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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ 
 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

– страници 51 и 52 от СВОМР 
 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г. 

(ЕЗФРСР) 

2 883 745.00 98.30% 

19.2-4.1 
Инвестиции в 

земеделски стопанства 
850 000.00 28.97% 

 19.2-4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

290 000.00 9.88% 

  

19.2-8.6 

 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

200 000.00 6.82% 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014-2020г. 

(ЕЗФРСР) 

2 883 745.00 98.30% 

19.2-4.1 
Инвестиции в 

земеделски стопанства 
850 000.00 28.97% 

 19.2-4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

125 075,00 4.26% 

  

19.2-8.6 

 

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

74 925,00 2.56% 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.  и 

във връзка с чл. 39, т. 3 от Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2. 

Промяна се налага поради наличието на 

остатък от средства по СВОМР и 

невъзможност от страна на МИГ – 

Берковица и Годеч да ги договорира до 

края на 2020 г. 

При подготовката на СВОМР МИГ – 

Берковица и Годеч се е съобразила с 

изявеното желание за кандидатстване с 

проектни предложения от страна на 

заинтересованите лица по отношение на 

мярка 19.2-4.2 и мярка 19.2-8.6.   

След одобрението на СВОМР обаче 

резултатите от проведените приеми, 
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мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

19.2-6.4 

 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

935 745.00 31.90% 

19.2-7.2 

 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

383 000.00 13.06% 

  

19.2-7.5 

 

Подкрепа за публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

225 000.00 7.67% 

 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013  

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000.00 1.70% 

 19.2-7.6 

 

Съхранение и 

приобщаване към 
50 000.00 1.70% 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти 

19.2-6.4 

 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

935 745.00 31.90% 

19.2-7.2 

 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

673 000.00 22.94% 

  

19.2-7.5 

 

Подкрепа за публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

225 000.00 7.67% 

 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013  

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000.00 1.70% 

 19.2-7.6 

 

Съхранение и 

приобщаване към 
50 000.00 1.70% 

информационни кампании, индивидуални 

консултации и проучвания на 

потенциалните кандидати показват 

изключително слаб интерес по мярка 19.2-

4.2 и мярка 19.2-8.6.   Голяма част от 

заявилите желание за кандидатстване в 

процеса на разработване на Стратегията за 

ВОМР към момента нямат намерение да 

подготвят и входират свое проектно 

предложение. 

От друга страна се наблюдава засилен 

интерес и осъзната нужда от финансиране 

на кандидатите по мярка по мярка 19.2-7.2. 

В офиса на Сдружението са входирани 

писма от страна на двете общини 

Берковица и Годеч, с които е заявено 

желание за увеличаване на финансовия 

ресурс по отношение на мярка 19.2-7.2. 

Има проектна готовност от страна на 

общините като потенциални клиенти. 

В обобщение, промяната се налага след 

анализиране резултатите от проведените 3 

процедури   за прием и подбор на проекти 

– по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ и 2  процедури   за прием и 

подбор на проекти – по мярка 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство 

и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти”, при които 

бяха регистрирани и одобрени общо 2 броя 

проектни предложения, съответно по 1 
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местното културно, 

историческо и 

природно наследство  

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ: 
2 933 745.00 100% 

  

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие 

977 915.00 25% 

 

местното културно, 

историческо и 

природно наследство  

  
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ: 
2 933 745.00 100% 

  

Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие 

977 915.00 25% 

 

брой за всяка мярка. 

С оглед на гореизложеното и с цел 

усвояване на максимално голям ресурс, 

МИГ изменя своето Индикативно 

разпределение на средства по 

програми/фондове и по мерки. 

 

 

 

Раздел 6. Финансов план 

подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 

– страници 52 и 53 от СВОМР 
 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

 

Мерки 
Стойност в 

лева 

Процент от 

общия 

бюджет на 

СМР 

19.2-4.1 850 000 28.97 % 
19.2-4.2 290 000 9.88 % 

19.2-8.6 200 000 6.82 % 

19.2-6.4 935 745 31.90 % 
19.2-7.2 383 000 13.06 % 

 

Мерки 
Стойност в 

лева 

Процент от 

общия 

бюджет на 

СМР 

19.2-4.1 850 000 28.97 % 
19.2-4.2 125 075 4.26% 

19.2-8.6 74 925 2.56 % 

19.2-6.4 935 745 31.90 % 
19.2-7.2 673 000 22.94% 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.  и 

във връзка с чл. 39, т. 3 от Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2. 

Промяна се налага поради това, че 

разпределението на финансовия ресурс в 

СВОМР е планиран в периода 2015-2016 г. 
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19.2-7.5 225 000 7.67 % 

19.2-7.6 50 000 1.70 % 

Всичко 2 933 745.00 100 % 
 

19.2-7.5 225 000 7.67 % 

19.2-7.6 50 000 1.70 % 

Всичко 2 933 745.00 100 % 
 

Към днешна дата се наблюдава 

задълбочаване на световната пандемия, 

което от своя страна довежда до негативна 

промяна на икономическата ситуация в 

региона, свиване на пазарите, намаляване 

обемите на производство и закриване на 

много микро и малки фирми. Това от своя 

страна налага СВОМР да бъде 

актуализирана в съответствие с нуждите на 

територията, възможностите за развитие и 

проектната готовност на потенциалните 

кандидати.  

На база резултатите от извършените 

приеми на проектни предложения, 

проведени информационни срещи и 

консултации, настоящето предложение за 

изменение на СВОМР е свързано с 

преразпределение/прехвърляне на средства 

между отделни мерки, където интересът от 

инвестиции е голям и прехвърлянето на 

средствата ще доведе до: 

- по-добро изпълнение на заложените цели 

на СВОМР;  

- пълно усвояване на средствата и 

изпълнение на СВОМР;  

РАЗДЕЛ 6. Финансов план 

ПОДРАЗДЕЛ 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 

– страници 53 и 54 от СВОМР 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 
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• Мерките насочени към конкурентоспособността 

са с бюджет  1 140 000.00 

……………. 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 

19.2-4.2 ще се подпомогне създаването на 

преработвателни предприятия за млечни и месни 

продукти, преработка и пакетиране на мед и пчелни 

продукти, преработка на билки и др., свързани с 

разнообразяване на произвежданата продукцията. 

Средствата за това са 290 000 лв.   

• За мерките насочени към околната среда са 

предвидени 200 000 лв 

Чрез мярка 19.2-8.6 ще се осигурят средства за 

подпомагане на недържавните гори, както и 

държавните гори, стопанисвани от общини и 

частно-правни юридически лица, които да могат 

да запазят освен своята многофункционалност и 

конкурентоспособността на собствениците си, 

които да продължат устойчивото управление на 

горите си. 

• За мерките насочени към качеството на 

живота/разнообразяване е предвидено най-

голямото перо от бюджета-1 593 745.00 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния 

 

• Мерките насочени към конкурентоспособността са 

с бюджет  975 075,00 

……….. 

За да не се изнася тя само като суровина, по мярка 

19.2-4.2 ще се подпомогне създаването на 

преработвателни предприятия за млечни и месни 

продукти, преработка и пакетиране на мед и пчелни 

продукти, преработка на билки и др., свързани с 

разнообразяване на произвежданата продукцията. 

Средствата за това са 125 075 лв.   

• За мерките насочени към околната среда са 

предвидени 74 925.00 лв. 

Чрез мярка 19.2-8.6 ще се осигурят средства за 

подпомагане на недържавните гори, както и 

държавните гори, стопанисвани от общини и частно-

правни юридически лица, които да могат да запазят 

освен своята многофункционалност и 

конкурентоспособността на собствениците си, които 

да продължат устойчивото управление на горите си. 

 

• За мерките насочени към качеството на 

живота/разнообразяване е предвидено най-голямото 

перо от бюджета-1 883 745 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.  и 

във връзка с чл. 39, т. 3 от  Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2. 

Промяната е наложителна за целенасочено 

и пълно усвояване на средствата в бюджета 

на СВОМР. 

Наложилата се актуализация на СВОМР е в 

отговор на идентифицираните потребности 

на местното население и ефектът от 

извършените приеми на проектни 

предложения, чиито резултати измерват 

ефективността за постигане на целите на 

СВОМР.  

В актуализираната СВОМР за мерките, 

пряко насочени към подобряване на 

качеството на живот на територията на 

„МИГ – Берковица и Годеч”, са 

предназначени 22,94% от бюджета на 

СВОМР. 

Отчитайки инвестиционните намерения на 

общността и търсения ефект, за тази цел 

актуализацията предвижда намаляване на 

бюджетите по „неатрактивната” мерки 

19.2-4.2 и 19.2-8.6, и увеличаване на 

бюджета по мярка 19.2-7.2.  
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сектор и структурите на гражданското общество да 

развият дейности за подобряване на живота в 

селските райони, чрез инвестиции в 

инфраструктура, оборудване и обзавеждане в 

размер на 608 000 лв. 

сектор и структурите на гражданското общество да 

развият дейности за подобряване на живота в 

селските райони, чрез инвестиции в инфраструктура, 

оборудване и обзавеждане в размер на 898 000 лв. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ 9. 1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места 

 – страници 70, 71 и 72 от СВОМР 
 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 

 

ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

 
ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

ИЗХОДЕН 

Брой проекти, 

финансирани по 

СМР  Брой 36 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой 

бенефициенти,  

подпомогнати 

по СМР 

Брой 36 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Дял на 

инвестициите за 

подкрепа на 

% 70 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

 
ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНО ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

ИЗХОДЕН 

Брой проекти, 

финансирани по 

СМР  Брой 36 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой 

бенефициенти,  

подпомогнати 

по СМР 

Брой 36 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Дял на 

инвестициите за 

подкрепа на 

% 68 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.  и 

във връзка с чл. 39, т. 4 от  Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 

19.2. 

За тази цел Стратегията за водено от 

общностите местно развитие предоставя 

значителна инвестиционна подкрепа за 

мерки, насочени към подобряване 

привлекателността на средата за живот и 

интереса към територията на МИГ. 

Очаква се промяната да повлияе 

благоприятно върху постигането на 

заложените цели, приоритети и 
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стопанския 

сектор на 

територията  

доклади на 

МИГ 

Брой 

нововъведени 

технологии  % 50 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой проекти за 

опазване 

/възстановяване 

/подобряване 

състоянието на 

околната среда 

брой 14 

Общинска 

статистика 

Брой земеделски 

производители/с

топани, 

подпомогнати за 

развиване на 

неземеделски 

дейности 

Брой 1 

Отчети на 

МИГ 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой 

подпомогнати 

нови 

туристически 

дейности 

Брой 2 

Отчети на 

МИГ 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой дейности 

за придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

територията на 

МИГ 

Брой 10 

Отчети на 

МИГ 

Списъци и 

документи от  

мероприятия

та 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена 

заетост или 

създадени нови 

работни места, 

от които: 

Брой 30 

НАП 

Документац

ии на 

бенефициен

тите 

- за жени   10  

- за мъже  20  

стопанския 

сектор на 

територията  

доклади на 

МИГ 

Брой 

нововъведени 

технологии  % 50 

Мониторинг

ова система 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой проекти за 

опазване 

/възстановяване 

/подобряване 

състоянието на 

околната среда 

брой 12 

Общинска 

статистика 

Брой земеделски 

производители/с

топани, 

подпомогнати за 

развиване на 

неземеделски 

дейности 

Брой 1 

Отчети на 

МИГ 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой 

подпомогнати 

нови 

туристически 

дейности 

Брой 2 

Отчети на 

МИГ 

Годишни 

доклади на 

МИГ 

Брой дейности 

за придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

територията на 

МИГ 

Брой 10 

Отчети на 

МИГ 

Списъци и 

документи от  

мероприятия

та 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена 

заетост или 

създадени нови 

работни места, 

от които: 

Брой 28 

НАП 

Документац

ии на 

бенефициен

тите 

- за жени   9  

- за мъже  19  

индикатори, описани в СВОМР и по-

конкретно специфична цел 3.3 

Подобряване познаването и разбирането на 

културното  наследство за повишаване на 

привлекателността на територията на МИГ 

– Берковица и Годеч. 
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Население в 

селските 

райони, което 

се ползва от 

нови услуги, 

подобрени 

услуги 

Брой 2000 

Мониторин

гова 

система, 

Проучва

ния 

Документац

ии на 

бенефициен

тите 

Увеличен 

достъп до 

основни услуги 

на 

населението, 

чрез обновена 

инфраструктур

а - социална и 

културна. 

% от 

населе-

нието 

40 

Мониторин

гова 

система, 

Възложени 

проучвания 

Документац

ии на 

бенефициен

тите 

Участници, 

преминали 

обучение Брой 100 

Документац

ия на  

МИГ 

Списъци на  

участници 

Консултации, 

предоставени 

на 

потенциални 

кандидати за 

финансиране в 

рамките на 

Стратегията 

Брой 70 

Документац

ия на  

МИГ 

Проучвания 

 

Население в 

селските 

райони, което 

се ползва от 

нови услуги, 

подобрени 

услуги 

Брой 2000 

Мониторин

гова 

система, 

Проучва

ния 

Документац

ии на 

бенефициен

тите 

Увеличен 

достъп до 

основни услуги 

на 

населението, 

чрез обновена 

инфраструктур

а - социална и 

културна. 

% от 

населе-

нието 

40 

Мониторин

гова 

система, 

Възложени 

проучвания 

Документац

ии 

на бенефи

циентите 

Участници, 

преминали 

обучение Брой 100 

Документац

ия на  

МИГ 

Списъци на  

участници 

Консултации, 

предоставени 

на 

потенциални 

кандидати за 

финансиране в 

рамките на 

Стратегията 

Брой 70 

Документац

ия на  

МИГ 

Проучвания 
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РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ 9.2.  Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

 – страници 73 и 74 от СВОМР 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти 

предприятия 

по мярката 

Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Общ размер 

на 

финансиране

то 

Фин. 

изражение 
290 000 лв. 

Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции, 

въвеждащи 

иновация по 

смисъла на 

ЛИДЕР  

% 30 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти 

предприятия 

по мярката 

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Общ размер 

на 

финансиране

то 

Фин. 

изражение 
125 075 лв. 

Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции, 

въвеждащи 

иновация по 

смисъла на 

ЛИДЕР  

% 30 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т. 4 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

Предложението за промяна на 

бюджета и прехвърляне на средства от 

мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от 

одобрената Стратегия за ВОМР на 

МИГ-Берковица и Годеч се прави след 

задълбочен анализ и преценка на 

проведените 3 процедури за прием и 

подбор на проектни предложения по 

мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, при които 

имаме подаден и одобрен един проект 

на обща стойност 106 096,81 лв. като 

безвъзмездна финансова помощ е на 

стойност 53 048,40 лв. Направено 

беше и проучване на нагласите за 
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Резултат 

Проектът 

включва 

преработка 

на 

произвеждан

и в района 

земеделски 

продукти  

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции

те включват 

преработка 

на суровини 

от 

чувствителн

ите сектори 

(животновъд

ство, 

зеленчукови, 

овощни, 

влакнодайни

, 

медицински 

и ароматни 

култури) 

Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции 

за 

привеждане 

на 

предприятие

то в 

съответсвие 

със 

стандарти на 

Общността  

% 25 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Проектът 

допринася за 

утвърждаван

е на местна 

търговската 

марка  

% 100 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции % 30 Сключени 

 

 

 

 

 

Резултат 

Проектът 

включва 

преработка 

на 

произвеждан

и в района 

земеделски 

продукти  

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции

те включват 

преработка 

на суровини 

от 

чувствителн

ите сектори 

(животновъд

ство, 

зеленчукови, 

овощни, 

влакнодайни

, 

медицински 

и ароматни 

култури) 

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции 

за 

привеждане 

на 

предприятие

то в 

съответсвие 

със 

стандарти на 

Общността  

% 25 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Проектът 

допринася за 

утвърждаван

е на местна 

търговската 

марка  

% 100 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции % 30 Сключени 

бъдещи кандидати, но на този етап 

такива не бяха идентифиицирани. 

От остатъчния бюджет по процедурата 

от 236 951.60 лв. предлагаме да 

прехвърлим средства в размер на 

164 925.00 лв. към мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаване и 

подобряването или разшиярването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч  – 

164 925.00 лв.  
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насочени 

директно за 

опазване на 

околната 

среда 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Запазена 

заетост/Създ

адени нови 

работни 

места 

Брой 4 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти 

 

насочени 

директно за 

опазване на 

околната 

среда 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Запазена 

заетост/Създ

адени нови 

работни 

места 

Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти 

 

РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

- страница 76 от СВОМР 
 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

 

 

 

 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти проекти 

по мярката 
Брой 3 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 3 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Общ размер 

на 

финансиране

Фин. 

изражение 
383 000 лв. 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

 

 

 

 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти проекти 

по мярката 
Брой 5 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 

Брой 5 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Общ размер 

на 

финансиране

Фин. 

изражение 
673 000 лв. 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т.4 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

От бюджет по процедура 4.2  

предлагаме да прехвърлим средства в 

размер на 164 925.00 лв. към мярка 

19.2-7.2 „Инвестиции в създаване и 

подобряването или разшиярването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч  – 
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то проекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Проекти, 

които 

отговарят на 

приоритетит

е, заложени 

в  

Общинския 

план за 

развитие 

% 100 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проектът е 

създал 

заетост, вкл. 

временна 

заетост 

Брой 10 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Инвестициит

е са  в 

населени 

места с общо 

население 

над 500 

души  

% 80 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проекти с 

инвестиции 

за дейности 

на  

неправителс

твена 

организация, 

читалище  

Брой 1 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

 

то проекти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

Проекти, 

които 

отговарят на 

приоритетит

е, заложени 

в  

Общинския 

план за 

развитие 

% 100 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проектът е 

създал 

заетост, вкл. 

временна 

заетост 

Брой 10 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Инвестициит

е са  в 

населени 

места с общо 

население 

над 500 

души  

% 80 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проекти с 

инвестиции 

за дейности 

на  

неправителс

твена 

организация, 

читалище  

Брой 1 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

 

164 925.00 лв.  

Неусвояването на наличния бюджет по 

процедурата 8.6 е на стойност 125 

075.00 лв. предлагаме на прехвърлим 

целия бюджет към мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаване и 

подобряването или разшиярването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч. 
 

Община Годеч като бенефициент по 

мярка 19.2-7.2  „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, с 

цел подобряване средата и условията 

на живот, както и повишаване 

привлекателността на територията на 

общината като туристическа 

дестинация, чрез естетизиране на 

обкръжаващата среда, има голяма 

нужда и необходимост от подобряване 

на пътната инфраструктура – 

реконструкция, ремонт и 

рехабилитация на улици и тротоари, и 

съоръжения и принадлежностите към 

тях.  

Реализацията на проекти по Мярка 7.2. 

ще насърчи икономическото развитие 

на селските райони и ще обнови 

публичната и общинска 

инфраструктура. 
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РАЗДЕЛ 9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

ПОДРАЗДЕЛ Индикатори по Мярка19.2-8.6  Индикатори по Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

– страници 77 и 78 от СВОМР 

 

СТАР ТЕКСТ В СВОМР 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ ТЕКСТ В СВОМР 
ОБОСНОВКА НА ИСКАНАТА 

ПРОМЯНА 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти проекти 

по мярката 
Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 
Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Общ размер 

на 

финансиране

то 
Финансово  

изражение 
200 000 лв. 

Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

 

 

Инвестиции 

създаващи 
% 25 

Сключени 

договори и 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегия

та 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпомогна

ти проекти 

по мярката 
Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициен

ти, 

подпомогнат

и по мярката 
Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Общ размер 

на 

финансиране

то 
Финансово  

изражение 
74 925лв. 

Сключени 

договори и 

успешно 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

 

 

Инвестиции 

създаващи 
% 25 

Сключени 

договори и 

Искането за промяна се извършва на 

основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2  от 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г.  и във връзка с чл. 39, т.4 от  

Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2. 

Предложението за промяна на 

бюджета на мярка 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизрането и търговията  на 

горски продукти“ от одобрената 

Стратегия за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч, се прави след 

задълбочен анализ и преценка на 

проведените 2 процедури за прием и 

подбор на проектни предложения по 

мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизрането и 
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Резултат 

устойчива 

заетост  

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Екологична 

насоченост 

на проектите 
% 100 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции 

за 

закупуване 

на техника, 

която 

притежава 

валиден 

сертификат 

за 

съответствие 

с одобрения 

тип 

(сертификат 

за одобрение 

на типа на 

Европейскат

а общност); 

Брой 2 

База данни 

– Система 

за 

мониторин

г 

Инвестиции 

за 

преработка 

на горски 

продукти 

Брой 2 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат 

устойчива 

заетост  

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Екологична 

насоченост 

на проектите 
% 100 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти, 

проектни 

досиета 

Инвестиции 

за 

закупуване 

на техника, 

която 

притежава 

валиден 

сертификат 

за 

съответствие 

с одобрения 

тип 

(сертификат 

за одобрение 

на типа на 

Европейскат

а общност); 

Брой 1 

База данни 

– Система 

за 

мониторин

г 

Инвестиции 

за 

преработка 

на горски 

продукти 

Брой 1 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти 

 

търговията  на горски продукти“, при 

които имаме подаден и одобрен един 

проект на обща стойност 149 850,00 

лв. като безвъзмездна финансова 

помощ е на стойност 74 925,00 лв. 

Направено беше и проучване на 

нагласите за бъдещи кандидати, но на 

този етап такива не бяха 

идентифиицирани. 


