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

 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ Местна инициативна група 

ОС Общо събрание 

УС  Управителен съвет 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ЕС Европейски съюз 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

През 2019 г., екипът на Сдружение 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: 

Екипът на МИГ - Берковица и Годеч организира и проведе следните информационни срещи: 

 6 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници проведени 

съответно в гр. Берковица на 28.03.2019 г., 28.05.2019 г. и 12.11.2019 г. и в гр. Годеч на 

27.03.2019 г., 27.05.2019 г. и 13.11.2019 г. 

 2 еднодневни информационни срещи за най-малко 20 участници проведени 

съответно в гр. Берковица на 26.02.2019 г. и в гр. Годеч на 27.02.2019 г. 

В срещите взеха участие общо 119 лица, представители на различните заинтересовани страни от 

територията–земеделски производители, представители на общинските администрации, местен 

бизнес, активни граждани. На срещите бяха дадени разяснения по следните мерки за прием на 

проекти към СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч: 

 мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 

 мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти”; 

 мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 
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 мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“. 

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

орган във връзка с прилагането на СВОМР: 

През 2019 г. беше организирано и проведено четиридневно обучение с практическа насоченост 

на територията на МИГ от Европейския съюз /ЕС/ във връзка с обмяна на опит и запознаване с 

добри практики по прилагане на Стратегията за ВОМР. Обучението беше организирано и 

проведено в периода от 04 до 07 юли 2019 г., в него взеха участие 12 лица, включващи членове 

на УС и ОС и персонала на МИГ. Обучението се проведе в изпълнение на сключен договор между 

Сдружението и „РИВАС ТУР“ ЕООД, като изпълнителя осигури на участниците в обучението 

транспорт, нощувки, храна, наем зала, превод и други свързани с логистиката по организирането 

на посещението. 

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

наличие на такива; 

През 2019 г. беше организирано и проведено двудневно обучение за 10 лица на тема: „Изпълнение 

и отчитане на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч“. Обучението 

беше предназначено за бенефициенти и потенциални бенефициенти - предприемачи, местни 

лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ–Берковица и Годеч”. Като основните 

цели на обучението са запознаване на бенефициентите с принципите за добро финансово 

управление, както и да запознае бенефициентите и потенциалните бенефициенти с цикъла на 

проекта, ефективното изпълнение на дейностите и спецификата при отчитане на разходите. 

Обучението се проведе в изпълнение на сключен договор между Сдружение МИГ–Берковица и 

Годеч и Сдружение България Трейнинг. Изпълнителя на обучението осигури зала за провеждане 

на обучението, лектор за 2-та обучителни дни, 2 броя Кафе-паузи за всеки обучителен ден, 

консумативи, хартия и обучителни материали както и сертификат за преминато обучение на всеки 

участник. 
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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 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. Общата стратегическа цел за развитие на територията на МИГ–

Берковица и Годеч е  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: 

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 бяха реализирани приеми и оценки на проектни предложения по следните 

мерки: 

 BG06RDNP001-19.086 „МИГ – Берковица и Годеч“ –мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ със срок за подаване на проекти от 

31.10.2018 г. – 30.01.2019 г. В срока за кандидатстване беше регистрирано 1 проектно 
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предложение, което в периода от 31.01.2019 г. до 14.03.2019 г. бе оценено от КППП в 

системата ИСУН 2020. След приключване на оценката в заседание на УС на МИГ бе 

одобрен оценителния доклад на оценителна сесия № BG06RDNP001-19.086-S1. 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. На 27.11.2019 г. в офиса на МИГ е получено Уведомително писмо 

от ДФЗ за предоставяне на разяснения и/или информация по проведената процедура за 

подбор. Персоналът на МИГ е подготвил и изпратил отговор на полученото писмо на 

09.12.2019 г. Към настоящия момент няма информация за одобрение на подадените 

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

 BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ със срок за подаване на проекти от 31.10.2018 г. – 27.02.2019 г. Към 

26.02.2019 г. не постъпиха проектни предложения, затова съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от 

Постановление № 162 от 2016 г. членовете на УС на МИГ взеха решение за удължаване  

периода за прием на проектни предложения до 17:00 часа на 15.03.2019 г. В срока за 

кандидатстване бяха регистрирани 2 проектни предложения, които в периода от 19.03.2019 

г. до 30.04.2019 г. бяха оценени от КППП в системата ИСУН 2020. До ръководителя на УО 

на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ бе изпратен Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.090-S1-

RR6 от дейността на КППП в едно с решение на УС на МИГ за одобрение на доклада. На 

27.11.2019 г. в офиса на МИГ е получено Уведомително писмо от ДФЗ за предоставяне на 

разяснения и/или информация по проведената процедура за подбор. Персоналът на МИГ е 

подготвил и изпратил отговор на полученото писмо на 06.12.2019 г. Към настоящия 

момент няма информация за одобрение на подадените заявления за подпомагане от страна 

на  УО на ПРСР и ДФЗ. 
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 № BG06RDNP001-19.219 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

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

продукти” със срок за подаване на проекти от 30.01.2019 г. – 30.04.2019 г. В срока за 

кандидатстване беше регистрирано 1 проектно предложение, което в периода от 08.05.2019 

г. до 12.06.2019 г. бе оценено от КППП в системата ИСУН 2020. До ръководителя на УО 

на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ бе изпратен Оценителен доклад № BG06RDNP001-19. 219-S1-

RR4 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. 

 BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ със срок за подаване на проекти от 30.01.2019 г. – 29.03.2019 

г. В срока за кандидатстване са регистрирани 26 проектни предложения. В периода от 

03.04.2019 г. до 20.05.2019 г. се извърши оценка на етап „Административно съответствие 

и допустимост“, като 4 проектни предложения бяха предложени за отхвърляне от Комисия 

за подбор на проектни предложения. По време на оценката председателя на КППП изготви 

писмо до Председателя на УС с молба за удължаване на срока на процедурата по оценка. 

Със Заповед №8/09.05.2019 г. на Председателя на УС, във връзка с решение на УС на МИГ 

от неприсъствено заседание по протокол № 77/08.05.2019 г., е удължен срока за оценка по 

процедура № BG06RDNP001-19.191 по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР до не по-късно от 27.05.2019 г. В периода 

от 21.05.2019 г. до 23.05.2019 г. бе извършена оценка на проектните предложения на етап 

„Техническа и финансова оценка“. В резултат от работата на КППП 6 проектни 

предложения са предложени за финансиране, 4 проектни предложения са предложени за 

отхвърляне и 16 проектни предложения са в списъка на резервните проектни предложения, 

които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. До 

ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ бе изпратен Оценителен доклад № 
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BG06RDNP001-19.233-S1-RR3 от дейността на КППП в едно с решение на УС на МИГ за 

одобрение на доклада. В Сдружението постъпиха 4 броя възражения от кандидати за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-6.4 "Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности" от стратегията на ВОМР на Сдружение "Местна 

инициативна група - Берковица и Годеч". С писмо до МЗХГ и ДФЗ  /изх. № 86/11.06.2019 

г./ е изпратено уведомление за постъпили жалби в офиса на МИГ – Берковица и Годеч. 

Извършена бе проверка от дирекция „Противодействие на измамите“ към Държавен фонд 

„Земеделие” – РА във връзка с подадени сигнали и възражения от г-жа Верка Дойчева, 

управител на "МДБ - 2016" ЕООД и г-н Ангел Айков, управител на "Странджата 79" 

ЕООД, кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-6.4 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от стратегията на ВОМР на 

Сдружение "Местна инициативна група - Берковица и Годеч". Сдружението представи 

съответните документи, информация и становище, като към настоящия момент няма 

информация как е приключила съответната проверка. Към настоящия момент също така 

няма информация за одобрение на подадените заявления за подпомагане от страна на УО 

на ПРСР и ДФЗ. 

 BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР със срок за подаване на проекти от 

24.04.2019 г. до 05.07.2019 г. В срока за кандидатстване бяха регистрирани 10 проектни 

предложения След представяне на списък с постъпилите проекти се установи, че има 

дублиране на проект, подаден от един и същ кандидат - РУМАКС-М EООД, с № 

BG06RDNP001-19.233-0008, подаден на 05.07.2019 г. в 11:06 часа и № BG06RDNP001-

19.233-0009, подаден на 05.07.2019 г. в 12:04 часа. Съгласно Условията за кандидатстване 

с проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ от СВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч”, кандидатите могат да 
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подадат само едно проектно предложение. В случай, че един и същи кандидат е подал 

повече от едно проектно предложение, КППП разглежда само последното постъпило 

проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени. В тази връзка, КППП прие 

да разглежда второто постъпило проектно предложение от РУМАКС-М EООД, с № 

BG06RDNP001-19.233-0009, подадено на 05.07.2019 г. в 12:04 часа. В периода от 

09.07.2019 г. до 30.07.2019 г. се извърши оценка на етап „Административно съответствие 

и допустимост“, като 2 проектни предложения бяха предложени за отхвърляне от Комисия 

за подбор на проектни предложения. В периода от 30.07.2019 г. до 02.08.2019 г. бе 

извършена оценка на проектните предложения на етап „Техническа и финансова оценка“. 

В резултат от работата на КППП 2 проектни предложения са предложени за финансиране, 

2 проектни предложения са предложени за отхвърляне и 5 проектни предложения са в 

списъка на резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, 

но за които не достига финансиране. До ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 и ДФЗ бе 

изпратен Оценителен доклад № BG06RDNP001-19.233-S1-RR3 от дейността на КППП в 

едно с решение на УС на МИГ за одобрение на доклада. В Сдружението постъпи едно 

възражения от кандидат за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 

като към настоящия момент няма информация, както за извършване на проверка по 

постъпилата жалба, така и за одобрение на подадените заявления за подпомагане от страна 

на УО на ПРСР и ДФЗ. В офиса на Сдружението постъпиха Заявления за оттегляне на 

всички проектните предложения от списъка на резервните проектни предложения, които 

успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране. След 

получаването на горецитираните Заявления бяха предприети мерки по осъществяване на 

трети прием по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за 

ВОМР. 



10 

 BG06RDNP001-19.284 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

два срока за подаване на проекти: 

Първи срок на кандидатстване с: начало 01.07.2019 г. и краен срок за подаване на проектни 

предложения: 17:00 часа на 30.08.2019 г. 

Втори срок на кандидатстване с: начало 04.11.2019 г. и краен срок за подаване на проектни 

предложения: 17:00 часа на 06.01.2020 г. 

 

След приключването на приема по първия срок за кандидатстване не бяха входирани 

проектни предложения. Към настоящия момент по втория срок за кандидатстване е 

входирано едно проектно предложение. 

Предвид осъществените приеми на проекти по горецитираните мерки 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 и Специфична цел 1.2 Използване 

потенциала на местното културно, историческо и природно наследство за осъществяване на 

целогодишен туризъм 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. 

Предвид осъществения прием на проекти по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” считаме, че сме 

изпълнили макар и отчасти Специфична цел 2.2 Внедряване на съвременни технологии за 

лесовъдство. Търговия, преработка и маркетинг на горски продукти на Приоритет 2.: 

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на 

местен бизнес.  

Предвид осъществения прием на проекти по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ считаме, че сме изпълнили макар и отчасти Специфична цел 2.3 

Разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги на Приоритет 2.: 

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на 

местен бизнес.  
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6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

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

Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и 

Годеч съдържа подробни правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 

2014-2020 и ЕЗФРСР чрез стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица 

и Годеч. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

В рамките на 2019 г. Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ беше изменяна четири 

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

Сдружението. 

Екипът на МИГ – Берковица и Годеч изготви ИГРП за 2020 г., която бе одобрена на заседание на 

УС, проведено на 20.09.2019 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”, беше изготвен и отпечатан наръчник за изпълнение на 

проекти по Стратегията за ВОМР. 

Екипът на МИГ проведе 8 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 2019 г. 

 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 

– Условия за кандидатстване и за изпълнение на проекти, включващ и образци на документи по: 

- мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” със срок 

за прием на проектни предложения от 24.04.2019 г. до 05.07.2019 г.; 
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- мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – 

Берковица и Годеч” със срок за прием на проектни предложения от 24.04.2019 г. до 

05.07.2019 г.; 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“ по Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” със срок за прием на 

проектни предложения от 01.07.2019 г. до 06.01.2020 г. 

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 

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. 

3. 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 

Наръчник за потенциални получатели на финансова помощ за изпълнение на проекти по 

Стратегията за ВОМР - 300 бр., двуезична брошура за МИГ и СВОМР - 150 бр., брандирани 

рекламни чадъри – 150 бр., брандирани рекламни топки /футбол/волейбол/ - 200 бр., 

брандирани рекламни пазарски чанти - 150 бр. Изработването на всички рекламни материали 

отговаря на изискванията за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 

г., посочени в Единния наръчник на бенефициента и е изпълнена в срок и в необходимия брой 

и тираж. 

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

Хербалкан ЕООД. Информационни материали на страницата се публикуват регулярно, при 
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възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ – Берковица и Годеч по 

смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

4. 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 

5. 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 заетост, доходи и да допринесат за по-добър живот на населението. По време на 

информационните срещи с местната общност, специално внимание бе отделено на 

иновативността при реализирането на проектите. Иновативния подход при реализиране на 

настоящата стратегия може да се изрази и в обвързаност на постигнати резултати от изпълнени 

проекти по различни приложими мерки от стратегията. 

Реализирането на една дейност би трябвало да оказва положителен ефект върху други дейности 

и сектори да оказва въздействие върху различни заинтересовани страни и целеви групи и т.н. 

МИГ – Берковица и Годеч насърчават проекти, които внедряват иновативни за територията 

производства/продукти. 

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

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

През отчетния период беше извършена промяна на Изпълнителния директор на Сдружение 

МИГ – Берковица и Годеч, във връзка с получен отговор от УО на ПРСР по наше искане за 

разяснения дали е налице несъвместимост по отношение на изпълнителния директор на МИГ, 

избран за общински съветник в Община Вършец (изх. № 139/06.11.2019 г.), с което сме 

информирани, че в качеството си на общински съветник г-жа Симова вече не отговаря на 

изискванията на чл. 13, ал. 7, т. 3 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. В тази връзка на 
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27.11.2019 г., г-жа Симова подаде молба за напускане и беше освободена от поста 

изпълнителен директор на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ считано от 29.11.2019 г. 

МИГ – Берковица и Годеч предприе необходимите мерки и действия относно привеждането 

на екипа на сдружението в съответствие с изискванията на Наредба 22 от 14 декември 2015 г. 

На 13.01.2020 г. в заседание на УС на МИГ беше одобрена г-жа Цветка Георгиева 

Петрелийска–кандидат за длъжност Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ–Берковица 

и Годеч“.  

УО на ПРСР е уведомен за направената промяна с писмо наш изх. № 12 от 21.01.2020 г. 

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

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

4. Промяна на други служители на МИГ НЕПРИЛОЖИМО; 

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

• На заседание на Колективния върховен орган /ОС/ на МИГ, състояло се на 17 януари 

2019 г. са извършени следните промени в състава на Общото събрание: 

- Новоприет един член на ОС от нестопанския сектор - физическо лице: 

1. Димитринка Кирилова Иванова. 

- Прекратено членство на един член на ОС от нестопанския сектор: 

1. Сдружение „МСК Мездрея-МХ Рейсинг“ 

Кандидатурата за членство в сдружението и заявлението за прекратяване на членството в 

сдружението са приети единодушно от Общото събрание съгласно Протокол № 12/17.01.2019 г. 

За настъпилите промени е уведомен управляващия орган – Министерство на земеделието, 

храните и горите с писмо наш Изх. № 4/21.01.2019 г.; 

• На заседание на Колективния върховен орган /ОС/ на МИГ, състояло се на 27 ноември 

2019 г. са извършени следните промени в състава на Общото събрание: 

 Новоприети два члена на ОС- физически лица: 

1. Мелинда  Димитрова Николаева, представител на нестопанския сектор; 

2. Пламен Асенов Георгиев , представител на нестопанския сектор. 

 Новоприети два члена на ОС- юридически лица: 

1. ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, гр. Берковица, с определен упълномощен 

представител Георги Кирилов Иванов, представител на стопанския сектор; 

2. „Автоекспорт 2007“ ЕООД, гр. Берковица, с определен представител 

Добромир Чавдаров Йоцов, представител на стопанския сектор; 
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В състава на членовете на колективния върховен орган /Общо събрание/ на Сдружение „Местна 

инициативна група–Берковица и Годеч” са направени и следните промени; 

Промяна в представителността на член на ОС на МИГ- Община Берковица:  

- в офиса на МИГ е постъпило решение на Общински съвет – Берковица- Решение № 

25 по Протокол № 2/25.11.2019 г. за определяне на нов представител на Община 

Берковица в колективния върховен орган  и колективния управителен орган на 

МИГ-Берковица и Годеч- Димитранка Замфирова Каменова- кмет на Община 

Берковица; 

Промяна в имената на настоящ член на Общото събрание- Иван Георгиев Георгиев, който от тук 

нататък ще бъде вписван в списъка на членовете на общото събрание на МИГ с новото си име- 

Иван Георгиев Ташков. 

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

• На заседание на Колективния върховен орган /ОС/ на МИГ, състояло се на 27 ноември 

2019 г. са извършени следните промени в състава на Управителен съвет: 

- Заявление за освобождаване от Управителния съвет на Сдружението от Гроздан 

Георгиев Генов – представляващ EТ Гроздан Генов-Компас ГГГ, гр. Берковица 

поради избирането му за общински съветник в Общински съвет – Берковица за 

мандат 2019 – 2023 г. Заявлението е подадено във връзка с  т. 22 от Допълнителните 

разпоредби на 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 Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

- Решение на Общински съвет – Берковица за определяне на нов представител на 

Община Берковица в колективния върховен орган  и колективния управителен 

орган- Димитранка Замфирова Каменова; 

В резултат на взетите решения за промени актуалният състав на Управителния съвет на 

Сдружение ”Местна инициативна група - Берковица и Годеч” ЕИК 176027912 е следния: 

1. Община Берковица ЕИК 000320559 – с представител Димитранка 

Замфирова Каменова, /публичен сектор/; 

2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Радослав Василев Асенов, 

ЕИК 000776160, /публичен сектор/;  

3. Весислава Иванова Методиева – физическо лице, нестопански сектор; 

4. Красимир Цветанов Райков – ЗП, стопански сектор; 
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5. Страмил Трейд ЕООД  ЕИК 200748476 – с представител Страхил Младенов 

Симов, /стопански сектор/; 

6. Сдружение „Еко Берк Мед“ ЕИК 111564238 – с представител Иван Димитров 

Димитров, /нестопански сектор/; 

7. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, ЕИК 202930958- с определен представител 

Георги Кирилов Иванов, /стопански сектор/. 

В резултат на взетото решение на Общото събрание за Председател на Управителния 

съвет на Сдружение ”Местна инициативна група - Берковица и Годеч” ЕИК 176027912 е  избрана 

Димитранка Замфирова Каменова. 

7. Промяна на офиса на МИГ; НЕПРИЛОЖИМО 

През периода не е извършвана промяна на седалището и адреса на управление на МИГ – 

Берковица и Годеч. 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Съгласно Устава на Сдружение 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. 

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 %. 

Проведени са 22 заседания на УС и 4 заседания на ОС, като за всичките 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); 

На проведеното на 20.09.2019 г. заседание на ОС са взети решения за промяна на Стратегията за 

ВОМР на Сдружението на основание чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., касаещо 

приоритизиране на критериите за оценка на проектните предложения по мерки от СВОМР на 

МИГ – Берковица и Годеч, при наличие на проекти с еднакъв брой точки, получени в резултат на 

техническата и финансова оценка и за които не достига финансов ресурс. 
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Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица 

и Годеч“ се налага във връзка със следните обстоятелства: 

1. Предложението за промяна на критериите за оценка на проектни предложения на етап 

ТФО по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от одобрената СВОМР 

на МИГ се прави след задълбочен анализ и преценка на проведените 2 процедури за прием и 

подбор на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, при които не бяха одобрени проекти в 

пълния разполагаем бюджет, въпреки големия интерес на кандидатите. Неусвояването на 

наличния бюджет се дължи на  получени равен брой точки на техническа и финансова оценка на 

5 броя проекти по всяка от двете процедури. Резултатите показват, че избягването на равния брой 

точки  по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, не би могло да се 

реализира само чрез приоритизиране на съществуващите критерии. 

Искането за промяна се налага във връзка с подписано допълнително споразумение № РД 

50-141/29.08.2019 г. към Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г., относно промяна в подраздел 

Интензитет на помощта по мярката. Подпомагане на проекти за дейности, свързани с развитие на 

туризъм /изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги/, 

не могат да надвишават 5 на сто от общите допустими разходи. В тази връзка, не е логично 

обосновано съществуването на критерий: „Проектът предлага допълнителни туристически 

услуги“ – 15 точки, съответно точките, които са заложени по него. Предложеният нов критерий 

логично следва другите одобрени в СВОМР критерии, тъй като опитът и знанията са предпоставка 

за успешно изпълнение на всяко начинание/проект. 

С цел да се провокира у кандидатите инициатива за инвестиции в производството, считаме 

за обосновано по критерий „Проектът включва инвестиции в производство” да бъдат 

увеличени точките от 10 на 20. В Стратегията за ВОМР на МИГ –Берковица и Годеч, както и в 

проведените анализи към нея, промишленото производство е идентифицирано като един от 

водещите структуроопределящи сектори за икономическото развитие на общините Берковица и 

Годеч. 

Чрез предложените промени в критериите: 

„Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места за 

жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години –  до 15 точки: 

   - до 7 нови раб. места - по 2 точки на раб. място; 

   - над 7 нови раб. места – 15 т.“ 

и  

„Проектът да е представен от – до 10 точки: 

- младежи под 40 години – 7 т. 

-и/или жени и/или роми – 3 т. /точките по този критерий се натрупват/“, 

се извършва прецизиране и диференциране с цел избягване получаването на еднакъв/равен/ брой 

точки на проектни предложения на етап техническа и финансова оценка по критерии, които 

кандидатите обичайно заявяват. 

2. Предложението за промяна на интензитет на помощта по мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” и по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
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инфраструктура”, се налага с цел синхронизиране на СВОМР на МИГ с приложимата 

нормативна база, регламенти и указания по ПРСР 2014-2020 г.  

 В тази връзка, в частта интензитет на помощта и по двете цитирани мерки се добавя трето 

изречение, съгласно ПРСР 2014-2020 г., т. 8.2.5.3.1.8. (Приложими) суми и проценти на 

предоставяната подкрепа /стр. 371 от документа/ и т. 8.2.5.3.3.8. (Приложими) суми и проценти 

на предоставяната подкрепа /стр. 384 от документа/. 

 3. Искането за промяна на текста на точка 7 от раздел ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, които важат 

за всички мерки от СВОМР на МИГ- Берковица и Годеч /стр. 48 от СВОМР/, се налага във връзка 

с предоставяне на възможност на потенциалните кандидати да подават проекти по различни 

мерки от СВОМР, без да е налице ограничение и обвързаност с проекти, които същите към 

момента на кандидатстване изпълняват и не са приключили по мярка, различна от тази за която 

кандидатстват. 

На проведеното на 27.11.2019 г. заседание на ОС е взето решение за допълнение към заявление 

за промяна на СВОМР от 20.09.2019 г., като промените са следните: 

1. Допълнителното предложение за промяна на критерий за оценка на проектни предложения 

на етап ТФО по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

представляващо допълнителна промяна в критерий  9 „Проектът да е представен от младежи под 

40 години и/или жени и/или роми“ /стар текст/, се прави на основание чл. 39, т. 2 и т. 5 от Наредба 

22 от 2015 г. във връзка с допусната очевидна грешка, изразяваща се в използване на неправилна 

терминология, която довежда до противоречие и погрешно тълкуване на други критерии за 

оценка по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. В стария, както 

и в предложения в Заявление с вх. № 19-19-2-01-28 от 27.09.2019 г. текст на критерия, неправилно 

е употребена думата „младежи”. Съгласно определението на ПРСР младежи са лица на възраст 

до 29 години, което определение правилно е отнесено по отношение на критерий 8 „Проектът 

създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 

54 и/ или младежи до 29 години”. 

Критерий 9 обаче, е относим към кандидатите, които подават и ще изпълняват проектното 

предложение, като думата „младежи” е употребена в смисъл на лица, ненавършили 40 години.  

По време на проведените обществени обсъждания на одобрената Стратегия за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч, местната общност ясно изрази мнението, че трябва да се стимулират 

предприемачи, които до възраст 40 години са успели да усвоят знания и изградят умения за 

успешно реализиране и управление на бизнес проект. Чрез допълнителното прецизиране на 

предложения за промяна критерий ще бъде отстранена допуснатата грешка и ще се синхронизира 

употребата на думата „младежи” единствено с приложимата нормативна база.  

 

2. Предложение за промяна на два от критериите по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява“:  

- критерий 1 – Проектът е разработен от младежи – 15 точки /стар текст/  

   - и критерий 2 – Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и младежи – 15 точки /стар текст/,  

се прави след установеното противоречие по т. 1 от настоящото писмо и за отстраняване на 

същото  в критериите по мярка 19.2-7.6.  Предложението се прави на основание чл. 39, т. 2 и т. 5 
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от Наредба 22 от 2015 г. във връзка с допусната очевидна грешка, изразяваща се в неправилно 

използване на термина „младежи”. Критериите са относими към кандидатите, които представят и 

ще осъществяват проектното предложение, както и лица, участващи в определени дейности по 

проекта. Думата „младежи” е употребена в смисъл на лица, ненавършили 40 години, и следва да 

бъде заменена, с цел отстраняване на допусната грешка и синхронизиране с приложимата 

нормативна уредба. 

 

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; НЕПРИЛОЖИМО 

11. Индикатори 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики; 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 СВОМР – подмярка 

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

на „МИГ – Берковица и Годеч“ за 2019 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:……………………     ……………………………………… 

/Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ/  

Димитранка Каменова 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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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 7 6 8 6     

ЕЗФРСР  
30 7 6 8 6     

(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     

  



21 

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 39 44 11 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.1 
Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

12 10 15 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2 
Инвестиции в 
преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 
Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

10 26 26 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 

всички видове малка 
по мащаби 
инфраструктура 

3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5  
Подкрепа за 
публично ползване в 
инфраструктура за 

отдих, туристическа 
информация и малка 
по мащаб 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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туристическа 

инфраструктура 

Мярка 8.6 
Инвестиции в 
технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 
мобилизирането и 

търговията на горски 
продукти 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Общо: 

 

36 39 44 11 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

(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) 
5 689 742,38 лв. 

3 984 474,77 
лв. 

66,40 % 
1 717 466,69 

лв. 
1 136 038,87 

лв. 
1 717 466,69 

лв. 
1 136 038,87 

лв. 
   

Мярка 4.1  
Инвестиции в земеделски стопанства 

1 325 164,98 лв. 764 551,31 лв. 58% 271 912,80 лв 160 468,40 лв. 271 912,80 лв 
160 468,40 

лв. 
   

Мярка 4.2  

Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти 

106 096,81 лв. 53 048,40 лв. 50% 106 096,81 лв. 53 048,40 лв. 106 096,81 лв. 53 048,40 лв.    

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

3 817 479,08 лв. 
2 801 798,55 

лв. 
74% 

1 048 294,09 
лв. 

706 284,08 
лв. 

1 048 294,09 
лв. 

706 284,08 
лв. 

   

Мярка 7.2 
Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура 

291 151,51 лв. 291 151,51 лв. 100% 141 312,99 лв. 
141 312,99 

лв. 

 
 

141 312,99 лв. 

 
 

141 312,99 
лв. 

   

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 

149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 50% 149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 149 850,00 лв. 74 925,00 лв.    

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: 

 

5 689 742,38 

лв. 

3 984 474,77 

лв. 
66,40 % 

1 717 466,69 

лв. 

1 136 038,87 

лв. 

1 717 466,69 

лв. 

1 136 038,87 

лв. 
   

 (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 6 302 013,89 
6 302 
013,89 

2 030 
194,29  

1 341 
764,43 

2 030 
194,29  

1 341 
764,43 

      

Мярка 4.1  
Инвестиции в 
земеделски 
стопанства 

850 000,00 1 937 436,49  
1 937 
436,49 

584 
640,40 

366 193,96 584 640,40 366 193,96       

Мярка 4.2  
Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти 

290 000,00 106 096,81 106 096,81 
106 

096,81  
53 048,40  106 096,81  53 048,40        

Мярка 6.4 
Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

935 745,00 3 817 479,08 
3 817 

479,08 
1 048 

294,09 
706 284,08  

1 048 
294,09 

706 
284,08  

      

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

383 000,00 291 151,51 291 151,51 
141 

312,99  
141 312,99 141 312,99  141 312,99       

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

инфраструктура 

225 000,00             
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Мярка 8.6  

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

200 000,00 149 850,00 149 850,00 
149 

850,00  
74 925,00  

 
149 850,00  

74 925,00  
 

      

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 6 302 013,89 
6 302 

013,89 

2 030 

194,29  

1 341 

764,43 

2 030 

194,29  

1 341 

764,43 
      

 (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 

- 34 39 8 11 8 11         

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

 28 28 8 8 8 8         

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 

насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 

използване потенциала 

на културното 

наследство 

 7 7 3 3 3 3         

 

 Общо: 

 

- 69 74 19 22 19 22         
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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 

5 183 138,04 3 575 661,25 73% 1 470 056,89  941 677,48 1 470 056,89  941 677,48   

 

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местната икономика и 

възможности за създаване на 

местен бизнес  

4 073 425,89 2 929 771,95 

 
 

72% 1 304 240,90 834 257,48 1 304 240,90 834 257,48   

 

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително използване 

потенциала на културното 

наследство  

867 864,09 576 097,37 

 
 

66,67%  
478 360,68 283 969,81 478 360,68 283 969,81   
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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 593745,00 5 795 409,55 
5 795 

409,55 
1 782 784,49 1 147 403,04 1 782 784,49 1 147 403,04       

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

1 140000,00 
 

4 073 425,89 
4 073 
425,89 

1 304 240,90 834 257,48 1 304 240,90 834 257,48       

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 

насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 

използване потенциала 

на културното 

наследство  

200 000,00 
 

867 864,09 867 864,09 478 360,68 283 969,81 478 360,68 283 969,81       

 

Общо: 

 

2 933 

745,00 

10  

736 699,53 

10  

736 699,53 
3 565 386,07 2 265 630,32 3 565 386,07 2 265 630,32       
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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; 

2   160 468.40   

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; 
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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; 

      

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; 

8   866 752,48   

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 
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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 

  

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) 

  



33 

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) 

  

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 

 2 2 1 1 1 1         

НПО                

ЧАСТНИ                

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата 
форма) 

 38 43 10 13 10 13         

Кооперация и ЕООД  26 26 8 8 8 8         

АД  1 1 0 0 0 0         

Физическо лице  8 11 2 4 2 4         

ЕТ  3 3 0 0 0 0         

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

 30 30 8 8 8 8         

Общо от ЕЗФРСР:  40 45 11 14 11 14         

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 
 291 151,51 291 151,51 142 312,99 142 312,99 142 312,99 142 312,99       

НПО              

други              

ЧАСТНИ              

Микропредприятие 

(Моля, 
отбележете и 
юридическата 
форма) 

 5 654 441,78 5 654 441,78 1 888 881,30 1 200 451,44 1 410 160,9 1 068 869,88       

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933745,00 5 945 593,29 5 945 593,29 1 552 473,89 1 342 764,43 1 552 473,89 1 342 764,43       

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 

заявлени

я 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и 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 

Одобре

н 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) 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

Александър 

Пламенов 

Консулов  

 

Модернизиран

е на 

стопанството 

на Александър 

Пламенов 

Консулов 

 

122 560,00 122 560,00 70 % 122 560,00 85 792,00   122 560,00 85 792,00    

Димитричка 

Иванова 

Илиева 

 

Модернизиран

е на 

стопанството 

на Димитричка 

Иванова 

Илиева. 

144 883,00 144 883,00 60 %   Оттеглен       

Христо 

Димитров 

Бояджиев 

 

Закупуване на 

селскостопанск

и машини за 

нуждите на ЗП 

Христо 

Димитров 

Бояджиев 

149 352,80 149 352,80 50 % 149 352,80 74 676,40   149 352,80 74 676,40    

ЗП Стефан  

Власакиев 

 

„Закупуване на 

земеделска 

техника за 

стопанството 

на ЗП Стефан 

Власакиев“ 

 

135 444,78 135 444,78 60 %   Оттеглен       
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Светослав 

Петров 

Григоров 

„Повишаване 

на 

конкурентоспо

собността на 

земеделско 

стопанство на 

млад 

земеделски 

стопанин от 

територията на 

„МИГ- 

Берковица и 

Годеч““. 

145 192,20 145 192,20 70 %   Оттеглен       

ЗП Кръстанчо 

Кръстанов 

 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

животновъднот

о стопанство 

94 500,00 94 500,00 60%   
Отхвърлен на 

етап АСД 

кандидатът 

представя 

некоректно 

попълнена 

Декларация, 

Инвентарна 

книга и Отчет 

за заетите 

лица 

     

ЗП Юлия 

Стоянова 

 

„Закупуване на 

мобилна 

доилна система 

за подпомагане 

на 

земеделската 

дейност в 

стопанството" 

 

109 356,02 109 356,02 60%   Оттеглен       

РУМАКС-М 

EООД 

 

Закупуване на 

специализиран

а земеделска 

техника 

 

149 997,60 

 

149 997,60 

 
50%   

Дублиран 

 
      

РУМАКС-М 

EООД 

 

Закупуване на 

специализиран

а земеделска 

техника 

 

149 997,60  
149 997,60 

 
50%   Оттеглен       

КИРИЛ 

ИВАНОВ 

КИРИЛОВ  

Модернизиран

е на 

животновъдно 

стопанство 

123 880,98 123 880,98 50%   
отхвърлен  

на етап АСД 

не се 

установява 

спазено ли е 

изискването за 

допустимост 

на кандидата, 
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а именно: 

минималният 

стандартен 

производствен 

обем на 

земеделското 

стопанство да 

е не по-малко 

от 8000 Евро 

Мярка 4.2  
Инвестиции в 
преработка/марк
етинг на 
селскостопански 

продукти 

Земеделска 

кооперация 

"КАРЯНА" 

„Обособяване 

на обект за 

търговия на 

дребно с 

преработка на 

собствено козе 

мляко по 

изискванията 

на наредба 

26/2010 на 

МЗХ“ 

106 096,81 106 096,81 50% 106 096,81 53 048,40   106 096,81 53 048,40    

Мярка 6.4 
Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

“ЗЕЛЕНИ  

ЗВЕЗДИ “ 

ЕООД 

Екологичен 

център за 

занимания и 

отдих "Forest 

stars" 

 

199 531,74 

 

199 531,74 

 

75% 

  Резерва       

ДИАЛГО.КИ 

ЕООД 

„Закупуване на 

оборудване за 

фитнес център 

в гр. 

Берковица“ 

 

73 446,00 

 

73 446,00 

 

75% 

73 446,00 55 084,50   73 446,00 55 084,50    

МДБ - 2016 

ЕООД  

Закупуване на 

оборудване за 

мобилен 

автодиагности

чен център 

 

144 386,78  

 

144 386,78  

 

75% 

  Резерва       

МИЛОВАН 

БГ ЕООД 

СЪЗДАВАНЕ 

НА НОВО 

ПРОИЗВОДСТ

ВО ВЪВ 

ФИРМА 

„МИЛОВАН 

БГ“ ЕООД 

 

59 332,60 

 

59 332,60 

 

75% 

  Резерва       

Л-ПИ ЕООД  Доставка на 

кухненско 

обзавеждане и 

оборудване за 

откриване на 

ново бистро в 

гр. Берковица 

 

31 462,91 

 

31 462,91 

 

75% 

  Резерва       

КОМВЕРС 

ЕООД 

“Развитие на 

туристическия 

потенциал на 

 

197 643,88 

 

197 643,88 

 

75% 179 157,88 134 368,41   179 157,88 134 368,41    
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хотел Деметра, 

гр. Берковица“ 

"Странджата 

79" ЕООД 

Къща за 

екозанимания 

и отдих 

87 161,26 87 161,26 57.58% 

  
Отхвърлен 

на етап АСД 

Инвестициите 

по проекта са 

основно за 

изграждане на 

къща за гости, 

а приходите 

от 

настаняване 

може да бъдат 

счетени като 

несъществени. 

Планираните 

разходи са 

неоснователни 

, тъй като 

няма 

съпоставимост 

между целите 

на проекта и 

предвидените 

дейности. 

     

„ Мебели 

Тодоров 1975 

“ ЕООД  

Повишаване на 

производствен

ия капацитет и 

подобряване на 

конкурентоспо

собността на 

фирма 

“Мебели 

Тодоров 1975” 

ЕООД 

 

 

76 720,00 

 

 

76 720,00 

 

 

75% 

  Резерва       

„МИЛВА 

ПЕЙПЪР“ 

ЕООД  

Създаване на 

микропредпри

ятие за 

производство 

на тоалетна 

хартия в гр. 

Берковица, 

област 

Монтана 

 

 

104 400,77 

 

 

104 400,77 

 

 

75% 

  Резерва       

ЮНИОН 

ШУС ООД  

Обновяване и 

оборудване на 

съществуващи 

помещения в 

Обучителен 

център 

"Юнион 

едюкейшън". 

 

176 616,10 

 

176 616,10 

 

75% 

  Резерва       

КОЛИНС 1 

ЕООД  

Производство 

на мебели от 

ламинирана 

плоча от 

 

17 534,00 

 

17 534,00 

 

75% 
  Резерва       
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дървесни 

частици 

(ЛПДЧ) 

"Ла Фабрика" 

ЕООД  

Изграждане на 

комплекс с 

ресторант, 

развлекателен 

център, зона за 

отдих и 

курортно- 

рекреационни 

дейности 

 

 

198 175,23 

 

 

198 175,23 

 

 

75% 

198 175,23 148 631,43   198 175,23 148 631,43    

" БСР " ООД  Данъчно-

консултативен 

център 

 

196 596,49  

 

196 596,49  

 

75%   Резерва       

ЕТ ДИАС - 

ИВО 

СОТИРОВ  

Разнообразява

не на 

предлаганите 

от ЕТ Диас- 

Иво Сотиров 

услуги, чрез 

изграждането 

на Детски клуб 

с кафе 

аперитив и 

офис  за 

организиране 

на тематични 

седмични 

програми в 

областта на 

местния бит и 

култура, 

спортни 

занимания и 

детски 

партита. 

 

159 371,15 

 

159 371,15 

 

75% 

  
Отхвърлен на 

етап АСД 

Кандидатът е 

представил 

некоректно 

попълнена 

Декларация по 

чл. 25, ал. 2 от 

ЗУСЕСИФ. 

Представена е 

нова оферта 

от Даст Строй 

ООД, която се 

различава от 

първоначално 

представената. 

Не е 

представена 

подробна 

техническа 

спецификация 

на отделните 

активи от 

оборудването 

     

ГЕНОВ 

ТЕХНОХАУС 

ЕООД 

Въвеждане на 

ново 

оборудване и 

утвърждаване 

на "ГЕНОВ 

ТЕХНОХАУС" 

ЕООД на 

пазара, чрез 

създаване на 

устойчиви 

работни места. 

 

 

200 000,00 

 

 

200 000,00 

 

 

75% 

  Резерва       

Г Арт Фентъзи 

ЕООД  

Производство 

на изделия за 

украса и 

декорация във 

фирма Г Арт 

Фентъзи ЕООД 

 

111 684,81 

 

111 684,81 

 

75% 

  Резерва       
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ПРОПЪРХОУ

М ЕООД  

Създаване на 

център за деца 

скаути 

 

197 626,52  

 

197 626,52  

 

75% 197 626,52 148 219,89   197 626,52 148 219,89    

ДИГИТАЛЕ 

ЕООД 

Надграждане и 

развитие на 

предлаганите 

услуги от 

"Дигитале" 

ЕООД, гр. 

Берковица, 

област 

Монтана 

 

 

38 937,20 

 

 

38 937,20 

75% 

  Резерва       

ЕПОС - 

ПАВЕЛ 

ЯНАКИЕВ ЕТ  

„Обществена 

сграда – 

цветарски 

магазин, 

намиращ се в 

УПИ ХІ-1694, 

1916 за 

обществено 

обслужване, 

кв.138,по 

плана на гр. 

Годеч,общ. 

Годеч,област 

Софийска’’ 

 

193 458,45 

 

193 458,45 

75% 

  Резерва       

МАЯ - 

РУМЯНА 

ФИЛИПОВА - 

Емил Филипов 

ЕТ 

Изграждане на 

къмпинг за 

каравани и 

кемпери в с. 

Бързия, 

община 

Берковица 

 

194 811,20 

 

194 811,20 

 

 

50% 

  
Отхвърлен на 

етап АСД 

Не е 

представено 

влязло в сила 

разрешение за 

строеж за 

етапно 

строителство. 

Представено е 

становище на 

гл. архитект 

към 

издаденото 

разрешение за 

строеж че е 

възможно 

въвеждане на 

етапно 

строителство, 

който в 

завършен вид 

да се приеме 

за въвеждане в 

експлоатация 

на етапа, за 

който се 

кандидатства 

с ПП от 
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компетентнит

е органи. 

ЖОТО - 

Интериор 

ЕООД  

„Закупуване на 

автоматизиран

а система – 

робот - за 

производство 

на изделия от 

дървo “ 

 

 

199 200,51 

 

 

199 200,51 

 

 

75% 

  Резерва       

"СКАЙ 

МУЛТИМЕД

ИЯ" ЕООД  

Закупуване на 

мобилна сцена 

и 

мултимедийно 

оборудване за 

провеждане на 

мероприятия 

на открито 

 

199 983,61 

 

199 983,61 

 

75% 

199 983,61 70 351,21   199 983,61 70 351,21    

"AETOС 83" 

ЕООД  

"„Създаване на 

устойчив 

модел за 

развитие на 

туризъм, чрез  

„Преустройств

о с промяна 

предназначени

ето и 

надстройка на 

съществуваща 

жилищна 

сграда  в къща 

за гости в 

поземлен имот 

03928.209.394, 

м. 

„Сарановец“, 

гр. Берковица“ 

 

195 587,18 

 

195 587,18 

75% 

  Резерва       

"Пенюга" 

ЕООД 

„Повишаване 

ефективността 

на 

предприятието 

чрез 

закупуване на 

специализиран

а техника за 

обработка на 

дървесина“  за 

кандидатстван

е по мярка 

19.2-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 

 

 

198 480,96 

 

 

198 480,96 

75% 

  
Отхвърлен на 

етап АСД 

Кандидатът е 

представил 

документ с 

НЕВЯРНО 

съдържание 

(Декларация 

по смисъла на 

чл. 4, ал. 2 от 

Закона за 

малките и 

средните 

предприятия 

(ЗМСП), тъй 

като в 

първоначално 

представената 

Декларация 

при подаване 
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на 

документите и 

представената 

Декларация 

след 

осъществена 

комуникация е 

посочено 

твърдение, че 

кандидатът е 

Независимо 

предприятие. 

МИЛСВЯТ Етнокомплекс 

за обучение и 

туризъм" 

 

199 904,85 

 

199 904,85 

75% 

199 904,85 149 928,64   199 904,85 149 928,64    

Нике Груп АД  Създаване на 

"Център по 

предприемачес

тво", с. Гинци, 

община Годеч 

 

165 424,88 

 

165 424,88 

75% 

  Резерва       

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички 

видове малка по 
мащаби 
инфраструктура 

Община Годеч Реконструкция 

на тротоарната 

мрежа, 

успоредна на 

път III-813 в 

град Годеч - 

о.т. 403-320 и 

път III - 8132 - 

о.т. 320 - 175" - 

етап IV (от о.т. 

164 до о.т. 175) 

 

 

148 838,52 

 

 

148 838,52 

 

 

100% 

  
Отхвърлен на 

етап АСД 

В 

съответствие с 

разпоредбите 

на чл. 34, ал. 2 

от ЗУСЕСИФ, 

на кандидата 

не е  

представил 

Удостоверени

е, издадено от 

Националната 

агенция за 

приходите за 

наличие или 

липса на 

задължения с 

дата на 

издаване не 

по-рано от 1 

месец от 

датата на 

подаване на 

проектното 

предложение 

     

Община 

Берковица 

Частично 

обновяване на 

Централна 

Градска Част в 

гр. Берковица 

 

142 312,99 

 

142 312,99 

 

100% 

141 312,99  141 312,99   141 312,99  141 312,99    

Мярка 7.5  

Подкрепа за 
публично 
ползване в 
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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. 

 

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 

ЕНЕРГОИМП

ЕКС ООД  

„Подобряване 

на 

конкурентоспо

собността на 

предприятие за 

първична 

преработка на 

дървесина от 

територията на 

МИГ –

Берковица и 

Годеч“ 

149 850,00 149 850,00 50% 149 850,00 74 925,00   149 850,00 74 925,00    

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 
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