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Списък на използваните съкращения 

ВОМР  Водено от общностите местно развитие  

ЕС  Европейски съюз  

МИГ  Местна инициативна група  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

НПО  Неправителствена организация  

ОСП  Обща селскостопанска политика  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

СНЦ  Сдружение с нестопанска цел  

СВОМР  Стратегия за водено от общностите местно развитие  

ИСУН  Информационна система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020  

УС Управителен съвет 

ОС Общо събрание 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

ОЕП Оперативен екип по прилагане  

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони 

МСП Малки и средни предприятия 

 

Списък на таблиците 

Таблица 1: Бюджет на Стратегията за ВОМР, одобрен по Споразумение № РД50-

141/20.10.2016 г. и разпредление по мерки  

Таблица 2: Бюджет на Стратегията за ВОМР и разпредление по мерки съгласно 

Допълнително споразумение № РД 50-141/ 07.08.2020 г. 

Таблица 3: Финансово изпълнение по процедури към 30.09.2021 г.  

Таблица 4: Обобщени данни за изпълнението на бюджета по мерки 

Таблица 5: Сключени договори към 30.09.2021 г. 
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Увод  

Настоящият доклад е разработен от „Алекс Про“ ЕООД по договор № 20/07.09.2021 г. за 

провеждане на междинен мониторинг и оценка на изпълняваната от „МИГ-Берковица и 

Годеч“ стратегия за ВОМР по Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. с Министерството 

на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Докладът представя актуална информация и анализ от извършения външен мониторинг и 

оценка на стратегията във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

Основна цел на доклада е да изследва степента на усвояване на ресурсите, ефективността и 

ефикасността от прилагането на Стратегията, социално-икономическото въздействие (на 

безвъзмездната помощ) и приносът на стратегията към целите на подхода ВОМР. 

Задачите на текущия мониторинг и оценка се свеждат до предоставяне на оценка на 

продуктите, резултатите и въздействието на предвидените в стратегията мерки. Следва да 

се отбележи, че въпреки междинната/текуща оценка, на разглеждане подлежат 

индикаторите на цялата СВОМР и съответстващата й интервенционна логика.  

Междинният мониторинг и оценка е част от процеса на изпълнение на Стратегия за водено 

от общностите местно развитие и на финансираните проекти. Той служи за измерване 

напредъка по отношение на изпълнение на Стратегията, постигане на целите и 

индикаторите, като предвижда независима външна оценка и разработване на обобщен 

доклад от въздействието и. Чрез него се предоставя актуална информация на 

управителните органи на МИГ, на екипа, както и на всички заинтересовани страни, относно 

напредъка и постигане на заложените цели и резултати. Текущият мониторинг и оценка 

служи за идентифициране на отклоненията и проблемите при изпълнението на поставените 

задачи, като по този начин допринася за подобряване изпълнението на Стратегията и 

последващото развитие на процеса на реализация. Мониторингът е с особено важна роля 
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при средно и дългосрочните политики, планове, програми, които се отнасят до различни 

икономически сектори и групи местно население. Провеждането на текущ мониторинг дава 

възможност за преценка на ефективността и адаптиране на стратегия за ВОМР към 

променящите се условия в хода на нейното изпълнение, в резултат на което могат да се 

направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. 

Изпълнителят е разработил доклад с информация, която да служи за измерване напредъка 

по отношение на постигане на целите, за подобряване качеството на СВОМР и нейното 

изпълнение.  

Нормативни изисквания и обхват на дейността 

Регламентът за общоприложимите разпоредби за ЕСИФ (Регламент № 1303/2013) изисква 

при прилагане на подхода ВОМР, извършване и на оценки на изпълнението на стратегиите 

на местно ниво. Провеждането на конкретните дейности за оценка на стратегиите е част от 

задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

Съгласно одобрената Стратегия за ВОМР, изпълнението и подлежи на независими външни 

оценки - една междинна и една последваща. Междинната оценка се извършва въз основа на 

информацията, събрана в хода на изпълнение на дейностите по мониторинга. Изготвеният 

Доклад се одобрява от УС на МИГ. 

Докладът за текущия (междинен) мониторинг обхваща периода на изпълнение на 

Стратегията на „МИГ - Берковица и Годеч” от 21 октомври 2016 г. до 30 септември 2021 г.  

Методически бележки 

Методиката на оценка като цяло е определена в СВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч” в 

частта „8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка“, и включва:  

• оценка на първоначалните резултати от изпълнението и преглед на измененията на 

СВОМР;  

• оценка на степента на постигане на съответните цели и индикатори, преглед на 

изпълнението на СВОМР по мерки;  
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• оценка на използването на финансовите ресурси и на процедурите за управление и 

наблюдение;  

• изводи и препоръки.  

Методиката за оценка на изпълнението на мерките следва заложените индикатори в раздел 

„9. Индикатори за мониторинг и оценка“ от Стратегията на „МИГ - Берковица и Годеч“, с 

техните изменения. 

Данните и финансовите показатели са предоставени от екипа на МИГ-Берковица и Годеч 

по електронна поща, актуални към 30 септември 2021 г. 

Използвани са данни и от: Годишни доклади за отчитане изпълнението на СВОМР по 

мярка 19.2, Годишни доклади за извършените дейности по мярка 19.4, Протоколи от 

заседания на Колективния управителен орган (КУО) – Управителен съвет (УС) и 

Колективния върховен орган (КВО) – Общо събрание (ОС), и други релевантни документи, 

налични на електронната страница на Сдружението /www.mig-bg.org/.  

Използвани са данни за МИГ, налични в публичния модул на ИСУН - 

http://2020.eufunds.bg/. 

 

Методи за обработване на данните 

При изпълнението на реализираните дейности за извършване на мониторинг и оценка на 

СВОМР на МИГ е използвана комбинация от различни методи за осигуряване на 

необходимата информация и качественото ѝ анализиране. Използваните методи включват 

кабинетно проучване, експертен анализ, интервю. 

Основните методи за оценка на СВОМР включват:  

• преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР – годишни доклади на МИГ, 

протоколи за взети решения от УС и ОС на МИГ, оценителни доклади от проведени 

КППП, регистър на входираните проектни предложения, текущи годишни доклади по 

изпълнение на СВОМР и други;  

• сравнителен анализ на планираното и постигнатото до 2021 г.; 

• провеждане на интервю с екипа на МИГ. 

http://2020.eufunds.bg/
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На база на констатациите са направени заключения и са изведени препоръки относно 

релевантността и последователността на стратегията за ВОМР, резултатите от нейното 

изпълнение за постигането на целите и за правилното прилагане на подхода ВОМР. 

Цели на Стратегия за местно развитие на сдружение „МИГ Берковица и Годеч“ 

Цялостната стратегическа рамка на Стратегията за местно развитие на територия МИГ - 

Берковица и Годеч е показана на схемата по-долу.  
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1.1.  

Развитие на 

екологично 

селско 

стопанство и 

утвърждаване 

на местния 

продукт чрез 

добавяне на 

стойност  и 

маркетиране 

2.1. 

Развитие на чисти 

индустриални 

производства 

използващи 

местните ресурси 

чрез въвеждане на 

ефективни техники 

на базата на 

иновации 

1.Създаване на устойчива заетост 

и използване на местния 

потенциал за растеж с оглед 

подобряване качеството на живот 

и доходите на местното население 

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 

3.3 

Подобряване 

познаването и 

разбирането 

на културното 

наследство за 

повишаване на 

привлекател-

ността на 

територията на 

МИГ   

     ПРИОРИТЕТИ 

 

   СПЕЦИФИЧНИ                                         

ЦЕЛИ  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА  

ЦЕЛ  

 

2.Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местната икономика и 

възможности за създаване на 

местен бизнес 

3.Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, вкл. 

използване потенциала на 

културното наследство 

1.2. 

Използване 

потенциала на 

местното 

културно, 

историческо и 

природно 

наследство за 

осъществяване 

на целогоди-

шен туризъм 

3.2    

Опазване на 

прир. ресурси. 

Осъзнаване 

проблемите на 

околната среда 

и подобряване 

на природно 

наследство и 

селския  

пейзаж 

2.3 

Разнообразява

не на местната 

икономика и 

предоставяне 

на качествени 

услуги 
 

3.1   

Изграждане на 

рационална и 

жизнеспособна 

социална 

среда 
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МЕРКИ     

2.2. 

Внедряване на 

съвременни 

технологии за 

лесовъдство. 

Търговия, 

преработка и 

маркетинг на 

горски 

продукти 
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Стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и 

Годеч” е базирана на мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. Целите и приоритетните направления на стратегията за периода до 2023 г. ще се 

реализират посредством прилагането на 6 (шест) от мерките, залегнали в ПРСР 2014 – 2020 

г. Допълнителна, съгласно Регламент 1305/2013 специфична за територията мярка е 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство“. 

 

Организационна структура на МИГ 

Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” организира дейността по прилагане на Стратегия за 

местно развитие съгласно своя устав и разпоредбите на 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. (Наредба 22 от 

14.12.2015 г.). Организационната структура за контрол и изпълнение на дейностите по 

реализация на Стратегията включва: 

 

 

Схема на организационна структура на МИГ- Берковица и Годеч 

 

Общо събрание – 96 члена 

Управителен съвет – 7 члена 

Председател и 6 члена 

Изпълнителен директор 

Технически асистент Експерт по прилагане 

стратегията - Берковица 

Експерт по прилагане 

стратегията - Годеч 

 

Счетоводител  

 

Съгласно чл. 13 от Устава на СНЦ МИГ - Берковица и Годеч, органи за вземане на решения и 

за управление на Сдружението са: Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС). 
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Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията на органите за 

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

характеристики на членовете на Оперативния екип по прилагане (ОЕП) на СВОМР на 

Сдружението. 

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

негови членове. Права на Общото събрание: изменя и допълва устава; избира и освобождава 

членовете и председателя на Управителния съвет и определя възнаграждението им; приема и 

изключва членове; взема решение за участие в други организации; взема решение за 

преобразуване или прекратяване на сдружението; приема основните насоки и програма за 

дейността на сдружението, включително приема Стратегия за водено от общностите местно 

развитие и измененията в нея.; приема бюджета на сдружението; взема решения относно 

дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за 

дейността на управителния съвет; отменя решения на другите органи на сдружението, които 

противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 

сдружението; взема и други решения, предвидени в настоящия Устав. 

През оценявания период Общото събрание на МИГ е провело общо 10 /десет/ заседания. 

Наред с приемането на годишните отчети на сдружението, на нарочни заседания се 

разглеждат и приемат решения свързани с прием на нови и освобожданване на стари членове 

на Общото събрание, както и се извършват промени в СВОМР на МИГ. Заседанията на ОС 

се свикват и протичат съгласно Устава на сдружението. Всички решения са протоколирани и 

публично достъпни за местната общност на електронната страница на МИГ. 

 

Управителният съвет има основни и специфични правомощия: 

Основни: представлява сдружението чрез своя председател; осигурява изпълнението на 

решенията на общото събрание; разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване 

изискванията на Устава; подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; подготвя и 

внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; определя реда и организира 

извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това; взема решение 

относно създаването на помощни органи и приема правила за тяхната работа; определя 

структурата и щатното разписание; взема решения по всички въпроси, които по закон или 

съгласно устава не спадат в правата на друг орган; взема решения във връзка с 

кандидатстване, администриране и управление с проекти на Сдружението към други 

програми и финансиращи институции. 
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Специфични: прилага одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие, 

предлага актуализация при необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на 

нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите институции; 

Приема годишния план и разпределението на текущите разходи и разходите за 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с 

изпълнението на дейностите за прилагането на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие; Приема доклада за прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие, изготвен от Изпълнителния директор; Утвърждава критериите за избор на външни 

експерти, наемани от Сдружението; Извършва всички други действия, които са предвидени 

съгласно одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие. 

УС се състои от общини Берковица и Годеч от квотата на публичния сектор, заемащи 28,57 

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

представители на бизнеса са един Земеделски производител, един ЕТ и едно ЕООД - 42,86 %. 

Колективният управителен орган на МИГ (УС) показва много висока активност в своята 

работа през периода, обект на наблюдение и оценка, съвпадащ с прилагане на подхода 

ВОМР/ЛИДЕР за втори път на територията. До 30 септември 2021 г. са проведени общо 74 

/седемдесет и четири/ заседания на УС. За сравнение, от създаването на МИГ и 

провеждането на първото заседание на УС през 2010 г. до началото на разглеждания в 

доклада за мониторинг период – 21 октомври 2016 г. са проведени 48 заседания. Повишеният 

брой заседания може да бъде обяснен и с ангажиментите, които има УС по отношение на 

оперативната дейност на МИГ. Работата на УС е пряко свързана с подготовката и 

провеждането на процедури за прием и оценка на проектни предложения по мерките от 

СВОМР. УС разглежда и одобрява документите по чл. 26, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, назначава 

Комисия за подбор на проектни предложения (КППП), одобрява окончателния доклад от 

дейността на Комисията за оценка, утвърждава Индикативна годишна работна програма 

(ИГРП), извършва подбор на външни експерти и т.н.  

 

Председател на УС 

Съгласно чл. 31 от Устава на СНЦ „МИГ- Берковица и Годеч”, Председателят на УС на МИГ 

се избира пряко от Общото събрание на Сдружението и представлява Сдружението. 

Основните функции на Председателя са свързани с извършване на необходимите действия 

по прилагането на Стратегията за местно развитие, при спазване на нормативните 

изисквания и договорните задължения към финансиращите институции. Свиква и ръководи 
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заседанията на управителния съвет, като организира и осигурява законосъобразното 

изпълнение на решенията на органите на управление на Сдружението – ОС и УС.  

Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ е 

Димитранка Замфирова Каменова. 

Изпълнителен директор (съгласно чл. 32 и чл. 33 от Устава на СНЦ „МИГ - Берковица и 

Годеч”). Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на Сдружението.  

Персонал на МИГ 

Непосредственото ръководство и координация на работата на Сдружението във връзка с 

изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ- Берковица и Годеч се осъществява от 

административен екип по прилагане на стратегията, ръководен от Изпълнителен директор. 

Управителният съвет определя структурата и числеността на персонала, като той не може да 

противоречи на нормативните изисквания посочени в Наредба № 22/14.12.2015 г. за 

минимален състав на служителите. Изборът на изпълнителен директор и останалите 

служители от екипа на МИГ се осъществява от УС на МИГ, съгласно вътрешните правила за 

дейността на Сдруженето.  

В разглеждания период, персоналът на МИГ е претърпял промяна по отношение на неговия 

състав. Към края на разглеждания период, екипа на МИГ е в състав: 

Изпълнителен директор на МИГ - Берковица и Годеч - Цветка Петрелийска. 

Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР – Петя Димитрова 

Технически асистент – Диляна Иванова 

Счетоводител – Анжела Станоева 

Дейността на екипа към датата на изготвяне на настоящия доклад е ръководена от двама 

изпълнителни директора, като последният е назначен на 12 март 2020 г. Промяна има и по 

отношение на длъжността счетоводител, назначен февруари 2020 г. Съгласно одобрената 

стратегия, експерт по прилагане на Стратегията има в двата общински центъра - Берковица и 

Годеч, но към края на периода на текущия мониторинг работното място в Годеч не е заето.  

 

Вътрешни правила и документи 

В изпълнение на дейностите по стратегията, Екипът на МИГ е разработил и прилага 

следните основни вътрешни правила и документи: 

- Процедура за подбор на проектни предложения към стратегия за ВОМР на МИГ-

Берковица и Годеч; 
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- Методология за разглеждане на постъпили заявления за промяна на административен 

договор; 

- Вътрешни правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по 

СВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч” 

Интервенционна логика на отделните мерки 

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 

Целеви групи: Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с 

една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение 

само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба  

Обхват на мярката: инвестиции в материални и нематериални активи, които: 

1. подобряват цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства; 

2. са свързани с въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; 

3. подобряват опазването на околната среда; 

4. допринасят за спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в 

земеделските стопанства. 

Планиран бюджет: 850 000 лв.  

 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Целеви групи: Земеделски стопани, Признати групи или организации на производители и 

еднолични търговци и юридически лица 

Обхват на мярката: Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната 

дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от 

хранително-преработвателната промишленост. 

Планиран бюджет: 290 000 лв. /125 075 лева след промяна от 07.08.2020 г. 

 

Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Целеви групи: земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като 

еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 
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Обхват на мярката: Подкрепят се съществуващи и новообразувани микропредприятия и 

земеделски производители, за развитие на неземеделски дейности, насочени към постигане 

целите на мярката. 

Планиран бюджет: 935 745 лв.  

 

Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" 

Целеви групи: Общини Берковица и Годеч, Юридически лица с нестопанска цел за 

дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, 

Читалища за дейности свързани с културния живот 

Обхват на мярката: Подкрепата по мярката обхваща: 

✓ реконструкция и/или рехабилитация на публичната инфраструктура, канализационната 

мрежа, обществени зелени площи; 

✓ изграждане и/или ремонт на социалната, образователна и спортна инфраструктура;  

изграждане на представителни пазари за зеленчуко и плодо-производители, за живи 

селскостопански животни и продукти от тях. 

Планиран бюджет: 383 000 лв. /673 000 лева след промяна от 07.08.2020 г. 

 

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

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" 

Целеви групи: Общини Берковица и Годеч, Юридически лица с нестопанска цел, МИГ 

Обхват на мярката: Мярката предоставя помощ за инвестиции за развитие на туристическа 

инфраструктура на територията на общини Берковица и Годеч, общинска или държавна 

собственост и/или на организации с нестопанска цел, за атракции за посетителите, както и 

развитие и маркетинг на туристически продукти на местно ниво. 

Планиран бюджет: 225 000 лв.  

 

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

и търговията на горски продукти” 

Целеви групи: собственици на горски територии - физически и юридически лица и местни 

поделения на вероизповеданията, общини, сдружения на частни собственици, МСП; Горски 

стопани, доставчици на услуги 
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Обхват на мярката: Укрепване на устойчивото управление на горите за подобряване на 

конкурентоспособността и създаването на работни места, като същевременно се гарантира 

опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. 

Планиран бюджет: 200 000 лв.  

   74 925 лева след промяната от 07.08.2020 г. 

 

Мярка 7.6 "Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява" 

Целеви групи: Юридически лица с нестопанска цел, Читалища, МИГ 

Обхват на мярката: Мярката ще се прилага на територията на МИГ Берковица и Годеч. 

Планиран бюджет: 50 000 лв.  

 

Бюджет на СВОМР и изпълнение на бюджета 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч получава финансова подкрепа от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Споразумение № РД50-

141/20.10.2016 г. В съответствие с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015 г. приемът, 

оценката и договарянето на проекти на бенефициенти трябва да приключи до края на 2020 г., 

а изпълнението и отчитането на сключените договори – до 30.06.2023 г. Общият публичен 

принос на одобрената стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч е 2 933 745,00 лв., 

разпределен в следните мерки: 

 

Таблица 1: Бюджет на Стратегията за ВОМР, одобрен по Споразумение № РД50-

141/20.10.2016 г. и разпредление по мерки 

 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, мобилизирането и търговията 
200 000.00 6.82% 
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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 13.05% 

19.2-7.5 

Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура 

225 000.00 7.50% 

 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

50 000.00 1.70% 

 19.2-7.6 

Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо  и природно 

наследство  

50 000.00 1.70% 

  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% 

 

Със Заявление № 19-19-2-01-28/28.05.2021 г. е депозирано увеличение на бюджета на 

Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, което е одобрено със Заповед РД-09-844/18.08.2021 

г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. Към разглеждания период (30 септември 

2021 г.) не е сключено допълнително споразумение към споразумението за изпълнение на 

СВОМР. Предвид това, промяната касаеща увеличението на СВОМР не е отразена в доклада. 

В бюджета на стратегията са включени мерки от ПРСР, като разпределението на бюджета за 

целия програмен период е както следва: 

• За мерките по приоритет 1, насочени към качеството на живота/ 

разнообразяване е предвидено най-голямото перо от бюджета - 1 593 745.00 лв. 

Мерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 стимулират публичния 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. За микропредприятията 

и земеделските производители - за развитието на неземеделски дейности се предвижда най-

големия бюджет от 935 745 лв. по мярка 19.2-6.4. Очакванията са, че по тази мярка ще 
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кандидатстват микро фирми и земеделски производители, които имат капацитета да осигурят 

липсващи или недостатъчно развити услуги, да създадат и утвърдят продукт базиран на 

местни ресурси и иновация. За осигуряването на услуги и разнообразяване на продукта се 

разчита на микропредприятия, които развиват туризъм и привличат интерес към 

територията. 

• Мерките, насочени към конкурентоспособността по приоритет 2, са с бюджет  

1 140 000.00 

 В бюджета на стратегията е предвидено за мярка 19.2-4.1 бюджет в размер на 850 000 лв. 

Усвояването на тези средства ще се противопостави на тенденцията на крупното арендоване, 

което внедрява високо производителна техника, но не създава работни места и води до 

експлоатация на земята. Дребните земеделски производители са заинтересованите да 

развиват алтернативно земеделие и да разнообразят земеделското производство, за да успеят. 

За да не се изнася земеделската продукция 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 продукция. Средствата за това са 290 000 лв.   

• За мерките, насочени към околната среда, са предвидени 200 000 лв. 

Чрез мярка 19.2-8.6 се осигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и 

държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, , които да 

продължат устойчивото управление на горите си.  

Изменения на СВОМР 

За периода от сключване на споразумение за изпълнение на стратегията на МИГ-Берковица и 

Годеч до 30 септември 2021 г. са подписани четири броя допълнителни споразумения за 

изменение на стратегията. 

1. С допълнително споразумение № РД 50-141 от 04.07.2018 г., по заявление на МИГ са 

извършени промени в мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и частта „Общи 

положения“. Промените прецизират условията за авансово и междинно плащане. 

2. Второто допълнително споразумние е от 29.08.2019 г. и се отнася до промяна в 

„Интензитет на помощта“ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. Споразумението е инициирано от УО на ПРСР 2014-2020 г. и поставя 
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ограничение за дейности за развитие на туризъм - интензитетът на безвъзмездна помощ 

не може да надвишава 5 на сто от допустимите разходи.  

3. Допълнително споразумение № РД 50-141 от 15.01.2020 г. урежда изменение в 

критериите за оценка по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 

мярка 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство“. 

4. В резултат от проведени приеми за подбор и липсата на интерес за кандидатстване от 

страна на местната общност, МИГ заявява изменение в разпределението на бюджета по 

мерки 4.2, 8.6 и 7.2. С допълнително споразумение № РД50-141 от 07.08.2020 г. са 

прехвърлени средства от бюджета на мерки 4.2 и 8.6, както следва:  

- от бюджета на мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ са прехвърлени средства в размер на 164 925,00 лв. към 

бюджета на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаване и подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

- от бюджета на мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизрането и търговията  на горски продукти“ са прехвърлени 

средства в размер на 125 075.00 лв. към бюджета на мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаване и подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“. 

След промяната от 07.08.2020 г., бюджетът на одобрената Стратегия на МИГ-Берковица и 

Годеч придобива следния вид: 

Таблица 2: Бюджет на Стратегията за ВОМР и разпредление по мерки съгласно 

Допълнително споразумение № РД 50-141/ 07.08.2020 г. 

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 

(Изменено 

съгласно 

4.26% 

(Изменено 

съгласно 



                                        

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

 

 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

Допълните

лно 

споразумен

ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

 

19.2-8.6 

 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията 

на горски продукти 

74 925.00 

(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

2.55% 

(Изменено 

съгласно 

Допълните

лно 

споразумен

ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

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 

(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

22.94% 

(Изменено 

съгласно 

Допълните

лно 

споразумен

ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

 

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 местното 

културно, историческо и природно 

наследство  

50 000.00 1.70% 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 745.00 100% 

  Текущи разходи и популяризиране на 977 915.00 25% 
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стратегия за водено от общностите 

местно развитие 

 

Изпълнение на СВОМР 

Анализът на информацията, посочена в Годишните доклади за отчитане изпълнението на 

СВОМР, показва, че изпълнените до този момент дейности от екипа на МИГ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, са в пълно съответствие с 

прилагането на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и 

стратегията за ВОМР. На този етап на оценка, те все още не са дали своето отражение върху 

постигането на заложените цели и индикаторите за изпълнение на стратегията, поради 

липсата на изпълнени проекти и разплатени договори.  

Дейностите, извършени от екипа на МИГ в периода на текущия мониторинг, може да бъдат 

обобщени така:  

1. Прилагане на процедури за прием на проектни предложения, в това число:  

✓ Изготвени и одобрени индикативни годишни работни програми (ИГРП) за приемите 

по Стратегията за ВОМР за разглеждания период.  

✓ Разработване, съгласуване и обществено обсъждане на насоки за кандидатстване и 

други документи по мерките, свързани с обявяването по процедури за прием на 

проекти по мерки стратегията за ВОМР.  

✓ Обявяване на приеми в ИСУН 2020, публикуване на покани за прием в местни медии 

и др. 

2. Организиране и провеждане на процедури за оценка и подбор на постъпилите 

проектни предложения:  

✓ Провеждане на процедура за избор и подбор на външни експерти-оценители и 

оценители от състава на ОС на МИГ.  

✓ Формиране на Комисия за подбор на проектни предложения.  

✓ Оценка и подбор на проектни предложения. 

3. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати:  

✓ Информационни срещи и други събития за представяне на възможностите за 

финансиране на проекти по мерките и активизиране на заинтересованите страни.  

✓ Организиране и провеждане на „Празник на МИГ“ за популяризиране дейността на 

МИГ.  
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Екипът на МИГ-Берковица и Годеч осъществява дейности, свързани с индивидуално 

информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати за финансово 

подпомагане по мерките заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени са множество 

индивидуални консултации, както в офиса на МИГ, така и в изнесено работно място в град 

Годеч. 

4. Организиране на проучвания и анализи на територията на МИГ. 

5. Повишаване капацитета на екипа, ОС, УС и местни лидери: Организиране и 

провеждане на обучения за местни лидери, екипа, членове на ОС и УС.  

6. Административно осигуряване на функционирането на МИГ в съответствие с 

подписаното Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР.  

7. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ. 

 

 

За установяване изпълнението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ са проучени данни от публикуваните Годишни 

доклади за извършените дейности и са проведени писмени анкети с екипа на МИГ. В 

резултат от анализ на получената информация може да се направят следните заключения: 

• МИГ е изправен пред финансова зависимост от общините. Ненавременното авансиране 

на средствата по подмярка 19.4 за съответната година и забавяне на възстановяването на 

извършените разходи от ДФЗ–РА по заявките за плащане, изправят МИГ пред 

невъзможност за изпълнение на планираните и заявени дейности. Според екипа, 

забавянето на възстановяването на средствата по заявките за плащане се дължи на 

обвързането им с одобрението на процедурите за подбор на проектни предложения, които 

също търпят забавяне от страна на ДФЗ–РА. В тези случаи, единствената възможност за 

МИГ да продължи да функционира е получаване на заем от двете общини, членове на 

Общото събрание, тъй като МИГ не е конкуретна организация за получаване на оборотен 

кредит от търговските банки. Това затруднява както самото сдружение, така и общини 

Берковица и Годеч. 

• Здравните мерки и ограниченията за провеждането на събития, породени от Ковид, са 

сред проблемите при реализация на мярката. МИГ е в невъзможност да извършва 

планираните дейности по информация и публичност /срещи, обучения, празник на МИГ/ 

заради обявената пандемия и усложнената обстановка.  Това оказва своето силно влияние 

върху изпълнението на планираните през 2020 г. и 2021 г. дейности, а от там 

невъзможност за спазване условието, залегнало в Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за 
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прилагане на мярка 19.4. Текущи разходии популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“, сумата на заявената финансова помощ за текущи разходи 

от 2016 г. до 2021 г. и тази, заявена с последната заявка за 2021 г., да не надхвърля 80 на 

сто от сумата на платените до 2021 г. и заявените с последна заявка за плащане за 2021 г. 

текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията. 

• Удължаването на периода на изпълнение на стратегията до 2025 г., при условията на 

т.нар. преходен регламент (Регламент 2020/2220), изправя МИГ пред трудности, свързани 

с реализацията на мярка 19.4 и недостиг на средства за текущи разходи. 

• Осигурена е публичност за дейността на МИГ и информираност на местната общност 

чрез провеждане на информационни срещи и мероприятия, поддържка интернет 

страница, излъчване на радио съобщения за извършените приеми. Екипът на МИГ е 

положил усилия, за да популяризира дейността на МИГ в цялата територия и въпреки 

това регистрира слаб интерес от местната общност. 

• Екипът на МИГ не е участвал в обучения в последната година. Изпълнителният директор 

и счетоводителя са постъпили на работа в сдружението в началото на 2020 г.   

През 2018 година, екипът на МИГ - Берковица и Годеч за първи път организира процедури за 

подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 и провежда една оценителна сесия. За 

разглуждания период, екипът е организирал и провел 24 процедури за прием на проекти по 

различните мерки от Стратегията, подробно описани в таблицата по-долу: 

Таблица 3: Финансово изпълнение по процедури към 30.09.2021 г. 

№ 

по 

ред 

Номер на 

процедурата 
Наименование на процедурата Статус 

Бюджет по 

процедурат

а 

Договорени средства 
Реално изплатени 

суми  

Общо 

% на 

изпълн

ение 

Общо 

% на 

изпълн

ение 

 

1 

BG06RDNP001-

19.024 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" Приключила 550 000,00 0,00 13,48 0,00 0,00  

2 
BG06RDNP001-
19.086 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти" Приключила 290 000,00 41 645,58 14,36 0,00 0,00  

3 

BG06RDNP001-

19.090 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ Приключила 383 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 

BG06RDNP001-

19.191 

“МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ Приключила 935 745,00 0,00 15,01 0,00 0,00  

5 

BG06RDNP001-

19.219 

МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство 
и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” Приключила 200 000,00 74 925,00 37,46 0,00 0,00  
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6 

BG06RDNP001-

19.233 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" Приключила 500 000,00 74 676,40 14,94 0,00 0,00  

7 

BG06RDNP001-

19.260 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти" Приключила 236 951,60 0,00 0,00 0,00 0,00  

8 
BG06RDNP001-
19.284 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-
7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ Приключила 241 687,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 
BG06RDNP001-
19.313 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-
4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" Приключила 483 806,04 126 650,00 26,18 0,00 0,00  

10 
BG06RDNP001-
19.315 

"МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-

7.6 „Съхранение и приобщаване към 
местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни 
обединява" Приключила 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11 

BG06RDNP001-

19.316 

„МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-

7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ Приключила 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

12 

BG06RDNP001-

19.364 

МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство 
и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” Приключила 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

13 
BG06RDNP001-
19.365 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти" Приключила 236 951,60 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 

BG06RDNP001-

19.381 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ Приключила 149 348,46 149 348,46 100,00 0,00 0,00  

15 

BG06RDNP001-

19.436 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" Приключила 145 606,34 90 000,00 61,81 0,00 0,00  

16 

BG06RDNP001-

19.460 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-
4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти" Приключила 125 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

17 

BG06RDNP001-

19.461 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ Приключила 291 701,76 0,00 0,00 0,00 0,00  

18 

BG06RDNP001-

19.462 

„МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-

7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ Приключила 126 513,36 100 000,00 79,04 0,00 0,00  

19 

BG06RDNP001-

19.463 

"МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-
7.6 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към 
наследството - наследството ни 

обединява" Приключила 26 343,87 11 854,00 45,00 0,00 0,00  

20 
BG06RDNP001-
19.493 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-
4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" Приключила 55 606,34 0,00 0,00 0,00 0,00  

21 

BG06RDNP001-

19.522 

„МИГ-Берковица и Годеч“ -- мярка 19.2-

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

информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ Приключила 99 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

22 

BG06RDNP001-

19.532 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-
4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти" Приключила 125 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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23 
BG06RDNP001-
19.534 

"МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-

7.6 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо и 
природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни 
обединява" Приключила 26 235,87 0,00 0,00 0,00 0,00  

24 

BG06RDNP001-

19.535 

"МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-

7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ Приключила 141 746,89 0,00 0,00 0,00 0,00  

25 

BG06RDNP001-

19.551 

МИГ - Берковица и Годеч - 19.2-8.6 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство 
и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти” Проверена 74 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

      ОБЩО: 5 921 311,14 669 099,44   0,00    

 Забележки: Информацията за стойността на проектите е на база последна актуализация в ИСУН. 

 

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 

Планиран бюджет: 850 000 лв.  

По мярката са проведени пет процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Приети са 21 проектни предложения, като Комисията за подбор на проектни предложения на 

МИГ е одобрила 10 проектни предложения, а ДФЗ-РА - 5. Сключени са 3 договора с обща 

стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) в размер на 291326,40 лева. По 

мярката, след одобрение от ДФЗ-РА, е оттеглено едно проектно предложение със стойност 

на БФП – 29 830 лева.  

Към края на разглеждания период, по мярката е наличен бюджет в размер на 55 606,74 лева.   

 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Планиран бюджет: 290 000 лв. / 125 075 лева след промяна от 07.08.2020 г. 

По мярката са проведени пет процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Прието е едно проектно предложение. Проектът е одобрен и е сключен договор с обща 

стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) в размер на 41 645,58 лева. В процеса 

на изпълнение на проекта, административния договор е прекратен едностранно от ДФЗ-РА, 

на основание, че дейностите по проекта и неговото реално изпълнение не са стартирали в 

определения в чл. 6, ал. 3 от договора срок (шест месеца от датата на подписването му).  

Към края на разглеждания период по мярката е наличен бюджет в размер на 125 075 лева.   

 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Планиран бюджет: 935 745 лв.  
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По мярката е проведена само една процедура за прием и подбор на проектни предложения. 

Приети са 26 проектни предложения на обща стойност 3 817 479,08 лв. и размер на БФП – 

2 801 798,55 лв. Процедурата за подбор е проведена в периода 30.01.2019 г. – 29.03.2019 г. 

Оценка на проектите е стартирала със Заповед на председателя на УС на МИГ на 01.04.2019 

г. и е приключила на 23.05.2019 г. В резултат от проверка на ДФЗ-РА и на основание чл. 60, 

ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., със Заповед на Председателя на УС на МИГ от 

20.01.2021 г. процедурата е върната за преразглеждане от Комисията. 

Комисията за подбор на проектни предложения на МИГ е одобрила 4 проектни предложения 

със стойност на БФП 502 979,69 лв. 14 проектни предложения са в списъка с резервни 

проекти, които са одобрени за финансиране, но за които не достига финансов ресурс. 

Заявената БФП на одобрените и резервните проекти по процедурата надвишава наличния 

бюджет, предвид това, по мярката е наличен недостиг. 

 

Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" 

Планиран бюджет: 383 000 лв. / 673 000 лева след промяна от 07.08.2020 г. 

По мярката са проведени пет процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Приети са 7 проектни предложения, като Комисията за подбор на проектни предложения на 

МИГ е одобрила 4 проектни предложения, а ДФЗ-РА - 1. Сключен е 1 договор със стойност 

на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 149 348,46 лева.  

Наличният бюджет по мярката към 30.09.2021 г. е в размер на 141 748,65 лева. 

 

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

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" 

Планиран бюджет: 225 000 лв.  

По мярката са проведени три процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Приети са 6 проектни предложения, като Комисията за подбор на проектни предложения на 

МИГ е одобрила 2 проектни предложения, а ДФЗ-РА - 1. Сключен е 1 договор със стойност 

на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 100 000 лева.  

Наличен бюджет по мярката към 30.09.2021 г. е в размер на 25 008 лева. 

 

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

и търговията на горски продукти” 
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Планиран бюджет: 200 000 лв. / 74 925 лева след промяната от 07.08.2020 г. 

По мярката са проведени три процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Прието е едно проектно предложение. Проектът е одобрен и е сключен договор с обща 

стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) в размер на 74 925 лева. В процеса на 

изпълнение на проекта, административния договор е прекратен едностранно от ДФЗ-РА, на 

основание, че дейностите по проекта и неговото реално изпълнение не са стартирали в 

определения в чл. 6, ал. 3 от договора срок (шест месеца от датата на подписването му).  

Към края на разглеждания период, по мярката е наличен бюджет в размер на 74 925 лева.   

 

Мярка 7.6 " Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява " 

Планиран бюджет: 50 000 лв.  

По мярката са проведени три процедури за прием и подбор на проектни предложения. 

Приети са 3 проектни предложения, като Комисията за подбор на проектни предложения на 

МИГ е одобрила 3 проектни предложения, а ДФЗ-РА - 1. Сключен е 1 договор със стойност 

на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 11 854 лева.  

Наличен бюджет по мярката към 30.09.2021 г. е в размер на 14 489,87 лева. 

 

Таблица 4: Обобщени данни за изпълнението на бюджета по мерки 

Мярка 

Обявени 

процедури за 

прием на 
проекти, бр. 

Приети 

проекти бр. 
Одобрени проекти бр. 

Разполагаем 

бюджет, лв. 

Одобрена размер 
на БФП от МИГ, 

лв. 

Договорен 
размер на БФП, 

лв. 

Остатъчни 

средства 

      От МИГ От ДФЗ А Б В Г=А-Б 

4.1 5 21 10 5 850 000,00 794 393,26 291 326,40 55 606,74 

4.2 5 1 1 1 125 075,00 53 048,40 41 645,58 72 026,60 

6.4 1 26 4 1 935 745,00 502 979,69 0,00 432 765,31 

7.2 5 7 4 1 673 000,00 531 251,35 149 348,46 141 748,65 

7.5 3 6 2 1 225 000,00 199 992,00 100 000,00 25 008,00 

8.6 2 1 1 1 74 925,00 74 925,00 74 925,00 0,00 

7.6 3 3 3 2 50 000,00 35 510,13 11 854,00 14 489,87 

общо 24 65 25 12 2 933 745,00 2 192 099,83 669 099,44 741 645,17 

 

По данните в ИСУН за сключени договори, първият сключен договор на МИГ-Берковица и 

Годеч е през 2020 г. по марка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”.  

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/d1c33fb4-dfac-4def-bc7c-818cba62c5a6
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/d1c33fb4-dfac-4def-bc7c-818cba62c5a6
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В същата година е сключен и договор по мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти".  

През 2021 г. към края на разглеждания период (30 септември 2021 г.) са сключени още 6 

договора. 

 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/13b24d9c-d451-4e58-9bce-55b396e2eee6
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/13b24d9c-d451-4e58-9bce-55b396e2eee6
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Таблица 5: Сключени договори  към 30.09.2021 г. 

№  Бенефициент Местонахождение 

Номер на 

проектно 

предложение 

Наименование на проекта 
Обща 

стойност 
БФП 

Собствено 

участие от 

бенефициента 

Реално 

изплатени 

суми 

Продължителност 

(месеци) 

1 
ЕНЕРГОИМПЕКС 

ООД 
гр.Берковица 

BG06RDNP001-

19.219-0001 

„Подобряване на 

конкурентоспособността на 

предприятие за първична преработка 

на дървесина от територията на МИГ –

Берковица и Годеч“ 

149 850,00 74 925,00 74 925,00 0,00 24 

2 

Земеделска 

кооперация 

"КАРЯНА" 

с.Ягодово 

(общ.Берковица) 

BG06RDNP001-

19.086-0001 

„Обособяване на обект за търговия на 

дребно с преработка на собствено козе 

мляко по изискванията на наредба 

26/2010 на МЗХ“ 

83 291,20 41 645,58 41 645,62 0,00 35 

3 
Земеделски 

производител 
гр.Годеч 

BG06RDNP001-

19.436-0001 

Закупуване на специализирана 

земеделска техника за подобряване 

дейността на ЗП Борис Николов 

Борисов 

150 000,00 90 000,00 60 000,00 0,00 24 

4 
Земеделски 

производител 
гр.Берковица 

BG06RDNP001-

19.313-0003 

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. 

149 000,00 126 650,00 22 350,00 0,00 36 

5 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ИВАН ВАЗОВ - 

1872" 

гр.Берковица 
BG06RDNP001-

19.463-0001 

„Изработка на народни носии и 

закупуване на оборудване с цел 

популяризиране на културното 

наследство в Община Берковица” 

11 854,00 11 854,00 0,00 0,00 12 
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6 Община Годеч гр.Годеч 
BG06RDNP001-

19.462-0003 

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. 

119 860,00 100 000,00 19 860,00 0,00 24 

7 Община Годеч Годеч 
BG06RDNP001-

19.381-0001 

"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) 

149 976,60 149 348,46 628,14 0,00 36 

8 
Земеделски 

производител 
с.Шума 

BG06RDNP001-

19.233-0003 

Закупуване на селскостопански 

машини за нуждите на ЗП Христо 

Димитров Бояджиев 

149 352,80 74 676,40 74 676,40 0,00 24 

Общо: 963 184,60 669 099,44 294 085,16 0,00   
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Индикатори за мониторинг 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на мерките от СВОМР е основен 

инструмент за проследяване на степента на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ. Тя 

отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на 

територията по физически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани 

два вида индикатори: изходни индикатори и индикатори за резултат. Индикаторите 

обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение 

реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да 

бъдат абсолютни или относителни. 

Изходните индикатори и индикаторите за резултат са представени както за цялата 

Стратегия, така и по отделните мерки на стратегията. 

Към датата на извършване на оценката все още няма реализирани договори за безвъзмездна 

финансова помощ. По тази причина, изпълнението на общите индикатори за мониторинг и 

оценка и индикаторите по отделните мерки от СВОМР е с нулеви стойности (виж 

Приложение 1. Изпълнение на индикаторите за мониторинг и оценка към 30.09.2021 г.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Устойчивост на дейността на МИГ 

Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” реализира Стратегия за местно 

развитие за периода 2012-2015 г. по Договор № РД50-86 от 13.06.2012 г. Изпълнението на 

Стратегията е изградило у екипа и УС на МИГ опит в управлението, както на СВОМР на 

територията, така и на проектите към нея, а също доверие на местната общност към местните 

неформални лидери. Включването на гражданите в процесите на изпълнение на дейностите 

по Стратегията е утвърдила Сдружението като организация, работеща активно за местното 

устойчиво развитие, и е доказала ползата за територията от прилагането на подхода ЛИДЕР. 

Със сключването на Споразумение № РД 50-141/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие, Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч“ за втори път 

прилага подхода ЛИДЕР/ВОМР на територията на общини Берковица и Годеч. 

Релевантност  

Подходът Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ е с доказано влияние върху 

развитието на местните общности, чрез прилагане на специфичните си характеристики, като 
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подход „отдолу – нагоре“. МИГ допринася за развитието на територията чрез въвличане на 

заинтересованите страни в процеса на развитие, определяйки своите приоритети и 

интервенционна логика, и по този начин местната общност го определя за релевантен.  

Ниската производителност и качество на продуктите, слабата конкурентоспособност на 

местните бизнеси на общия пазар са сред проблемите на земеделския и бизнес сектора на 

територията на МИГ. Резултатът е ниски доходи, липса на работни места и лошо качество на 

живот. Подкрепата от ЕС в различните сектори на икономиката и социално-икономическия 

живот все още не е отчетела значителна промяна в индикаторите за въздействие, 

следователно територията на МИГ все още се нуждае от подпомагане. Тук е ролята на 

Стратегията за ВОМР, чието изпълнение трябва да въздейства на най-уязвимите сектори, 

такива, кавито самата местна общност е определила.  

Визията за развитие на територията на МИГ - Берковица и Годеч, интервенционната логика 

на Стратегията и очакваните резултати са изцяло релевантни и съотносими към проблемите 

и нуждите на местната общност. 

Ефект и ефективност 

Ефективността на изпълнението на СМР се измерва основно като стойност и брой на 

сключените договори/изпълнени дейности по различните мерки. 

В периода от 2016 до септември 2021 г. Стратегията демонстрира ниска икономическа 

ефективност от 22,81 %  на база обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

сключените договори по мерките.  

Ефективност на база изплатени/реализирани проекти към 30.09.2021 г. не може да бъде 

измерена, тъй като все още няма реализирани проекти и подадени заявки за плащане. 

Ефективността на база подадени проекти към МИГ е 206,83%, измерена спрямо общата 

стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ.  

Ефективността на база оценени от КППП на МИГ проекти е 74,72%, измерена спрямо 

общата стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ. 

Цялостният ефект от изпълнение на Стратегията ще се оцени след реално изплащане на 

безвъзмездната финансова помощ по сключените договори. 
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Фактори, оказващи влияние върху изпълнението 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч се 

изпълнява в сложен контекст, където множество фактори оказват различно влияние върху 

изпълнението и върху степента за постигане на нейните стратегически цели. Сред факторите 

са налице както вътрешни за територията, така и външни фактори: 

- Ненавременно приемане на нормативните актове, касаещи прелагането на подхода 

ВОМР от страна на управляващите органи. 

Приемането на Наредба № 22 през 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. е 

последвано от редица съществени промени. В последното изменение на Наредбата от 

25 август 2017 г. са уредени условията и реда за предоставяне на финансова помощ по 

стратегиите за ВОМР /съществената част от прилагането им/, според което МИГ за 

първи път провеждат процедурите за подбор и оценка на проекти електронно, чрез 

ИСУН. Това може да се посочи като една от основните причини за късното 

обявяване на първата процедура на МИГ, една година по-късно в началото на 

септември 2018 г.   

- Въпреки забавянето на първия прием на проекти, в периода от септември 2018 г. до 

септември 2021 г., екипът на МИГ е организирал и провел 24 процедури за прием на 

проектни предложения, включително оценителни сесии към всяка процедура. Приети 

са 65 проекта с обща стойност на заявената безвъзмездна помощ два пъти по-голяма 

от разполагаемия бюджет по стратегията. Въз основа на това може да се направи 

заключение, че екипът на Сдружението е успял да преодолее забавянето при 

обявяване на приемите.  

- От извършената оценка за изпълнение на СВОМР въз основа на резултатите от броя 

на сключените договори и броя на проектите в процес на оценка е констатирано 

забавяне на изпълнението на Стратегията. То се дължи на забавяне на одобрението от 

страна на ДФЗ-РА на оценителните доклади и последваща проверка на одобрените от 

МИГ проекти. В проведените интервюта, екипа на Сдружението споделя мнение, че 

забавянето на оценителните доклади и последващата повторна оценка на проектите от 

страна на ДФЗ-РА поставя под риск навременното сключване на договори с 

одобрените кандидати, като посочва, че това е сред основните причини за оттегляне 

на проектни предложения. Следва да бъде отчетен фактът, че подадените проекти в 

по-голямата си част са от частни бенефициенти и са свързани с изпълнение и 
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мониторинг на ангажименти посочени в разработените бизнес планове, които са 

подготвени в определена икономическа ситуация. Забавянето на проектите, с оглед 

динамиката на икономиката, може да направи тяхното изпълнение невъзможно или 

ненужно. Предвид това, забавянето на процеса на одобрение носи риск както за 

самите проекти, така и за Стратегията на МИГ, и за изпълнението на целите на 

подхода ЛИДЕР като цяло. 

- По данни от ИСУН за сключени договори, първият сключен договор на МИГ-

Берковица и Годеч е през 2020 г. по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.  

Процедурата за прием по конкретната мярка е извършена в периода 30.01.2019 г. – 

30.04.2019 г. По данни от електронната страница на МИГ, оценителната сесия е 

извършена в периода 03.05.2019 г. – 14.06.2019 г. Една година по-късно на 20.05.2020 

г. е сключен администативния договор с одобрения кандидат по процедурата, който е 

и първи за МИГ. В същата година на 06.08.2020 г. е сключен и договор по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, чиято 

процедурата за прием е извършена в периода 31.10.2018 г. – 30.01.2019 г. По данни от 

електронната страница на МИГ, оценителната сесия е завършена на 14.03.2019 г., 

което отнема на ДФЗ-РА 17 месеца за оценка на процедурата и проектното 

предложение. 

Към края на разглеждания период, МИГ има сключени 8 договора, които са в процес 

на изпълнение. Въздействие и принос на инвестициите за постигането на целите на 

СВОМР и развитието на територията на МИГ не може да се търси, тъй като такива 

инвестиции все още не са реализирани. 

Бавното администриране на процедурите за оценка и проектните предложения, като 

резултат от неефективна административна организация между УО и ДФЗ-PA, 

допринася за непълната ефективност на изпълнението на СВОМР. Като последица от 

забавянето не е възможно да се приложи адекватно стратегическо управление и 

наблюдение на изпълнението от страна на МИГ.  

- Усложнената обстановка, породена от световната пандемия Ковид-19 оставя своя 

негативен отпечатък върху изпълнението на Стратегията на МИГ. Предвид 

ограниченията, поставени от здравните власти, за дълги периоди през 2020 и 2021 г. е 

забранено провеждането на срещи, обучения, семинари и др. мероприятия, което 
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затруднява изпълнението на планираните дейности за постигане на обществена 

активност. Според екипа на МИГ, несигурната икономическа обстановка в 

резултат от пандемията е довела до отлив от инвестиции в множество сектори, 

което е видно от броя на приетите и оттеглени проектни предложения в 

последната година. 

Проблеми в процеса на администриране на стратегията 

МИГ посочва в Годишните доклади и проведените интервюта като основен проблем при 

изпълнението на мярка 19.4 „ненавременното възстановяване на заявените за плащане 

разходи за извършени дейности от ДФЗ-РА“. Това изправя сдружението пред зависимост 

от местните власти. В годишните доклади се посочва, че МИГ функционира 

благодарение на предоставени заемни средства от страна на двете общини. Удължаването 

на периода на изпълнение на стратегията до 2025 г., изправя МИГ пред допълнителни 

трудности, свързани с реализацията на мярка 19.4 и недостига на средства за текущи 

разходи. 

Мерки, които следва да бъдат предприети 

Извод: Постигнатият напредък към 30.09.2021 г. в изпълнението на стратегията за ВОМР 

на МИГ-Берковица и Годеч не е достатъчен, за да гарантира ефективното усвояване на 

средствата, предвидени в стратегията, и за изпълнение на индикаторите и целите, 

заложени в нея. 

Препоръки:  

Необходимо е мобилизиране на усилията на всички участници в подхода ВОМР с 

оглед изпълнение на ангажиментите, поети пред местните общности, максимално 

усвояване на средствата. 

За получаването на навременна информация и актуални резултати от изпълнението 

на Стратегията е необходимо ежегодно извършване на оценка по нейното 

прилагане. Това ще даде възможност на управителните органи на Сдружението да 

предприемат навременни действия за постигане на заложените цели.  

Извод: След извършените оценки от КППП на МИГ и ДФЗ-РА все още са налични 

средства по повечето мерки от СВОМР. Бюджетите на мерки 4.2 и 8.6 са намалени 

поради липсата на интерес от страна на местната общност.  
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Препоръки:  

Управителните органи и екипът на МИГ следва да анализират по-детайлно 

интереса и нагласите на бенефициентите към Стратегията ВОМР, от една 

страна, и наличието на капацитет за прилагане на мерките от страна на местната 

общност. 

Да се анализират причините за слабата заинтересованост от страна на местната 

общност за кандидатстване по обявените процедури, по които са налични средства: 

напр. липса на капацитет на бенефициента, сложна процедура за кандидатстване, 

неефективност на провежданите информационни кампании от МИГ и др. 

Да се осъществява по-добра комуникация между екипа на МИГ и кръга от 

допустими бенефициенти по мерките, по които предстои отваряне на прием. По-

добра комуникация следва да бъде изградена и с получателите на безвъзмездна 

финансова помощ, които имат вече сключени договори за финансиране, с цел да се 

окаже необходимата подкрепа за своевременното и качествено изпълнение на 

сключените договори. 

Извод: Осигурена е публичност за дейността на МИГ и информираност на местната 

общност чрез провеждане на информационни срещи и мероприятия, поддържка интернет 

страница, излъчване на радио съобщения за извършените приеми и др. Екипът на МИГ е 

положил усилия, за да популяризира дейността на МИГ в цялата територия и въпреки 

това регистрира слаб интерес от местната общност. 

Препоръки:  

Необходимо е да се търсят различни начини за „ефективно“ информиране на 

местната общност, което да породи промяна в знанието и поведението на 

населението. 

С цел да се установи степента на информиране на местната общност относно 

дейността на МИГ и каналите за информиране и въздействие които използва, е 

уместно да се проведе проучване сред заинтересованите страни. Това може да 

послужи като основа за изготвянето и прилагането на комуникационен план от 

екипа, който да е адекватен на моментната реалност. 

Извод: Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч се изпълнява в цялост, както 

по отношение на логиката на интервенция, така и по отношение на другия основен лост 
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на подхода – непрекъснато изграждане на местния капацитет. МИГ спазва изискванията 

на Наредба 22 от 14.12.2015 г. относно публичност и информираност за дейността. На 

електронната страница на Сдружението е налична и структурирана информация относно 

изпълнението на СВОМР.  

Препоръки:  

Необходимо е да се осигури запазване на изградения административен капацитет на 

екипа и неговото непрекъснато обучение.  

В резултат от събраната и анализирана информация, административният екип на 

МИГ и Управителният съвет са предприели действия за преодоляване на 

трудностите, породени от изброените външни фактори за постигане на 

заложените резултати. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ 30.09.2021 Г. 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

до 30.09.2021 

г. 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по СМР  Брой 41 0 

Брой бенефициенти,  подпомогнати по СМР Брой 36 0 

Дял на инвестициите за подкрепа на 

стопанския сектор на територията  
% 70 0 

Брой нововъведени технологии  % 50 0 

Брой проекти за опазване /възстановяване / 

подобряване състоянието на околната среда 
брой 14 0 

Брой земеделски производители/стопани, 

подпомогнати за развиване на неземеделски 

дейности 

Брой 1 0 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 
Брой 2 0 

Брой дейности за придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на 

територията на МИГ 

Брой 10 49 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена заетост или създадени нови работни 

места, от които: 
Брой 30   

- за жени    10   

- за мъже   20   

Население в селските райони, което се ползва 

от нови услуги, подобрени услуги 
Брой 2000   

Увеличен достъп до основни услуги на 

населението, чрез обновена инфраструктура 

– социална и културна. 

% от 

населе-

нието 

50   

Участници, преминали обучение Брой 100 302 

Консултации, предоставени на потенциални 

кандидати за финансиране в рамките на 

Стратегията 

Брой 70 170 
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Индикатори по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Постигнато 

до 30.09.2021 

г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 1 1 

МИГ, обхванати от проекти по мярката Брой 1 1 

Общ размер на инвестицията 

Фин. 

изражен

ие 

977 915 лв. 543267,13 

Дейности за придобиване на умения Брой 5 49 

Участници в дейностите по обучение   20 302 

Резултат 

Създадени работни места по трудов/ 

граждански договор 
Брой 5 5 

Обучен екип за работа  по СМР на 

територията на МИГ  
Брой 1 1 

Обучени местни лидери  Брой 20 302 

 

  Индикатори по Мярка19.2-4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства”  

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

до 30.09.2021 

г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 12 0 

Въведени  нови технологии в 

производството и модернизация на 

физическия капитал. 

Брой 3 0 

Общ размер на финансирането 
Финансово  

изражение 
850 000 лв. 0 

Резултат 

Бенефициенти допринесли за спазване 

стандартите на Общността и опазването на 

околната среда  

Брой 2  0 

Подобрена цялостна дейност и 

конкурентоспособност на земеделските 

стопанства 

 Брой 12 0  

 

Индикатори по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Постигнато 

до 30.09.2021 

г. 

Изходен 
Подпомогнати предприятия по мярката Брой 2 0 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 0 
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Общ размер на финансирането 

Фин. 

изражен

ие 

125 075 лв. 0 

Резултат 

Инвестиции, въвеждащи иновация по смисъла 

на ЛИДЕР  
% 

30 0 

Проектът включва преработка на 

произвеждани в района земеделски продукти  
Брой 

1 0 

Инвестициите включват преработка на 

суровини от чувствителните сектори 

(животновъдство, зеленчукови, овощни, 

влакнодайни, медицински и ароматни 

култури) 

Брой 

1 0 

Инвестиции за привеждане на предприятието 

в съответсвие със стандарти на Общността  
% 

25 0 

Проектът допринася за утвърждаване на 

местна търговската марка  
% 

100 0 

Инвестиции насочени директно за опазване на 

околната среда 
% 

30 0 

Запазена заетост/Създадени нови работни 

места 
Брой 

2 0 

 

Индикатори по Мярка19.2-6.4  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато до 

30.09.2021 г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 13 0 

Бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 13 0 

Общ размер на финансирането 
Фин. 

изражение 
935 745 лв. 0 

Резултат 

Инвестиции в допълнителни 

туристически услуги . 
% 30 0 

Инестиции в нови/ иновативни за 

населеното място производство,  услуга 

или продукт или е за развитие на 

занаяти. 

% 30 0 

Инвестиции осигуряващи услуги за 

повече от едно населени места, в т. ч. 

мобилни и здравни услуги 

Брой 2 0 

Инвестиции предлагащи услуги, 

насочени към уязвими групи от 

населението, възрастни хора и/или деца 

Брой 2 0 

Инвестиции включващи дейности, които 

надграждат съществуващ неземеделски 

бизнес и/или услуги 

Брой 1 0 
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Създадени нови работни места за жени 

и/или за лица над 54 и/ или младежи до 

29 години 

Брой 4 0 

 

Индикатори по Мярка19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато до 

30.09.2021 г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 7 0 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 0 

Общ размер на финансирането 
Фин. 

изражение 
972 000 лв. 0 

Резултат 

Проекти, които отговарят на 

приоритетите, заложени в  Общинския 

план за развитие 

% 100 0 

Проектът е създал заетост, вкл. 

временна заетост 
Брой 10 0 

Инвестициите са  в населени места с 

общо население над 500 души  
% 80 0 

Проекти с инвестиции за дейности на  

неправителствена организация, 

читалище  

Брой 1 0 

 

Индикатори по Мярка19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато до 

30.09.2021 г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 2 0 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 2 0 

Общ размер на финансирането 
Финансово  

изражение 
225 000 лв. 0 

Резултат 

Създадена заетост, вкл. временна Брой 5 0 

Инвестициите отговарят на 

приоритетите на общинския план за 

развитие 

% 100 0 

Инвестициите  по проекта са за  

неправителствени организации и 

читалища 

Брой 1 0 
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Индикатори по Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато до 

30.09.2021 г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 2 0 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 2 0 

Общ размер на финансирането 
Финансово  

изражение 
74925,00 лв. 0 

Резултат 

Инвестиции създаващи устойчива 

заетост  
% 25 0 

Екологична насоченост на проектите % 100 0 

Инвестиции за закупуване на техника, 

която притежава валиден сертификат 

за съответствие с одобрения тип 

(сертификат за одобрение на типа на 

Европейската общност); 

Брой 1 0 

Инвестиции за преработка на горски 

продукти 
Брой 1 0 

 

Индикатори по Мярка 19.2-7.6»Съхранение и приобщаване към местното културно, 

историческо  и природно наследство»  По Член 63 (a) от Регламент на Съвета (EC) 

1698/2005г. 

Член 15.(5) от Наредба № 22 /18.12.2015 г.” 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато до 

30.09.2021 г. 

Изходен 

Подпомогнати проекти по мярката Брой 5 0 

Бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 5 0 

Общ размер на финансирането 
Фин.  

изражение 
50 000 лв. 0 

Резултат 

Инвестиции насочени към местната 

идентичност и  пренасят културен 

опит, знания, умения и традиции 

между поколенията 

Брой 4 0 

Инвестиции,  популяризиращи ценни 

културно и исторически ландшафти и 

опазват  биоразнообразието  и местно 

културно наследство. 

Брой 2 0 

Инвестиции включващи нови 

технологии, нови методи и подходи за 

опазване на околната среда и 

насърчаване обществената 

информираност и екологична култура. 

Брой 2 0 

 


