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

 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

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 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

УО Управляващ орган 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение 

2020 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Идентифицираните заинтересовани страни в СВОМР са земеделски производители – физически 

и юридически лица, Търговски дружества, еднолични търговци, кооперации и браншови 

сдружения на бизнеса, физически лица, функциониращи в сферата на леката промишленост, 

услугите, туризма, търговията, първична преработка на дървесина, НПО в обществена и/или 

частна полза, училищни настоятелства, читалища, Кметове на населени места и кметски 

наместници, общински администрации, общински съветници. 

През 2021 г., екипът на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч организира и проведе следните 

планирани дейности насочени към заинтересовани лица на територията на МИГ: 
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3.1. Дейности за осигуряване на публичност 

През 2021 г. екипът на МИГ–Берковица и Годеч е публикувал на интернет страницата си 

информация, съгласно разпоредбите на чл. 86 от Наредба № 22 от 14.12. 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. Публикациите са свързани с: 

- Обществени обсъждания за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ;  

- Обществени обсъждания и обяви за прием на проектни предложения по различните мерки 

от Стратегията за ВОМР на МИГ;  

- Заповеди за назначаване на КППП и решения на КППП; 

- Покани за заседания на Общото събрание;  

- Протоколи от Заседания на УС и ОС; 

- Информация свързана с популяризиране дейността на МИГ. 

 

3.2. Дейности за информиране на местната общност и аудитория. 

За постигане на по-голяма осведоменост на местната общност и аудитория МИГ-Берковица и 

Годеч е сключил договор с радио „Енерджи“ с предмет: Създаване и реализиране на излъчвания 

в регионална медия. Реализирани са общо 15 съобщения, включващи обяви за прием на проектни 

предложения, покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на 

МИГ. 

 

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

наличие на такива; 

Във всички свои дейности по популяризиране на Стратегията за ВОМР и информиране на 

местната общност, Сдружение МИГ – Берковица и Годеч отделя преди всичко внимание на 

уязвимите и малцинствени групи, защото основния подход при реализацията на дейностите е 

„отдолу-нагоре“. 

Под влиянието на определени социално-икономически и демографски фактори, като например 

липсата на работни места, ниските доходи, липсата на професионална квалификация, 

здравословни проблеми, напреднала възраст и др. се обособяват различни уязвими групи.  

През 2021 г. са проведени дейности за уязвими групи и малцинствени групи свързани с 

организиране на 6 броя специализирани обучения на следните теми "Управление и отчитане на 

проекти към СВОМР на МИГ", "Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на 

социалното предприемачество, като алтернативна възможност на заетост“ и "Управление и 
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отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020". Обученията са проведени в двата 

общински центъра. 

Въздействие върху целевите групи се очаква да бъде постигнато в на по-късен етап след 

подписването на административните договори за предоставяне на БФП и след постигането на 

заложените проектни резултати. 

 

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.  

Визията за развитие на територията на МИГ–Берковица и Годеч е тя да се превърне в 

привлекателно място за живот и труд, с развит туристически и културен център, както и 

екологично селско стопанство и чисти производства.  

Стратегическа цел: 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 общата цел бяха определени три равнопоставени приоритета: 

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 специфични цели към тях, в рамките на които са разработени конкретни мерки 

от СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. 

През отчетния период Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил като законосъобразни 

следните процедури за подбор и оценка на проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“:   

• Със Заповед № 03-РД/866 от 11.03.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ е одобрена, 

процедура № BG06RDNP001-19.313-S1 – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“.  

• Със Заповед № 03-РД/2180 от 16.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ 

"Земеделие" е одобрена процедура №BG06RDNP001-19.436-S1 – мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“.  
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• Със Заповед № 03-РД/2185 от 16.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена процедура №BG06RDNP001-19.191-S1 – мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“.  

• Със Заповед № 03-РД/2246 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена, като законосъобразна процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.461-S2-мярка 7.2 „Инвестиции в създаване, подобряване или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

• Със Заповед № 03-РД/2247 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена, като законосъобразна процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.463-S1- мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“. 

• Със Заповед № 03-РД/2260 от 21.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена, като законосъобразна процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.315-S1 – мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на 

селата“. 

• Със Заповед № 03-РД/2193 от 27.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена, като законосъобразна процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.462-S2- мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.  

• Със Заповед № 03-РД/2371 от 27.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 

е одобрена, като законосъобразна процедура за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.462-S1- мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. 

 

Одобрени проектни предложения 

В рамките на разглеждания период, екипът на МИГ е организирал и провел 6 бр. процедури за 

оценка на проектни предложения. Назначените по всяка процедура КППП са разгледали 

подадените 6 бр. проекти предложения, от които са одобрили четири проекта. 

През отчетния период Държавен Фонд „Земеделие“ е разгледал и одобрил 15 проектни 

предложения по процедури на МИГ, съгласно данни таблица Таблица 13: Изпълнение на СВОМР 

по кандидати/ получатели през отчетния период в лева.  

На 04.11.2021 г. в офиса на МИГ е получено заявление от наследниците на ЗП Кръстанчо 

Кръстанов за отказ от подаденото проектно предложение № BG06RDNP001-19.313-0002, което 

бе одобрено за финансиране от ДФЗ.  
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Подписани договори през 2021 г. 

№ Мярка 

Номер и дата на 

сключения 

договор 

Име на кандидата Наименование на проектното предложение 

Обща 

стойност на 

проекта 

Одобрен размер 

на БФП от ДФЗ 

1 7.2 

BG06RDNP001-

19.381-0001-C01/ 

05.01.2021 г. 

Община Годеч 

"Реконструкция на тротоарна 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) 

149 976,60 лв. 149 348,46 лв. 

2 4.1 

BG06RDNP001-

19.313-0003-

C01/2021 г. 

ЗП Христо Георгиев 

Янакиев 

Закупуване на селскостопанска техника и инвентар– Трактор 

Lamborghini Strike 110 и Челен товарач HAUER POM-R 95 за 

подобряване дейността в сертифицирано биологично стопанство за 

отглеждане на овце смесено направление и ливади и пасища 

149 000,00 лв. 126 650,00 лв. 

3 4.1 

BG06RDNP001-

19.233-0003-

C01/27.07.2021 г. 

ЗП Христо Димитров 

Бояджиев 

Закупуване на селскостопански машини за нуждите на ЗП Христо 

Димитров Бояджиев 
149 352,80 лв. 74 676,40 

4 4.1 

BG06RDNP001-

19.436-0001-

C01/12.08.2021 г. 

ЗП Борис Николов Борисов 
Закупуване на специализирана земеделска техника за подобряване 

дейността на ЗП Борис Николов Борисов 
150 000,00 лв. 90 000,00 лв. 

5 7.6 

BG06RDNP001-

19.463-0001-

C01/14.09.2021 г. 

НЧ "Иван Вазов - 1872" 
Изработка на народни носии и закупуване на оборудване с цел 

популяризиране на културното наследство в Община Берковица 
11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 

6 7.5 

BG06RDNP001-

19.462-0003-

C01/15.09.2021 г. 

Община Годеч 

Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на 

традиционни местни празници и фестивали на територията на община 

Годеч, за поддържане, презентиране и съхранение на културното и 

духовно наследство. 

119 860,00 лв. 100 000,00 лв. 

7 6.4 

BG06RDNP001-

19.191-0012-

C01/01.10.2021 г. 

„Ла Фабрика“ ЕООД 
Изграждане на комплекс с ресторант, развлекателен център, зона за 

отдих и курортно- рекреационни дейности 
198 175,23 лв. 140 477,06 лв. 

8 4.1 

BG06RDNP001-

19.024-0004-

C01/13.10.2021 г. 

ВАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 

EООД 

Внедряване на цялостна система по отглеждане и съхранение на готова 

продукция в стопанство за биологично производство на картофи 
105 920,00 лв. 74 144,00 лв. 

9 4.1 

BG06RDNP001-

19.024-0003-

C01/18.11.2021 г. 

ЗП Цветелин Младенов 

Цветков 

Въвеждане на иновативен подход в земеделско стопанство за 

биологично производство на орехи 
149 940,00 лв. 56 209,97 лв. 
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Прекратени договори 

• С Решение № 35/19/2/4.2/2/00075/04/01 от 17.03.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ 

"Земеделие" едностранно е прекратен административния договор №BG06RDNP001-19.086-

0001-С01 на Кооперация „Каряна“, сключен през 2020 г. 

• С Решение № 35/19/2/8.6/4/00273/04/01 от 30.07.2021 г. на Изпълнителния директор на ДФ 

"Земеделие", едностранно е прекратен административния договор №BG06RDNP001-

19.219-0001 на “Енергоимпекс“ ООД “, сключен през 2020 г.  

 

В  допълнение към постигането на целите и изпълнението на СВОМР, „МИГ-Берковица и Годеч“ 

кандидатства с проектно предложение „Създаване на транснационално партньорство в търсене 

на нов подход за промотиране на местната идентичност“ по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. В резултат, на 

10.05.2021 г. е сключен Административен договор № РД 50-77/10.05.2021 г. и дейностите по 

изпълнение на проекта са в процес на изпълнение. 

С реализацията на дейностите се очаква проекта да допринесе за развитието на териториите на 

двата МИГ, като надгражда постигнатите резултати от изпълнението на местните стратегии за 

развитие. 

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 2021 г. Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ беше изменяна три пъти 

с решения на УС на МИГ и своевременно публикувана на интернет страницата на Сдружението. 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 
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С цел подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ при разработването на 

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

на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”, бяха проведени множество индивидуални консултации 

с потенциалните кандидати за безвъзмездна финансова помощ. 

Световната пандемия Ковид-19 се отрази върху изпълнението на Стратегията на МИГ. Предвид 

ограниченията, поставени от здравните власти, за дълги периоди през 2021 г. и забраната за 

провеждането на срещи, обучения, семинари и др. мероприятия, доведе до невъзможност за 

изпълнение на планираните дейности за постигане на обществена активност – информационни 

срещи и празник на МИГ. 

• 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 – Берковица и Годеч работи за подготовката, съгласуването 

и обявяване на приема по следните процедури от Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”: 

1) BG06RDNP001-19.493 - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". 

Процедурата е с два срока за прием на проектни предложения, както следва: 

Първи период на прием: от 04.03.2021 г. до 26.04.2021 г. 

Втори период на прием: от 01.7.2021 г. до 30.09.2021 г. Във втория срок на прием е подадено 1 

проектно предложение. Назначена е КППП и в процеса на оценка, кандидатът е оттеглил 

проектното си предложение.  

2) BG06RDNP001-19.460 - мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. Процедурата е с два срока за прием на проектни предложения, 

както следва: 

Първи период на прием: от 02.11.2020 г. до 11.01.2021 г.  

Втори период на прием: от 04.03.2021 г. до 26.04.2021 г. 

В двата периода на прием няма подадени проектни предложения. 

3) BG06RDNP001-19.532 - мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. Процедурата е с два срока за прием на проектни предложения, 

както следва: 

Първи период на прием: от 26.07.2021 г. до 29.10.2021 г.  

Втори период на прием: от 17.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

Няма подадени проектни предложения в първия прием. 
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4) BG06RDNP001-19.461 - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. По процедурата е 

проведен прием на проекти по втория период на прием от 11.01.2021 г. до 04.03.2021 г. 

Подадено е 1 проектно предложение. Назначената КППП е отхвърлила проектното предложение. 

Процедурата е одобрена от ДФЗ –РА.   

5) BG06RDNP001-19.535 - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата е с три 

срока за прием на проектни предложения, както следва: 

Първи период на прием  от 11.08.2021 г. до 29.10.2021 г. 

Втори период на прием от 17.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

Трети период на прием от 23.05.2022 г. до 31.07.2022 г. 

Проведен е прием на проекти по първия период. Подадено е 1 проектно предложение, което е 

одобрено от КППП.  

6) BG06RDNP001-19.462 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“. Процедурата е с два срока за прием на проектни предложения, като за 

отчетния период е проведена процедура по втория период на прием от 11.01.2021 г. до 04.03.2021 

г. Подаденено е 1 проектно предложение, което е одобрено от КППП. Процедурата е одобрена от 

ДФЗ –РА.   

7) BG06RDNP001-19.522 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“. Процедурата е със срок за прием на проектни предложения  от 17.05.2021 г. 

до 09.07.2021 г. Подадено и одобрено от КППП е 1 проектно предложение. Няма информация за 

одобрение на процедурата от ДФЗ –РА.   

8) BG06RDNP001-19-463 - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството“. Процедурата е с 

два срока за прием на проектни предложения, както следва: 

Първи период на прием  от 02.11.2020 г. до 11.01.2021 г. Подаденено е 1 проектно предложение в 

първия срок за прием. Кандидат е Народно читалище „Иван Вазов-1872“  . КППП одобри за 

финансиране проектното предложение. Процедурата е одобрена от ДФЗ –РА.   

Втори период на прием от 04.03.2021 г. до 26.04.2021 г. 

9) BG06RDNP001-19-534 - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството“ по Стратегия за 

водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”. 

Процедурата е с три срока за прием на проектни предложения, както следва: 
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Първи период на прием  от 11.08.2021 г. до 29.10.2021 г. По процедурата за прием няма 

подадено проектно предложение. 

Втори период на прием от 17.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

Трети период на прием от 23.05.2022 г. до 31.07.2022 г. 

10) BG06RDNP001-19.551 - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” със срок за прием на 

проектни предложения от 22.11.2021 г. до 19.01.2022 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; 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са извършени публикации в местни печатни и 

електронни медии, както и на електронната страница на МИГ: https://www.mig-bg.org/, свързани 

с покани за предстоящи събития, организирани от МИГ.  

На електронната страница на МИГ: https://www.mig-bg.org/ се поддържа актуална информация 

съгласно чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. със следната информация: - Одобрената 

стратегия за ВОМР; - Всички решения и протоколи на УС и ОС; - Списък на членовете на УС и 

ОС; - Устав на сдружението; - Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки; - Списък на физическите лица и списък на юридическите лица, с които МИГ 

има сключени договори; - Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията; - Правила 

за работа на МИГ; - Доклади за дейността и Годишни финансови отчети; - Годишни доклади за 

изпълнение на стратегията за ВОМР.  

На електронната страница регулярно се публикува информация, при възникнала необходимост. 

https://www.mig-bg.org/
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С цел популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР и финансовата 

подкрепа на ЕЗФРСР са изработени информационно-рекламни материали - рекламни раници, 

календари, брандирани рекламни пазарски чанти, блокнот и USB флаш памет, рекламни чадъри, 

визитки и термоси. Материалите са разпространени сред местната общност. 

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.  

Усложнената обстановка, породена от световната пандемия Ковид-19 остави своя негативен 

отпечатък върху изпълнението на Стратегията на МИГ. Предвид ограниченията, поставени от 

здравните власти, за дълги периоди през 2021 г. е забранено провеждането на срещи, обучения, 

семинари и др. мероприятия, което доведе до неизпълнение на част от планираните дейности за 

постигане на обществена активност – информационни срещи във връзка с прием на проекти. 

Сред трудностите, които екипът на МИГ среща при изпълнение на стратегията е забавеното 

разглеждане на проведените от МИГ процедури по оценка и последващата проверка на приетите 

проектни предложения. Изпратени са множество писма за предоставяне на информация до ДФЗ 

и УО на ПРСР във връзка със статуса на процедурите и проектните предложения. Процедурите за 

прием и оценка на проекти, проведени през 2018, 2019 и 2020 г. получиха одобрение през 2021 г. 

Въпреки усилията на ДФЗ за преодоляване на забавянето, в офиса на МИГ са депозирани 5 

заявления за оттегляне на проекти предложения или отказ от сключване на договор с посочени 

мотиви – забавеното разглеждане на проекта и промяна в пазарната среда.   

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.  

Терминът „иновация“ все по-често се споменава, когато се заговори за селско стопанство, защото 

основното предизвикателство за близкото бъдеще е не само да се произвежда повече 

селскостопанска продукция и храни, но също така това да става по един устойчив и 

природосъобразен начин. Съществува потенциал за развитие на местната територия в посока на 

интегриране на първичното производство с преработката и туризма, като иновативен маркетингов 

подход. 
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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); 

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

На 07.04.2021 г. е депозирана молба за прекратяване на трудовите правоотношения от Петя 

Фиделова Нейкова - Експерт по прилагане на стратегия за водено от общностите местно развитие 

/офис Годеч/. Лицето е освободено със заповед на Председателя на УС на МИГ- Берковица и 

Годеч. 

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 НЕПРИЛОЖИМО; 

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

сдружението. Юридическите лица, членове на сдружението, се представляват от своя законен 

представител или изрично упълномощено физическо лице. УС се състои от общините Берковица 

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

нестопанския сектор са 28,57 % - една НПО и едно ФЛ, а представители на бизнеса са един 

Земеделски производител и две ЕООД – 42,86 %.  

На проведено на 12.04.2021 г. заседание на ОС, поради изтекъл 5 годишен мандат е освободен от 

отговорност Управителния съвет на Сдружението. На същото заседание е преизбран за нов пет 

годишен мандат Управителен съвет в състав: 

1. Община Берковица ЕИК 000320559 – с представител Димитранка Замфирова Каменова, 

/публичен сектор/; 

2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Радослав Василев Асенов /публичен сектор/;  

3. Весислава Иванова Методиева– физ. лице, нестопански сектор, ЕГН; 

4. Красимир Цветанов Райков – Земеделски производител, стопански сектор, ЕГН ; 

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/. 
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За Председател на Управителния съвет на МИГ- Берковица и Годеч е избран представителя на 

Община Берковица - г-жа Димитранка Замфирова Каменова, кмет на община Берковица. 

 

С Решение № 67 на общински съвет – Годеч от 16.06.2021 г., е определен за представител на 

община Годеч в състава на управителните органи на Сдружение МИГ- Берковица и Годеч - г-жа 

Станислава Борисова Балабанова, с което е заменен Радослав Асенов.  

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

За отчетния период на настоящия доклад са проведени 3 заседания на Общото събрание: на 

12.04.2021 г., 20.05.2021 г. и 14.10.2021 г. 

По време на трите заседания са разгледани молби за прекратяване на членство и такива за 

встъпване в членство. Въз основа на извършените промени, общия брой на членовете се запазва, 

с което са спазени и квотите от предходния отчетен период - представителите на стопанския 

сектор се запазват - 47 броя, както и представителите на нестопанския сектор - 47 броя и на 

публичния сектор – 2 броя. 

УО на ПРСР 2014-2020 е одобрил направените промени. 

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); 

НЕПРИЛОЖИМО 

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

е приложимо) 

 

Във връзка с одобреното единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 

2014–2020 г. „МИГ–Берковица и Годеч“ депозира пред Управляващия орган на ПРСР 2014–2020 

г. – МЗХГ писмено заявление за изменение на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г. 

В процеса на подготовка на промяната в Стратегията бе проведено обществено обсъждане. 

Разпределението на допълнителните средства за проекти по подмярка 19.2 да бъде към две мерки, 

както следва: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, допълнителни 

средства в размер на 500 000 лева и 299 000 лева в бюджета на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. Промяната е одобрена на заседание на ОС, проведено на 20.05.2021 г. 
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Допълнително споразумение към споразумението за изпълнение на СВОМР № РД 50-

141/21.10.2016 г. за увеличение на бюджета по подмярка 19.2 е сключено на 06.10.2021 г. 

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 съгласно Приложения 1, 2, 9 и 10 от приложението.  

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

страте-

гията 

Източник на 

информация 

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

ИЗХОДЕН 

Брой проекти, 

финансирани по СМР  
Брой 36 

Мониторингова 

система 

Годишни 

доклади на МИГ 

0 0 

Брой бенефициенти,  

подпомогнати по СМР 
Брой 36 

Мониторингова 

система 

Годишни 

доклади на МИГ 

0 0 

Дял на инвестициите 

за подкрепа на 

стопанския сектор на 

територията  

% 70 

Мониторингова 

система 

Годишни 

доклади на МИГ 

0 0 

Брой нововъведени 

технологии  
% 50 

Мониторингова 

система 

Годишни 

доклади на МИГ 

0 0 

Брой проекти за 

опазване 

/възстановяване / 

подобряване 

състоянието на 

околната среда 

брой 14 

Общинска 

статистика 

0 0 

Брой земеделски 

производители/стопан

и, подпомогнати за 

развиване на 

неземеделски 

дейности 

Брой 1 

Отчети на МИГ 

Годишни 

доклади на МИГ 
0 0 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

Брой 2 

Отчети на МИГ 

Годишни 

доклади на МИГ 

0 0 
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Брой дейности за 

придобиване на 

умения и постигане на 

обществена активност 

на територията на 

МИГ 

Брой 10 

Отчети на МИГ 

Списъци и 

документи от  

мероприятията 
6 43 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена заетост или 

създадени нови 

работни места, от 

които: 

Брой 

28 
(Изменен

о 

съгласно 

Допълнит

елно 

споразум

ение № 

РД 50-

141/ 

07.08.202

0 г.)   

НАП 

Документации 

на 

бенефициентите 

0 0 

- за жени  

 

9 
(Изменен

о 

съгласно 

Допълнит

елно 

споразум

ение № 

РД 50-

141/ 

07.08.202

0 г.)   

 

0 0 

- за мъже 

 

19 
(Изменен

о 

съгласно 

Допълнит

елно 

споразум

ение № 

РД 50-

141/ 

07.08.202

0 г.)   

 

0 0 

Население в селските 

райони, което се 

ползва от нови услуги, 

подобрени услуги 
Брой 2000 

Мониторингова 

система, 

Проучвания 

Документации 

на 

бенефициентите 

0 0 

Увеличен достъп до 

основни услуги на 

населението, чрез 

обновена 

% от 

населе-

нието 

40 

Мониторингова 

система, 

Възложени 

проучвания 

0 0 
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инфраструктура – 

социална и културна. 

Документации 

на 

бенефициентите 

Участници, 

преминали обучение 
Брой 100 

Документация на  

МИГ 

Списъци на  

участници 

66 303 

Консултации, 

предоставени на 

потенциални 

кандидати за 

финансиране в 

рамките на 

Стратегията 

Брой 70 

Документация на  

МИГ 

Проучвания 

43 195 

 

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 2021 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  

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

ЕЗФРСР  

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 3 4 21 20     

ЕЗФРСР  
30 3 4 21 20     

(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; 
9040 22599 22599 0 0 

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
2000 22599 22599 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

31 5 63 3 37 3 37 13 16 8 10         

Мярка 4.1 

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

12 1 21 0 10 0 10 9 10 5 5 42%     0% 

Мярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50%     0% 

Мярка 6.4 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

10 0 26 0 18 0 18 2 2 1 1 10%     0% 

Мярка 7.2 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

3 2 8 1 5 1 5 1 1 1 1 33%     0% 

Мярка 7.5  

Подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

2 2 6 2 2 2 2 1 1 1 1 50%     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 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50%     0% 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

5 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1       0% 

Мярка 7.6 

Съхранение и 

приобщаване към 

местното културно, 

историческо  и 

природно наследство 

– Напред към 

наследството - 

наследството ни 

обединява 

5 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 20%     0% 

 

Общо: 

 

36 6 66 4 40 4 40 15 18 9 11         

(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) 
573 268,00 лв. 497 809,00 лв. 33% 320 322,26 лв. 300 462,26 лв. 320 322,26 лв. 300 462,26 лв. 1 852 658,60 лв. 1 272 162,63 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1  

Инвестиции в земеделски стопанства 
111 198,00 лв. 55 599,00 лв. 10% 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 1 187 631,03 лв.    747 968,70 лв.  

                           

-   лв.  

Мярка 4.2  

Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти 

                    

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 
              395 819,11 лв.  274 845,47 лв.    

Мярка 7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

242 218,00 лв. 242 218,00 лв. 100% 100 470,26 лв. 100 470,26 лв. 100 470,26 лв. 100 470,26 лв. 149 348,46 лв.  149 348,46 лв. 
                           

-   лв.  

Мярка 7.5  

Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура 

219 852,00 лв.  199 992,00 лв.  91%   219 852,00 лв.  199 992,00 лв. 219 852,00 лв.  199 992,00 лв.    119 860,00 лв.  100 000,00 лв.  
                           

-   лв.  

Мярка 8.6  

Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти 

                    

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 100% 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 23 764,12 лв. 23 764,12 лв. -   лв. 

Мярка 7.6 Съхранение и 

приобщаване към местното културно, 

историческо  и природно наследство – 

Напред към наследството - 

наследството ни обединява 

11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 100% 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 11 854,00 лв. 23 764,12 лв. 
 

23 764,12 лв. 
-   лв. 

 

Общо: 

 

585 122,00 лв. 509 663,00 лв. 67% 332 176,26 лв. 312 316,26 лв. 332 176,26 лв. 312 316,26 лв. 1 876 422,72 лв. 1 295 926,75 лв. 0,00 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 

БФП 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 

Сключе

ни 

догово-

ри 

ОСТА-

ТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изпла

тена 

субсид

ия 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

3 682 745,00 лв. 8 311 577,35 лв. 6 132 903,26 лв. 5 133 940,30 лв. 3 694 361,90 лв. 4 983 962,81 лв. 3 545 015,20 лв. 2 135 516,94 лв. 1 418 563,47 лв. 10   -   лв. 

Мярка 4.1  

Инвестиции в 
земеделски стопанства 

850 000,00 лв. 
2 632 076,92 

лв. 
1 607 916,77 лв. 1 318 090,43 лв. 828 514,22 лв. 1 318 090,43 лв. 828 514,22 лв. 1 237 348,17 лв. 777 798,96 лв. 5 189 755,96 лв. 92% -   лв. 

Мярка 4.2  

Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

125 075,00 лв. 106 096,81 лв. 53 048,40 лв. 106 096,81 лв. 53 048,40 лв. 106 096,81 лв. 53 048,40 лв. 83 291,20 лв. 41 645,58 лв. 1 125 075,00 лв. 33% -   лв. 

Мярка 6.4 Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски дейности 

1 435 745,00 лв. 3 817 479,08 лв. 
 

2 801 798,55 лв. 

 

2 682 690,66 лв. 
1 881 152,67 лв. 2 682 690,66 лв. 1 881 152,67 лв. 395 819,11 лв. 274 845,47 лв. 1 

 

1 160 899,53 

лв. 

19% -   лв. 

Мярка 7.2 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 
разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 
инфраструктура 

972 000,00 лв. 1 071 456,74 лв. 
 

1 071 456,74 лв. 

 

632 352,40 лв. 
631 721,61 лв. 482 374,91 лв. 482 374,91 лв. 149 348,46 лв. 149 348,46 лв. 1 822 651,54 лв. 15% -   лв. 

Мярка 7.5  

Подкрепа за публично 
ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 
информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура 

  225 000,00 лв.    534 617,80 лв.  523 757,80 лв. 244 860,00 лв.  225 000,00 лв.    244 860,00 лв.  225 000,00 лв.     119 860,00 лв.     100 000,00 лв.  1 125 000,00 лв. 44% - лв.  

Мярка 8.6  

Инвестиции в 

технологии за 
лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 
търговията на горски 

продукти 

  74 925,00 лв.     149 850,00 лв.  74 925,00 лв.   149 850,00 лв.       74 925,00 лв.    149 850,00 лв.  74 925,00 лв.  149 850,00 лв.    74 925,00 лв.  1 74 925,00 лв. 100% - лв.  

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 
50 000,00 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 23 764,12 лв. 23 764,12 лв. 1 

  
-   лв. 
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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 

50 000,00 лв.  35 510,13 лв.      35 510,13 лв.    35 510,13 лв.    35 510,13 лв.  35 510,13 лв.     35 510,13 лв.           23 764,12 лв.     23 764,12 лв.  1 26 235,88 лв.  48% 

  

 

Общо: 

 

3 732 745,00 лв.  8 347 087,48 лв.  6 168 413,39 лв.  5 169 450,43 лв.  3 729 872,03 лв.  5 019 472,94 лв.    3 580 525,33 лв.    2 159 281,06 лв.  1 442 327,59 лв.  11 2 524 542,91 лв.    
        -   

лв.  

 (излишните редове да се изтрият) 

 

Забележка: 

 

В мярка 4.1, в колона 10 са отразени стойности по два проекта, чиито кандидати са отказали да сключат административен договор. В колона 11 стойността отразява реалния 

остатък 

В мярка 4.2, в колона 10 е отразена стойността по един проект със сключен договор, който е прекратен едностранно от ДФЗ. В колона 11 стойността отразява реалния остатък; 

В мярка 8.6, в колона 10 е отразена стойността по един проект със сключен договор, който е прекратен едностранно от ДФЗ. В колона 11 стойността отразява реалния остатък 
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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 

14 1 22 0 11 0 11 9 11 5 6 43% 0 0 0 

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 
и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50% 0 0 0 

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 
насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 
използване потенциала 

на културното 

наследство 

20 5 43 4 28 4 28 6 6 4 4 20% 0 0 0 

 

 Общо: 

 

36 6 66 4 40 4 40 15 18 9 11 31% 0 0 0 
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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 

111 198,00 лв. 55 599,00 лв. 50% 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
  1 187 631,03 

лв.  
747 968,70 лв.           -   лв.  

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността на 
местната икономика и 

възможности за създаване на 

местен бизнес  

-   лв. -   лв. 0% -   лв. -   лв. -   лв. -   лв. -   лв. -   лв. -   лв. 

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, 
включително използване 

потенциала на културното 

наследство  

473 924,00 лв. 454 064,00 лв. 0% 332 176,26 лв. 312 316,26 лв. 332 176,26 лв. 312 316,26 лв. 688 791,69 лв. 547 958,05 лв. 0,00 лв. 

 

 

Приоритет 1 

Създаване на устойчива заетост и 

използване на местния потенциал за 
растеж с оглед подобряване 

качеството на живот и доходите на 

местното население 

мерки 4.1 и 4.2 

Приоритет 2  

Повишаване на 

конкурентоспособността на местната 
икономика и възможности за 

създаване на местен бизнес  

мярка 8.6 

Приоритет 3 

Съхраняване и опазване на околната 

среда и насърчаване на ресурсната 
ефективност, включително 

използване потенциала на 

културното наследство  

мерки 7.2, 7.5, 7.6 и 

6.4 
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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 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Про-

цент на 

одобре-

ние 

колона 

11 

разделе-

на на 

колона 2 

Изпла-

тена 

субси-

дия 

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 

975 075,00 лв. 2 738 173,73 лв. 1 660 965,17 лв. 1 424 187,24 лв. 881 562,62 лв. 1 424 187,24 лв. 881 562,62 лв. 1 320 639,37 лв. 819 444,54 лв. 6 

     

  314 830,96 лв.  

 

    

Приоритет 2                              

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес  

74 925,00 лв. 149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 149 850,00 лв. 74 925,00 лв. 1 74 925,00 лв.     

Приоритет 3                         

Съхраняване и опазване 

на околната среда и 
насърчаване на 

ресурсната ефективност, 

включително 
използване потенциала 

на културното 

наследство  

2 682 745,00 лв. 5 459 063,75 лв. 4 432 523,22 лв. 3 595 413,19 лв. 2 773 384,41 лв. 3 445 435,70 лв. 2 624 037,71 лв. 688 791,69 лв. 547 958,05 лв. 4 2 134 786,95 лв.     

 

Общо: 

 

3 732 745,00 8 347 087,48 6 168 413,39 5 169 450,43 3 729 872,03 5 019 472,94 3 580 525,33 2 159 281,06 1 442 327,59 11 

 

2 524 542,91 

 

    

 

 

 

Забележка: 

 

В приоритет 1 са отразени данните по проект, чиито кандидат е отказал да сключи договор за финансиране; 

В приоритет 1 са включени данни за бенефициент по мярка 4.2, който е сключил договор и договора е прекратен едностранно от ДФЗ 

В приоритет 2 са включени данни за бенефициент по мярка 8.6, който е сключил договор и договора е прекратен едностранно от ДФЗ. 
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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; 

0 9 0 -   лв. 747 968,70 лв. 0 

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; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
3 5   300 462,26 лв. 524193,93 лв.   

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

            

 FA Друга област  1 2  11 854,00 лв. 23764,12 лв.   
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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 

1 187 631,03 

лв.  

 
 

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) 

665 027,57 

лв.  
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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 10 5 17 4 10 4 10 4 4 3 3 30%       

МИГ 0                   0         

Публичен орган/ 

община 
3 4 14 3 7 3 7 2 2 2 2 67%       

НПО 7 1 3 1 3 1 3 2 2 1 1 14%       

ЧАСТНИ 26 1 49 0 30 0 30 11 14 6 8 31%       

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

26 1 49 0 30 0 30 11 14 6 8 31%       

Физическо лице 5 1 16 0 8 0 8 7 8 5 5 100%       

ЕТ 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0%       

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
15 0 28 0 21 0 21 4 5 1 2 13%       

Кооперация 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 100%       

Общо от ЕЗФРСР: 36 6 66 4 40 4 40 15 18 9 11 31%       

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 

БФП 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 

Сключе

ни 

договор

и 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрени

е 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 1 247 000,00 

лв. 

1 641 584,67 

лв. 

1 630 724,67 

лв. 
912 722,53 лв. 

892 231,74 

лв. 
762 745,04 лв. 

742 885,04 

лв. 

292 972,58 

лв. 

273 112,58 

лв. 
3       973 887,42 лв.  22%  

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
1 197 000,00 

лв. 

1 606 074,54 

лв. 

1 595 214,54 

лв. 
877 212,40 лв. 

856 721,61 

лв. 
727 234,91 лв. 

707 374,91 

лв. 

269 208,46 

лв. 

249 348,46 

лв. 
2          947 651,54 лв.  21%  

НПО 
50 000,00 лв. 

35 510,13 

лв. 
35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 35 510,13 лв. 23 764,12 лв. 23 764,12 лв. 1            26 235,88 лв.  48%  

други                

ЧАСТНИ 2 485 745,00 

лв. 

6 705 502,81 

лв. 

4 537 688,72 

лв. 

4 256 727,90 

лв. 

2 837 640,29 

лв. 

4 256 727,90 

лв. 

2 837 640,29 

лв. 

1 866 308,48 

лв. 

1 169 215,01 

лв. 
8 

      1 316 529,99 

лв. 
47%  

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

2 485 745,00 

лв. 

6 705 502,81 

лв. 

4 537 688,72 

лв. 

4 256 727,90 

лв. 

2 837 640,29 

лв. 

4 256 727,90 

лв. 

2 837 640,29 

лв. 

1 866 308,48 

лв. 

1 169 215,01 

лв. 
8       1 316 529,99 лв.     

Общо от 

ЕЗФРСР: 

3 732 745,00 

лв. 

8 347 087,48 

лв. 

6 168 413,39 

лв. 

5 169 450,43 

лв. 

3 729 872,03 

лв. 

5 019 472,94 

лв. 

3 580 525,33 

лв. 

2 159 281,06 

лв. 

1 442 327,59 

лв. 
11 

2 290 417,41 

лв.  
39%  

Излишните редове се изтриват 

 

  



35 
 

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 

Заявена 

субсидия 

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 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре-

на 

Изпл

атен

а 

субс

иди

я 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

Цветелин 
Младенов Цветков 

Въвеждане на 

иновативен подход 
в земеделско 

стопанство за 

биологично 
производство на 

орехи 

            

  

    
86 476,90 

лв. 
56 209,97 

лв. 

  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 
стопанства 

Васт 
Девелопмент 

ЕООД 

Внедряване на 

цялостна 

система по 

отглеждане и 

съхранение на 
готова 

продукция в 

стопанство за 
биологично 

производство 

на картофи 

            

  

    
105 920,00 

лв. 

74 144,40 

лв. 

  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 
земеделски 

стопанства 

ЗП Христо 

Димитров 

Бояджиев 

Закупуване на 

селскостопански 

машини за 
нуждите на ЗП 

Христо Димитров 

Бояджиев 

            

  

    
149 352,80 

лв. 
74 676,40 

лв. 

  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

 Александър 

Пламенов 
Консулов 

Модернизиран

е на стопанството 

на Александър 
Пламенов 

Консулов 

            

  

    
122 560,00 

лв. 

85 792,00 

лв. 

  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 
земеделски 

стопанства 

ЗП Юлия 
Стоянова 

Закупуване на 

мобилна доилна 
система за 

подпомагане на 

земеделската 
дейност в 

стопанството 

          

    

    
137 145,02 

лв. 
82 287,01 

лв. 

  

Мярка 4.1  
ЗП Кръстанчо 
Кръстанов 

Закупуване на 
земеделска техника 

          
    

    
146 207,78 

лв. 
87 724,66 

лв.   
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Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

за нуждите на 

животновъдното 

стопанство 

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

ЗП Христо 

Янакиев 

Закупуване на 

селскостопанска 

техника и инвентар 
– Трактор 

Lamborghini Strike 

110 и Челен 
товарач HAUER 

POM-R 95 за 

подобряване 

дейността в 

сертифицирано 

биологично 
стопанство за 

отглеждане на овце 

смесено 
направление и 

ливади и пасища 

          

    

    
149 000,00 

лв. 

126 650,00 

лв. 

  
Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

РУМАКС-М 

EООД 

Закупуване на 

специализирана 
земеделска техника 

          

    

    
140 968,53 

лв.  

  70 484,26 

лв.  
  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

ЗП Борис  

Николов 
Борисов 

Закупуване на 
специализирана 

земеделска техника 

за подобряване 
дейността на ЗП 

Борис Николов 

Борисов 

          

    

    
150 000,00 

лв. 

  90 000,00 

лв.  

  

Мярка 4.1  

Инвестиции в 

земеделски 
стопанства 

ЗП Георги 
Александров 

Борисов 

Закупуване на 

земеделска техника 

за подобряване 
дейността на ЗП 

Георги 

Александров 
Борисов 

      111 

198,00 лв.  

        55 

599,00 лв.  
50%     оттеглено 

  

    

      
ОБЩО: мярка 

4.1 
  111 198,00 

лв. 
55 599,00 

лв. 10% 0,00 лв. 0,00 лв.     0,00 лв. 0,00 лв. 
1 187 631,03 

лв. 
747 968,70 

лв.   

Мярка 4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркет
инг на 

селскостопански 

продукти 

  

            

ОБЩО: мярка 

4.2 

     
         

Мярка 6.4 

Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски 

дейности 
 

"Ла Фабрика" 

ЕООД 

Изграждане на 

комплекс с 
ресторант, 

развлекателен 

център, зона за 
отдих и курортно- 

  

            

    
198 175,23 

лв. 

140 477,06 

лв. 
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рекреационни 

дейности 

Мярка 6.4 
Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 
дейности 

 

Комверс 

ЕООД 

“Развитие на 

туристическия 
потенциал на хотел 

Деметра, гр. 

Берковица“ 

  

            

    197643,88 134368,41 

  

ОБЩО: мярка 

6.4                   0,00 лв. 0,00 лв. 

395 819,11 

лв. 

274 845,47 

лв.   

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) 

          

    

    
149 348,46 

лв. 
149 348,46 

лв. 

  

Мярка 7.2 
Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 
или 

разширяването на 

всички видове 
малка по мащаби 

инфраструктура 

Община Годеч 

„Реконструкци

я на улици, 

тротоари, 
съоръжения и 

принадлежностите 

към тях в град 
Годеч: Етап 2 - 

Улица "Тинтява" в 

гр. Годеч о.т. 325 - 
353” 

141 747,74 

лв. 

141 747,74 

лв. 
100%     отхвърлено 

  

    

      

Мярка 7.2 

Инвестиции в 
създаването, 

подобряването 

или 
разширяването на 

всички видове 
малка по мащаби 

инфраструктура 

Община Годеч 

Реконструкция 

на улици, 

тротоари, 
съоръжения и 

принадлежностите 

към тях в град 
Годеч: Етап 1 - 

Улица " Акад. 
Игнат Емануилов" 

в гр. Годеч о.т. 

161а  - 66" 

100 470,26 

лв. 

100 470,26 

лв. 
100% 

100 470,26 

лв. 

100 470,26 

лв. 
  

  

100 470,26 

лв. 

100 470,26 

лв. 

      

ОБЩО: мярка 

7.2     
242 218,00 

лв. 

242 218,00 

лв.   

100 470,26 

лв. 

100 470,26 

лв.     

100 470,26 

лв. 

100 470,26 

лв. 

149 348,46 

лв. 

149 348,46 

лв.   

Мярка 7.5  

Подкрепа за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

информация и 

малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

Община Годеч 

Придобиване 
на преместваема, 

сглобяема сцена за 
организиране на 

традиционни 

местни празници и 

фестивали на 

територията на 

община Годеч, за 
поддържане, 

презентиране и 

съхранение на 

119 860,00 

лв. 

100 000,00 

лв. 
83% 

119 860,00 

лв. 

100 000,00 

лв. 
  

  

119 860,00 

лв. 

100 000,00 

лв. 

119 860,00 

лв. 

100 000,00 

лв. 
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културното и 

духовно  

Мярка 7.5  

Подкрепа за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

информация и 

малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

Община 

Берковица 

„Популяризира

не и съхранение на 
културното 

наследство на 

община Берковица 
чрез закупуване на 

преместваема, 

сглобяема сцена за 
провеждане на 

традиционни 

местни празници и 
фестивали“ 

99 992,00 

лв. 

99 992,00 

лв. 
100% 99 992,00 лв. 

99 992,00 

лв. 

    

99 992,00 

лв. 

99 992,00 

лв. 

      

ОБЩО: мярка 

7.5     
219 852,00 

лв. 

199 992,00 

лв. 46% 

219 852,00 

лв. 

199 992,00 

лв.     

219 852,00 

лв. 

199 992,00 

лв. 

119 860,00 

лв. 

100 000,00 

лв.   

Мярка 8.6  

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането 

и търговията на 

горски продукти 

              

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 
  

11 854,00 

лв. 

11 854,00 

лв. 
100% 11 854,00 лв. 

11 854,00 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 

11 854,00 

лв. 

11 854,00 

лв. 

23 764,12 

лв. 

23 764,12 

лв. 

0,00 

лв. 

Мярка 7.6 

Съхранение и 

приобщаване към 

местното 

културно, 

историческо  и 

природно 

наследство – 

Напред към 

наследството - 

наследството ни 

обединява 

СДРУЖЕНИЕ 

С ДЕЙНОСТ В 

ЧАСТНА ПОЛЗА 
"РОТАРИ КЛУБ - 

БЕРКОВИЦА" 

„Закупуване на 

оборудване и 
изработка на 

народни носии с 

цел маркетинг на 
културното 

наследство в 

Община 
Берковица” 

                  
11 910,12 

лв. 

11 910,12 

лв. 
  

Мярка 7.6 

Съхранение и 

приобщаване към 

местното 

културно, 

 НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 
"ИВАН ВАЗОВ - 

1872"  

„Изработка на 
народни носии и 

закупуване на 

оборудване с цел 
популяризиране на 

11 854,00 
лв. 

11 854,00 
лв. 

100% 11 854,00 лв. 
11 854,00 

лв. 
    

11 854,00 
лв. 

11 854,00 
лв. 

11 854,00 
лв. 

11 854,00 
лв. 
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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. 

 

историческо  и 

природно 

наследство – 

Напред към 

наследството - 

наследството ни 

обединява 

културното 

наследство в 

Община 
Берковица” 

ОБЩО: мярка 

7.6     

11 854,00 

лв. 

11 854,00 

лв. 100% 11 854,00 лв. 

11 854,00 

лв.     

11 854,00 

лв. 

11 854,00 

лв. 

23 764,12 

лв. 

23 764,12 

лв. 

0,00 

лв. 


