 65,40 % 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56    

Мярка 4.2  

Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

          

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

          

Мярка 7.2 
Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

          

Мярка 7.5  
Подкрепа за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб 
туристическа инфраструктура 

          

Мярка 8.6  
Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията на горски 
продукти 

          

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

          

Мярка 7.6 Съхранение и приобщаване 
към местното културно, историческо  и 
природно наследство – Напред към 
наследството - наследството ни 
обединява 

          

 

Общо: 

 

612 271,51 400 445,00 65,40 % 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56    

 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 883 745,00 612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       

Мярка 4.1  

Инвестиции в 
земеделски стопанства 

850 000,00 612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       

Мярка 4.2  
Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 

290 000,00             

Мярка 6.4 Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски дейности 

935 745,00             

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 

разширяването на 
всички видове малка по 
мащаби инфраструктура 

383 000,00             

Мярка 7.5  
Подкрепа за публично 
ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 

информация и малка по 
мащаб туристическа 
инфраструктура 

225 000,00             

Мярка 8.6  
Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 

преработката, 
мобилизирането и 
търговията на горски 
продукти 

200 000,00             
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Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000,00             

Мярка 7.6 Съхранение и 
приобщаване към 

местното културно, 
историческо  и природно 
наследство – Напред към 
наследството - 
наследството ни 
обединява 

50 000,00             

 

Общо: 

 

2 933 745,00 612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       

 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Приоритет 1 

Създаване на устойчива 

заетост и използване на 

местния потенциал за 

растеж с оглед 

подобряване качеството 

на живот и доходите на 

местното население 

- 5 5 3 3 3 3         

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

               

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 

насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 

използване потенциала 

на културното 

наследство 

               

 

 Общо: 

 

- 5 5 3 3 3 3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Приоритет 1 

Създаване на устойчива заетост и 

използване на местния 

потенциал за растеж с оглед 

подобряване качеството на 

живот и доходите на местното 

население 

612 271,51 400 445,00 65,40 % 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56   

 

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местната икономика и 

възможности за създаване на 

местен бизнес  

  

 

      

 

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително използване 

потенциала на културното 

наследство  

  

 

      

 

 

Общо: 

 

612 271,51 400 445,00 

 

65,40 % 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56   
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Приоритет 1 

Създаване на устойчива 

заетост и използване на 

местния потенциал за 

растеж с оглед 

подобряване качеството 

на живот и доходите на 

местното население 

1 593 745,00 612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

1 140 000,00 
 

            

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 

насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 

използване потенциала 

на културното 

наследство  

200 000,00 

 
            

 

Общо: 

 

2 933 745,00 612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

              2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 
знания и иновациите в областта 
на селското и горското 
стопанство и селските райони с 
акцент върху следните области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 
развитието на базата от знания в селските райони; 

      

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели; 

      

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство; 

      

Повишаване на 
жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на 
всички видове селскостопанска 
дейност във всички региони и 
насърчаване на новаторските 
технологии в селското 
стопанство и устойчивото 
управление на горите, с акцент 

върху следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 
пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство; 

3   205 725,56   

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 
с подходяща квалификация в селскостопанския 
сектор, и по-специално приемствеността между 
поколенията; 

      

насърчаване на организацията 
на хранителната верига, 
включително преработката и 
предлагането на пазара на 
селскостопански продукти,на 
хуманното отношение към 
животните и управлението на 

риска в селското стопанство с 
акцент върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 
организации; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
      

Възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 
горското стопанство, с акцент 
върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти; 
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4B 
Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им; 

      

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива 
на изменението на климата 
икономика в селското 
стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство, с акцент 
върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство;  

      

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост;  

      

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото 
развитие в селските райони, с 
акцент върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 
разкриването на работни места; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

      

6C 
Подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), използването 
и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област        
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР – НЕПРИЛОЖИМА! 
Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 
сътрудничество (член 
35 от Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013, където 
е приложимо 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност и 
иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели  

Проекти за сътрудничество по 
мярката за сътрудничество 
(член 35 от Регламент (ЕС) № 
1305/2013 

  

За мярка 1.1 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 
иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения 

   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 
8.1 до 8.4, 17.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 
управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 
на пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността на 
всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 
стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 
приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското 
стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 
къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 
междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката и 
търговията със селскостопански продукти, 
хуманното отношение към животните и 
управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, получаващи 
подкрепа 
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За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 
специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  
(Отнася се за площта, 
обхваната от инвестиции за 
напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
инвестиционни 
мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 
 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5B 
Повишаване на ефективността при потреблението 
на енергия в селското стопанство и хранително-
вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на странични 
продукти, отпадъци и остатъци, и други 
нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 
(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 
публични и частни) 
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За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство 

Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 
подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 
15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 
ресурсите и подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 
горското стопанство 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 
въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 
община 

               

НПО                

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 
предприятие 

               

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата форма) 

Кооперация и ЕООД 

 2 2 1 1 1 1         

-Физическо лице  3 3 2 2 2 2         

ЕТ                

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР:  5 5 3 3 3 3         

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
             

НПО              

други              

ЧАСТНИ              

Малко или средно 
предприятие 

             

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата форма) 

Кооперация и ЕООД 

 255 850,91 255 850,91 105 920,00 74 144,00 105 920,00 74 144,00       

Физическо лице  356 420,60 356 420,60 206 807,60 131 581,56 206 807,60 131 581,56       

ЕТ              

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

             

Друго (ако е 
приложимо) 

             

Общо от ЕЗФРСР: 

 

2 933 745,00 

 

612 271,51 612 271,51 312 727,60 205 725,56 312 727,60 205 725,56       

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ена 

субсид

ия от 

УО/Д

ФЗ 

Изплате

на 

субсиди

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

  612 271,51 612 271,51 65,40 % 312 727,60 205 725,56   

 

 

312 727,60 

 

 

205 725,56 

 

   

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

Николай 

Доброданов 

Георгиев 

 

Модернизиране 

на 

стопанството 

на Николай 

Доброданов 

Георгиев 

56 867,60 56 867,60 60 % 56 867,60 34 120,56   56 867,60 34 120,56    

Димитричка 

Иванова 

Илиева 

 

Модернизиране 

на 

стопанството 

на Димитричка 

Иванова 

Илиева 

149 613,00 149 613,00 60 %   

Отхвърлен на 

етап АСД от 

КППП 

Проектното 

предложение не 

отговаря на 

критериите за 

административно 

съответствие и 

допустимост. 

     

Цветелин 

Младенов 

Цветков 

Въвеждане на 

иновативен 

подход в 

земеделско 

стопанство за 

биологично 

производство 

на орехи 

149 940,00 149 940,00 65 % 149 940,00 97 461,00   149 940,00 97 461,00    

„ВАСТ 

ДЕВЕЛОПМЕ

НТ“ EООД 

Внедряване на 

цялостна 

система по 

отглеждане и 

съхранение на 

готова 

продукция в 

стопанство за 

биологично 

производство 

на картофи 

105 920,00 105 920,00 70 % 105 920,00 74 144,00   105 920,00 74 144,00    



29 

 

Кооперация 

"КАРЯНА" 

Подобряване на 

условията и 

технологията в 

животински 

обект 

козеферма 

„Каряна“ 

149 930,91 149 930,91 70 %   

Отхвърлен на 

етап АСД от 

КППП 

Несъответствия 

в бизнес плана  
     

Мярка 4.2  
Инвестиции в 
преработка/марк
етинг на 
селскостопански 
продукти 

              

Мярка 6.4 
Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

              

Мярка 7.2 
Инвестиции в 

създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички видове 
малка по мащаби 
инфраструктура 

              

Мярка 7.5  

Подкрепа за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 
туристическа 
информация и 
малка по мащаб 

туристическа 
инфраструктура 

              

Мярка 8.6  
Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 

мобилизирането 
и търговията на 
горски продукти 

              

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 
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(излишните редове да се изтрият) 

 

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. 

 

 

 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

Мярка 7.6 
Съхранение и 
приобщаване към 

местното 
културно, 
историческо  и 
природно 
наследство – 
Напред към 
наследството - 
наследството ни 

обединява 

              

Общо: 

 
  612 271,51 612 271,51 65,40 % 312 727,60 205 725,56   

 

312 727,60 

 

205 725,56 
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