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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

Въведение: 

Реализирането на подхода ВОМР през периода 2014-2020 г. засилва добавената стойност на 

подхода отдолу-нагоре, прилаган на територията, и предоставя широк спектър мерки за справяне 

с различни видове предизвикателства. Прилагането на подхода ВОМР дава възможност за 

реализиране на местни стратегии, които подобряват резултатите, постигнати от традиционните, 

централизирани подходи отгоре-надолу, като те се явяват инструмент, който взаимодейства с тях, 

за да се постигнат по-добри общи резултати. Стратегията за местно развитие обикновено 

финансира малки проекти за диверсификация на местните продукти, за подобряване на 

селскостопанската дейност, малки инфраструктурни проекти за обновяване на селата. Тези малки 

проекти допринасят за постигане целите на големи регионални инициативи, които да подобрят 

качеството на живот в селските райони, да повишат добавената стойност на местните продукти и 

да действат като двигател на промяната в селските райони за изграждане на по-добро устойчиво 

бъдеще. 

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 осигури на Сдружението административен опит за управление, както на СМР на 

територията, така и на проектите към нея, и изгради капацитет и доверие у местните неформални 

лидери. Включването на гражданите в процесите на изпълнение на дейностите по Стратегията 

утвърди Сдружението като организация, работеща активно за местното устойчиво развитие и 

безспорно доказа ползата за територията от прилагането на подхода ЛИДЕР.  
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1. Описание на МИГ: .(не повече от 3 страници) 

Териториалният обхват на МИГ Берковица и Годеч попада в административните граници 

на две области (Монтана и Софийска) и в два района на планиране (Северозападен и 

Югозападен). МИГ-Берковица и Годеч включва територията на община Годеч (20 населени 

места) и територията на община Берковица (20 населени места) и е с обща площ 839,723 м2. По 

данни на НСИ към 31.12.2014 г., общото население на МИГ-Берковица и Годеч е 22 599 души, от 

които 11 081 мъже и 11 521 жени. От тях, в общинските центрове живеят 16 914 човека, т.е. делът 

на градско население е приблизително 75 %. Гъстотата на населението, обхванато от МИГ, 

възлиза на 37  човека/км² значително под средната за страната – 64,9 души/ км², по  данни на НСИ 

за 2014 г.. Територията на МИГ Берковица и Годеч е разположена в планинската и 

полупланинската част на Западна Стара планина и е част от Северозападна България. На запад 

граничи със Сърбия, на юг - с община Драгоман, на север с общините Вършец и  Монтана и на 

изток с общините Своге и Костинброд. Релефът е разнообразен – котловинен, хълмист и 

планински. На територията на МИГ-а има разкрити и експлоатирани находища на нерудни 

минерални суровини - качествени мрамори, които са с голямо промишлено значение, както и 

залежи на ниско калорични лигнитни въглища и качествени огнеупорни глини. Минерални 

извори има в с. Бързия, Боровци и Замфирово, които към 2016 г. са все още без практическо 

стопанско значение. През територията на МИГ-а минават реките Нишава, Височка, Берковска, 

Златица и Бързия. Водите на р. Бързия се използват за производство на електрическа енергия и за 

напояване. Като последица от своето местоположение, на територията на МИГ-Берковица и 

Годеч се открива голямо видово разнообразие на флора и фауна. Горската дървесна 

растителност е представена от букови, дъбови, кестенови, бялборови идове, а така също черен 

бор, смърч и габър. Поради силно намалена си численост, голяма част от видовото разнообразие е 

вписано в Червената книган а Р. България. В горските територии се срещат много диворастящи 

лечебни растения и храсти, които създават подходящи условия за пешеходен туризъм и развитие 

на билкарство. На територията на МИГ има различни видове животни, което благоприятства 

развитие на ловен и риболовен туризъм. Почвеното разнообразие е представено от сиви горски, 

алувиални, планинско-ливадни почви – в община Берковица и чернозем-смолници, канелени 

горски и кафяви горски почви в община Годеч.  Почти цялата територия на МИГ-а е обхваната от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. Наличието на защитени природни обекти има важно 

стопанско значение, благоприятствайки развитието на дейности като отглеждане на билки, гъби и 

горски плодове, както и развитието на ловен и екотуризъм. Климатът на територията е умерено-

континентален. Минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни ветрове, меката и 

слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за пълноценен отдих и развитие 

на здравен туризъм. Климатът благоприятства развитието на земеделие в южните частина МИГ, 

където е разположена и по-голямата част от обработваемата земя. 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на общините, обхванати от МИГ: 
община Берковица; 

община Годеч  

- списък на населените места, обхванати от МИГ: 

Община Берковица: 

с. Балювица, гр. Берковица, 

с. Бистрилица, с. Бокиловци, 
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с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, 

с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци 

с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, 

с. Песочница, с. Пърличево, 

с. Рашовица, с. Слатина, 

с. Цветкова бара, с. Черешовица, 

с. Ягодово. 

Община Годеч: 

с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, 

с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, 

гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, 

с. Каленовци, с. Комщица, 

с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, 

с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, 

с. Станинци, с.Туден, с. Шума. 
  

- брой жители на териториите, обхванати от 

МИГ: 
 22 599 души 

1.2. Карта на територията: 
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 

(не повече от 2 страници) 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и 

обществени обсъждания: 

Разработването на Стратегия за ВОМР беше продължителен, цялостен процес от 

взаимнодпопълващи се дейности, в който активно участие взеха представители на всички 

социални, икономически и граждански партньори на местно ниво. 

Процесът стартира с подготовка и провеждане на информационна кампания, 

включваща 5 информационни събития (срещи) на територията на двете общини, 3 бр. 

информационни семинари и 2 бр. информационни конференции. Цел на кампанията беше 

запознаване на местната общност с подхода ВОМР и въвличане на заинтересованите страни в 

подготовка на Стратегията.  

На следващ етап се проведоха три обучения: две обучение за екипа на МИГ /10 лица/ – за 

укрепване на административните умения и капацитет на МИГ за разработване и прилагане на 

интегрирана и многосекторна стратегия за ВОМР, и придобиване на презентационни умения, в 

резултат на което се постигна висока степен на информираност у екипа във връзка с прилагането 

на ВОМР и готовност за изпълнение на Стратегията. Бе организирано двудневно обучение за 

местните лидери – за разработване и управление на проекти, като в него взеха участие 20 души. 

Основна цел на проведеното обучение беше информиране и изграждане на общностния капацитет 

за работа в контекста на подхода ЛИДЕР и ПРСР 2014-2020 г..  

През цялата подготвителна фаза екипът осъществява целенасочени и последователни 

дейности за консултиране и обсъждане във връзка с изготвяне на Стратегията. Бяха 

организирани и проведени 2 работни срещи за консултиране подготовката на стратегията в 

двете общини с участието на външните експерти, ангажирани с разработването й. В резултат бяха 

отчетени нагласите на местните заинтересовани лица по отношение на източниците на 

финансиране на Стратегията, но също и: мерките, които ще бъдат включени, критериите, които 

ще бъдат от основна важност при оценка и избор на проектите; целите, които се очаква да бъдат 

постигнати. На организирани 4 еднодневни информационни срещи за консултиране с 

местната общност бяха представени възможностите за финансиране на Стратегията чрез 

включване на финансов ресурс от други оперативни програми, бяха обсъдени и мерките, които 

биха могли да бъдат включени в Стратегията. В края на кампанията бяха реализирани и 4 

обществени обсъждания по две в общинските центрове - Берковица и Годеч на първоначалния 

вариант на новата Стратегия за развитие на територията на МИГ. Обсъжданията бяха проведени 

при изключително силно изразен интерес от страна на местното население. В хода на провеждане 

на мероприятията външните експерти представиха пред широката общественост разработения 

вариант на Стратегия, като на присъстващите беше дадена възможност да добавят и коригират 

различни текстове от документа. Тези поправки бяха взети под внимание при изготвяне на 

окончателния вариант на Стратегията за ВОМР.  

Паралелно с информационната камания се проведе интензивна експертна работа за събиране 

на информация за територията. Извършено беше анкетно проучване, на база на което бяха 

изготвени икономически и социални анализи на територията, залегнали в основата на 

разработваната Стратегия за ВОМР:   

▪ „Проучване на икономическите и социални характеристики на територията на МИГ –  

Берковица и Годеч и анализ на възможностите за прилагане на интегрирана и многосекторна 
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стратегия за ВОМР, финансирана от повече от един фонд”;  

▪ „Проучване на територията на МИГ – Берковица и Годеч за идентифициране на 

потенциалните участници/бенефициенти към стратегия за ВОМР, финансирана от повече от един 

фонд и създаване на база данни”. 

На 16.05.2016 г. Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч прие 

окончателния вариант на Стратегия за ВОМР на територията на двете общини. 

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 

В етапите на подготовка на Стратегията участие взеха различни групи заинтересовани лица, 

като в процеса на проучване на заинтересованите страни бе използван метода на анкетирането. Бе 

получена информация от над 80 броя физически и юридически лица, представители на местната 

общност, избрани на случаен принцип, от които: 68% представляват местния бизнес; 6% са 

представителите на неформални граждански организации и НПО; 2% - представители на 

местната администрация; 7% - физически лица. Сред анкетираните преобладават лицата, 

завършили висше образование – 55%, а останалите 45% са завършили средно образование. Най-

голям брой от анкетираните са във възрастовата граница от 35 до 49 години, които съставляват 

42% от общия брой. 33% от анкетираните са във възрастовата граница от 50 до 64 години, 22% са 

представени от младите хора и 2 % - граждани на възраст над 65 години. От резултатите може да 

се направят следните изводи: 

✓ обхванати са широк кръг от характерните за района физически и юридически лица, което е 

фактор за обективна оценка относно заинтересованите страни с потенциал за включване в 

бъдещата Стратегия; 

✓ повечето от активните граждани на територията на МИГ са образовани и информирани 

хора и ще вземат активно участие при подготовката и консултирането на Стратегията за ВОМР; 

✓ населението в селските райони е в непрекъснат процес на застаряване и младите хора се 

отнасят сравнително пасивно към проблемите, свързани с бъдещото развитие на селските 

територии; 

✓ налице е необходимата критична маса от заинтересовани граждани във възрастовата 

граница до 64 години (което представлява 98% от всички анкетирани), способни да реализират 

Стратегията за местно развитие. 

В разработването на Стратегията за ВОМР участие взеха представители на следните групи 

заинтересовани страни:  

1. За бизнес сектора: земеделски производители; микропредприятия в сферата на 

търговията и услугите; юридически лица, собственици на гори. Представителите на бизнес 

сектора активно участваха с конкретни предложения към Стратегията и в дефинирането на 

обхвата на дейностите по мерките и финансовите параметри по тях; 

2. За публичния сектор: служители в общинска администрация на двете общини, кметските 

екипи, общински съветници, служители на общински социални служби, които правиха конкретни 

предложения и участваха активно във всички етапи на разработване на Стратегията; 

3. За гражданския сектор: представители на НПО, неформални граждански организации и 

читалища се включиха активно в обсъжданията на Стратегията с конкретни предложения в 

дефинирането на стратегическата рамка, в разработването на мерки 19.2-7.2; 19.2-7.5 и 19.2-7.6, 

както и по определянето на критерии за избор на проектите. Физически лица – собственици на 

гори се включиха активно при обсъждане на горските мерки и при определяне на критериите за 

оценка на проетите и тяхната тежест по мярка 19.2-8.6. 
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3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: (не повече от 10 стр.) 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

3.1.1. Водещи икономически сектори на територията на МИГ-Берковица и Годеч  

 Промишлено производство  

Промишлеността е един от водещите структуроопределящи сектори за икономическото 

развитие на общините Берковица и Годеч. Представени са: хранително-вкусова промишленост; 

лека промишленост; химическа промишленост; дърводобив и дървопреработване; производство 

на строителни материали; производството на метални изделия; производство на светодиодно 

осветление; производство на индуктивни компоненти. В резултат на осъществените проучвания и 

анализи по отношение на промишленото производство могат да се направят следните изводи: 

✓  Микропредприятията играят съществена роля в икономическото развитие на 

тириторията; 

✓ Основният предмет на дейност е в сферата на търговията и услугите и леката 

промишленост; 

✓ Икономиката и доходите на населението в голяма степен са зависими от 

микропредприятията от сектора на търговията и услугите; 

✓ Кризисните явления през последните години доведоха до съществен спад на 

производството на всички отрасли; 

✓ С най-голямо значение за икономическото развитие  е преработващата промишленост; 

✓ В структурата на промишленото производство преобладават микропредприятия и малки 

предприятия; 

✓ Идентифицирани са проблеми, по-съществени от които са свързани с липса на 

квалифицирана работна сила; - липса на достатъчно оборотни средства; - труден достъп до 

инвестиции; - липса на възможности за съфинансиране на дейностите с европейски средства; - 

липса на местни политики за стимулиране на бизнеса; -  липса на достатъчно пазари; - ниска 

конкурентоспособност на произвежданата продукция; - недостатъчно успешно въвеждане на 

иновации и модернизация на производствата; - висока енергоемкост на производството; - ниско 

заплащане и липса на мотивация на персонала; 

✓ В икономическата структура на територията все още се наблюдават сериозни дефицити, 

вредното влияние на които може да бъде намалено посредством прилагането на Стратегия за 

местно развитие, насочена към подкрепа на микропредприятията; 

✓ Оказването на подкрепа на микропредприятията, работещи в сферата на услугите, 

търговията, леката промишленост посредством включването на мерки от ПРСР 2014 – 2020 

година ще окаже принос, както за тяхното устойчиво развитие, така и за добавяне на стойност на 

обхванатата от местната инициативна група територия.  

 Селскостопански сектор  

Аграрният сектор и в бъдеще ще продължи да играе важна роля в икономическото развитие 

на територията на общините Берковица и Годеч. Земеделието ще остане основен източник на 

доходи, тъй като осигурява продоволствена сигурност на населението необходима за неговото 

изхранване, създава заетост и допринася за балансирано териториално развитие и е главна 

допирна точка между хората и околната среда. Екологично чистият район на територията на 

МИГ създава благоприятни предпоставки за развитие на биологично растениевъдство и 

животновъдство. 

Анализът на поземлените ресурси показва, че земеделските територии заемат 214 302 дка 

или 46,1% от общата площ на община Берковица. Обработваемата земя съставлява 146 268 дка. 
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(68,3%) от земеделските територии, като една трета от нея са естествените ливади. 

Регистрираните земеделски стопанства в общината са 1038. Релефът в северната част на 

общината е по-благоприятен за развитие на растение-въдството, докато в южната преобладават 

трайни насаждения. Земеделските земи се стопанисват от земеделски кооперации, арендатори, 

частни семейни стопанства и лични стопанства. На територията се отглеждат основно зърнени и 

технически култури, а от трайните насаждения – сливи, малини, ягоди, вишни. В животновъдно 

направление основните групи животни са говеда, овце, кози, птици, пчели. 

По данни на МЗХ обработваемата земя на територията на община Годеч е 86 280 дка – под 

50% от земеделската земя, поливните площи на територията са 1,5% от обработваемите площи. 

Преобладаващо обработваемата земя е частна собственост (64,6%) и общинска собственост 

(26%). В общината има 627 стопанства. Налице е възможен потенциал за утилизиране на 

неизползвания ресурс от обработваема земя за развитие на земеделския сектор. 

Животновъдството в община Годеч е съсредоточено в частния сектор, като основно животните се 

използват за задоволяване на лични нужди и много по-малка част се отглеждат във фирми и 

кооперации. Животновъдството е относително по-слабо развито и е представено най-вече от 

овцевъдство (197 стопанства с общо малко под 3000 овце). 

Изводите, които се налагат от прегледа на развитието на отрасъла са следните: 

✓ Запазва се ниския дял на използваемост на обработваемите земи, като в максимална 

степен се използват само тези до 4 категория. Изключително малък е делът на използваните 

поливни площи; 

✓ Зърнените култури, които се произвеждат на територията се изнасят без да бъдат 

преработени в готов продукт, което се отразява негативно върху добавената стойност и заетостта 

в отрасъла; 

✓ Положителен факт е, че земеделието не е монокултурно.  

✓ Налице е липса на достатъчно инвестиции за създаване на нови трайни насаждения и 

лошо поддържане на съществуващите. В същото време възможността за биопроизводство от тях 

е напълно реалистична; 

✓ Територията разполага с потенциал за развитие на интензивно селско стопанство и 

производство на екологично чисти продукти от растениевъдството, животновъдството и 

пчеларството; 

✓ Необходимо е разширяване на земеделските дейности за по-пълно използване на 

обработваемите земи, прилагане методите на биологичното земеделие за откриване на нови 

работни места; 

✓ Очертани са поредица от проблеми като липса на пазари, липса на оборотни средства, 

труден достъп до инвестиции, липса на квалифицирана работна ръка и др., които възпрепятстват 

развитието на отрасъла; 

✓ Положително е становището относно включването на мерки в стратегията за местно 

развитие, подпомагащи развитието на аграрния сектор. 

 Горско стопанство 

Развитието на многофункционално горско стопанство е реална перспектива, която има 

многостранно значение за територията. То предполага устойчиво стопанисване на горите, което 

се базира върху пълния набор от техните природни, социални и икономически функции и изисква 

интегриран и балансиран начин на управление на комплексното им опазване. Те са източник на 

допълнителни приходи за населението от събирането на горски плодове и билки, а така също и 

развитие на нетрадиционни за общината дейности като бубарство и пчеларство. В горите и 

откритите площи живеят редица животни, които имат стойност за ловния туризъм - яребици, 
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лисици, зайци, сърни, диви прасета и други. 

Делът на горите предпоставя важността на горското стопанство за развитието на 

икономиката. Горските територии заемат 35,3% от територията на община Годеч, от които 

значителна част са държавен горски фонд. Площта на горските територии, съгласно утвърдения 

горско-стопански план на ТП ДГС - Берковица към 31.12.2013 година за общината е  14 925 ха. 

Дърводобивът и лесокултурните мероприятия имат потенциал за осигуряване на работа за 

част от местното население. Следва да се отбележи значителният дял на защитени зони – част от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. В тази връзка, както и във връзка с някои основни 

характеристики на потенциала на горите, следва да се отдаде специално значение и на други 

ползвания на горите – напр. събиране на природни продукти, както и тяхната рекреационна 

функция с оглед бъдещо насърчаване на туристически дейности. 

Следвайки резултатите от направеното допитване и основавайки се на природо-

географската характеристика на територията на МИГ Берковица и Годеч, по отношение на 

горското стопанство могат да се направят следните изводи: 

✓ Територията на МИГ разполага с потенциал за развитие на горския сектор; 

✓ Основните предложения като приоритети за включване в стратегията са насочени към 

дейности за преработка на горски продукти, подобряване екологичната стойност на горите, 

предотвратяване на щетите от пожари, създаване на горски масиви; 

✓  Взети заедно, приоритетните направления, включващи дейности за устойчиво развитие 

на горските територии съставляват 26% , поради което е целесъобразно тези приоритети да 

фигурират и в Стратегията за ВОМР. 

 Туризъм 

Географското разположение, природните характеристики и културно-историческото 

наследство на територията на МИГ Берковица и Годеч създават предпоставки за развитие на 

различни и разнообразни форми на туризъм – селски, конен, вело-, балнеоложки, ловен, 

културен, религиозен и др. От друга страна, преструктурирането на собствеността на 

туристическите обекти в повечето курортни селища и комплекси бе извършено икономически 

необосновано и от хора извън туристическия бизнес. Това логично рефлектира в снижаване 

качеството на предлагания туристически продукт. Недобрата координация между новите частни 

собственици, държавната и местна власт, финансовата нестабилност и малките икономически 

стимули от страна на държавата допълнително утежниха положението в отрасъла. Процедурата 

по провеждане на реформите, както и самите реформи бяха твърде продължителни и проведени 

неефективно. 

Материалната туристическа база на територията на МИГ-а се подобрява с по-бързи темпове 

в сравнение с предлагането на атрактивни и конкурентни туристически продукти. По данни на 

Консолидирания Национален туристически регистър, включващ информация за категоризирани 

туристическите обекти от държавната и общинските администрации, към 1 март 2016 г. 

легловата база на територията на МИГ Берковица и Годеч се състои от 745 легла, разпределени в 

разнообразни по категории места за настаняване. Едновременно с това, на територията има 46 

заведения за хранене и развлечения.  

По отношение на туристическите обекти, съгласно регистъра на туристическите атракции, 

на целевата територия има 27 обекта с целогодишна достъпност, измежду които 10 са 

позиционирани в природна среда и 17 – в градска. Следователно, при наличието на разширена 

материална база, разнообразни туристически обекти с подобрена и целогодишна достъпност, 

остава да се усъвършенства продуктовите асортименти на интегрирани туристически услуги.        

Изводи: 
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✓ През последните години се наблюдава нарастване на броя на хотелите и къщи за гости за 

настаняване на територията на двете общини; 

✓ Неблагоприятната демографска и възрастова структура на населението, с инертност и 

липса на координация и коопериране между стопанските субекти за изготвяне на общи продукти 

на туристическия пазар, които да дават един туристически облик на района ще забави 

чувствително процесите, свързани с развитие на неземеделски дейности и 

конкурентноспособност на територията; 

✓ На територията на МИГ има редица природни забележителности, които създават 

подходящи условия за развитие на туризма в региона; 

✓ Развитието на туризма е слабо поради недостатъчно добре развита туристическа 

инфраструктура, сравнително слабо разнообразие и ниско качество на предлаганите 

туристически услуги; слабо функционират рекламната и информационната система; 

✓ Туризмът в региона е свързан основно с развитието на културен и исторически туризъм, 

с посещенията на паметници на културата с местно и национално значение; 

✓ Проблемите в развитието на културния туризъм са основно свързани с материалната 

база, регулярното осъвременяване и попълване на експозициите, осигуряване на квалифицирани 

преводачи и екскурзоводи, освежаване фасадите на сградите – паметници на културата и други 

места, свързани с културния и исторически туризъм, изграждане на привлекателна градска среда, 

подобряване на архитектурния вид; 

✓ Наличният потенциал за развитие на туризма трябва да бъде използван за да се 

привлекат български и чуждестранни туристи, като по този начин се стимулира местната 

икономика; 

✓ За да се развие туризмът в региона е необходимо да се разработят туристически пакети, 

обединяващи различни туристически продукти, в които освен природните дадености, да се 

включат различни атракции, като обичаи, демонстрация на селския бит и др. Провеждането на 

активна маркетингова и рекламна кампания, особено в сътрудничество със съседните общини и 

разработване на съвместна стратегия е друга ефективна мярка за привличане на туристи и за 

осигуряване на подходяща среда за развитие на туристическите услуги в района; 

✓ Една немалка част от анкетираните представители на местния бизнес – 37% предлагат в 

бъдещата стратегия за местно развитие да се включи като приоритетно направление развитието 

на туризма; 

✓ Налага се извода, че територията на МИГ – Берковица и Годеч разполага със значителен 

потенциал за развитие на туризма и стратегията за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 

година следва да подпомогне развитието на този сектор. 

3.1.2. Водещи социо-културни сектори на територията на МИГ-Берковица и Годеч 

Образователен сектор : За образованието в общините на територията на МИГ е характерно, 

че е с публичен характер. Към момента няма учебни институции, които се финансират от частния 

сектор. Образованието в общините включва - предучилищно обучение: 6 на брой ЦДГ и една 

детска ясла в Берковица; една ЦДГ и една детска ясла в община Годеч;  -  общо образование: 6 

основни училища в община Берковица и две (начално и средно) в община Годеч; -  

професионално образование: Лесотехническа професионална гимназия в гр. Берковица.  

Здравеопазване: представено е от изградени и функциониращи подсистеми на болнична и 

извънболнична лечебна дейност. Болничната лечебна помощ в община Берковица е свързана с 

дейността на “МБАЛ Берковица” ЕООД. На територията на община Годеч работят 5 лекари, от 

които 3 общопрактикуващи; 5 стоматолога и 5 специалисти по здравни грижи. 
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Социални услуги: На територията на община Берковица са действали 4 специализирани 

институции с общ капацитет 330 места. От социалните услуги от „резидентен“ тип в общината са 

разкрити едно защитено жилище за мъже с умствена изостаналост с капацитет 8 потребители и 

Център за настаняване от семеен тип (за деца лишени от родителски грижи) с капацитет 15 места. 

През 2013 г. в общината е разкрита и Обществена трапезария с капацитет за 72 души. 

Обслужването на жителите от община Годеч в сферата на социалното подпомагане се 

осъществява от поделение на ДСП – Годеч. В гр. Годеч с финансовата помощ на Социален 

инвестиционния фонд на МТСП е изграден център за социална интеграция на възрастни хора с 

физически увреждания.  По СМР на МИГ е финансиран проект на СНЦ „МИСИЯ“ за оборудване 

и обзавеждане на център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания. В с. 

Бракьоновци се намира терапевтична къща «Феникс», в с. Гинци се намира „Център за 

наркоманни зависимости”, където се предоставят медицинска и социална рехабилитация, 

консултации – социални, правни, здравни, психологически, трудо-терапия, умения за 

самостоятелност и подкрепа на семействата. 

Култура: От дейностите на културата в община Берковица са развити музейната и 

комплексната читалищна дейност. Музейната дейност организационно е структурирана в Музеен 

комплекс – Берковица, включващ: Къща-музей “Иван Вазов”, Етнографски музей и Градска 

художествена галерия.  

Комплексната читалищна дейност е носител на дългогодишни традиции и читалищата днес са 

основни културни средища в общината. Такива, освен в гр. Берковица съществуват и в селата 

Бързия, Боровци, Замфирово и Гаганица. В читалищата са развити библиотечната дейност, 

различни школи – по изкуствата, музикална, танцова и др., любителско творчество 

(художествена самодейност). Специфична читалищна дейност са духовите оркестри, като с 

национална известност е Берковската духова музика. 

На територията на община Годеч са запазени три църкви с художествена стойност (Св.Троица 

в с. Комщица, Св. Димитър Солунски в гр. Годеч и Св. Николай в с. Гинци); 2 манастира (Св. Дух 

и Разбойнишкия манастир – скален манастир), както и античен храм от римската епоха (II в.). От 

сферата на нематериалното културно наследство интерес представлява отбелязването на 

традиционния празник Видовден. 

На територията на Община Годеч има 2 бр. читалища, в които има библиотеки и малки 

музейни сбирки. 

Спорт: За развитието на спорта и физическото възпитание на децата и младежите в община 

Берковица е изградена спортна инфраструктура, която включва: стадиони, футболни игрища, 

спортни площадки. Към нея следва да се отчетат и физкултурните салони и спортните площадки 

в училищните дворове и детските заведения. В гр. Берковица има общо 9 (девет) лицензирани 

спортни клуба, между които: 2 по футбол, 2 по ски-бягане и биатлон, по един за спортовете: 

ръгби, карате, теннис на маса, ориентиране, волейбол. В града функционира малка спортна зала с 

капацитет около 100 места, която обаче е в лошо състояние и не предлага добри условия за 

активно спортуващите. Спортни стадиони има и в селата Замфирово, Боровци, Бързия и Ягодово. 

Тяхното състояние не отговаря напълно на изискванията за съвременни спортни обекти. 

На територията на община Годеч функционират 3 (три) спортни клуба, финансирани основно 

от общинския бюджет съответно по: футбол; тенис на маса и тенис на маса, шах и овална топка. 

За жителите на община Годеч и туристите интерес представлява и школата по езда и стрелба с 

лък „Пътя на коня и лъка” в село Лопушна. За местните хора, с цел насърчаване развитието на 

спорта, е изграден стадион като инвестицията е за близо 6 млн. лева. 

Изводи: 
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✓ През последните години се наблюдава увеличаване на предлаганите социални услуги; 

✓ Разработени  са механизми за ефективно управление на социалните услуги и повишаване 

на качеството на предоставяните услуги; 

✓ Наблюдава се разширяване на партньорствата със здравните и лечебните заведения за 

предоставяне на медико-социални услуги; 

✓ Налични са предприети инициативи, в т.ч. с активното участие на МИГ за задържане на 

населението в селата и ограничаване на обезлюдяването чрез подобряване на достъпа до заетост, 

намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 

✓ Осигуряват се по-добри възможности за реализация на лицата от различните етнически 

групи и интегрирането им чрез пълноценно използване на алтернативни европейски средства; 

✓ Наблюдава се подобряване на образованието чрез инициативи и мероприятия в посока 

намаляване на отпадналите ученици, редуциране броя и дела на населението с основно и по-

ниско образование и активно социално приобщаване; 

✓ Налични са изпълнени проекти за популяризиране на културните традиции и 

превръщането им в конкурентноспособен туристически продукт; 

✓ Наличен е потенциал за реализиране на проекти за развитие и съхранение на културно-

историческото наследство; 

✓ Внедрени са поредица от добри практики в сферата на социалните услуги и образованието 

чрез транснационално сътрудничество и междуобщинско партньорство. 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 Анализирайки резултатите от проведеното анкетиране по отношение на заявения интерес 

към мерки от ПРСР 2014 – 2020г. може определено да се каже, че най-голям е интересът към 

инвестиции за развитие на неземеделски дейности. Това обстоятелство се обяснява с 

разнообразието от дейности, които могат да бъдат подпомогнати, а също така и от наличието на 

голям брой функциониращи микропредприятия на територията на МИГ.  

На следващо място по заявен интерес са земеделските производители. Фермерите са 

посочили необходимост от инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с производството на 

земеделски продукти, а също така и необходимост от инвестиции в преработка на хранителни 

продукти. Аграрният сектор ще продължи да играе съществена роля на територията на МИГ 

Берковица и Годеч и подпомагането му ще окаже въздействие върху добавяне на стойност на 

територията на МИГ. 

Отчетен е интерес и към мерки, насочени към подобряване на условията и услугите на 

територията на двете общини, в т.ч. за изпълнението на малки инфраструктурни проекти. Има 

интерес и към мерките за развитие на туристическа инфраструктура, за съхранение и развитие на 

културното наследство. 

Изхождайки от възможностите, които предоставя подхода ВОМР и основавайки се на 

анализа, свързан с оценка на потенциала и възможностите за развитие на територията на МИГ 

Берковица и Годеч, посредством Стратегията за ВОМР могат да бъдат подпомогнати следните 

заинтересовани потенциални участници/бенефициенти: 

✓ 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 
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съветници. 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

СЛАБИ СТРАНИ 

• Добре развито селско стопанство в сферата 

на зърнените култури; 

• Традиции и добри условия за развиване на 

трайни насаждения и овощарство; 

• Благоприятни за сертифицирано 

биологично земеделие почвено-климатични 

условия; 

• Условия и богати природни и антропогенни 

ресурси за реализиране на целогодишен 

туризъм;  

• Минерални извори с лечебни свойства и 

потенциал за развитие на балнеоложки и 

спа туризъм; 

• Ски-център “Връх Ком-Берковица” – 

модерна зона за практикуване на зимни 

спортове;   

• Значителен горски фонд, позволяващ 

благоприятно развитие на туризма и 

дървопреработването; 

• Наличие на добри транспортни 

комуникации от регионално, национално и 

международно значение; 

• Развита система от публични услуги, 

удовлетворяваща местните потребности. 

• Неблагоприятна демографска картина; 

• Висока безработица; 

• Висок дял на лицата с основно и средно 

образование; 

• Липса на квалифицирани кадри; 

• Неподдържани хидромелиоративни 

системи; 

• Недостатъчна степен на механизация и 

концентрация на селскостопанското 

производство; 

• Неконкурентоспособно производство на 

важни местни индустриални предприятия; 

• Липса на предприятия за добавяне на 

стойност на територията;  

• Недостатъчно развитата и изградена 

техническа инфраструктура;   

• Слаб маркетинг на туристическия ресурс в 

целевата територия.   

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Повишаване на обществения интерес към 

формите на алтернативен туризъм; 

• Повишаване на изискванията за качество на 

хранителните продукти; 

• Нарастване търсенето на екологично чиста 

селскостопанска продукция; 

• Създаване на нови трайни насаждения на 

ягодоплодни култури с качествен посадъчен 

материал; 

• Въвеждане на по-ефективни производства 

на базата на иновации; 

• Развитие на индустриални производства на 

базата на местни ресурси; 

• Подобряване на туристическия маркетинг и 

• Задълбочаване на миграционните процеси 

в страната и емигриране на интелектуалния и 

квалифициран трудов потенциал на 

територията на МИГ-а;  

• Влошаване на миграционната криза с 

бежанци, търсещи убежище;  

• Липса на инвестиционен интерес към 

територии извън градските агломерациици;  

• Отлив на инвестиции от страната и 

региона; 

• Поява на рискове от непредвидими 

природни и обществено-политически събития;  

• Продължаване на негативните тенденции, 

свързани с изменение на климата; 



13 

 

създаване на туристически атракции;  

• Модернизиране на микро-, малките и 

средни предприятия в общината; 

• Прилагане на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Берковица; 

• Финансиране на СМР 2016-2023 на МИГ. 

• Високи изисквания за кредитиране на 

бизнеса;  

• Невъзможност да се получи финансиране 

от структурните фондове на ЕС, с което да се 

затрудни реализацията на инвестиционните 

проекти в територията;  

• Конкуренция на други курорти и 

туристически обекти в района и областта;  

• Конкурентен натиск на пазари от други 

страни. 
 

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

 Анализите и проучванията, разкриващи нуждите и потенциала за развитие на изследваната 

територия, идентифицираха потребностите и на уязвимите и малцинствени групи в населените 

места от територията на МИГ- Берковица и Годеч.  Тези потребности условно могат да бъдат 

разделени на две групи:  

✓ свързани с повишаване на доходите и увеличаване на възможностите за професионална 

реализация;  

✓ свързани с подобряване на качеството на живот, осигуряващи равен достъп до обекти на 

здравната, социалната, образователната, културната инфраструктура;  

Целевите групи с най-висок риск от дискриминация или изключване, по-специално по 

отношение на маргинализираните общности, включват изключително ромите. Спрямо данните от 

националното преброяване през 2011г. около 17% от населението на община Берковица са се 

самоопределили като роми. В община Годеч, почти 100% от населението са се самоопределили 

към българската етническа група и много малка част – едва под 0,5 % - като роми. Статусът на 

образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване на ромите е значително 

по-нисък в сравнение с другите етнически групи. Учащите са изключително малко. Ниският дял 

на продължаващите образованието си след 15-годишна възраст ще предопределя по-ниския 

образователен и квалификационен статус на общността в дългосрочен план, а оттук – и по-

големия дял на безработните и изпадналите от пазара на труда роми и през следващите 

десетилетия.  

В периода на изпълнение на СМР 2012-2015 г., в МИГ Берковица и Годеч има подаден и 

успешно реализиран проект по мярка 121 от жена - представител на ромската общност на 

територията. В общото събрание на МИГ-а също членуват представители на тази общност. По 

отношение на подготовкта на Стратегията представители на малцинствени групи са взели 

участие в срещите за подготовка и консултиране на бъдещата СМР. Управителните органи на 

сдружението считат, че интеграцията на ромите е процес на развитие и модернизация на 

ромската общност и не би могла да се случи без активното участие на самите тях във всички нива 

на този процес, от планирането до изпълнението. 

Акцентът при втората група потребности е поставен върху осигуряване на равен достъп на 

хората до качествени публични услуги с висока обществена значимост. Необходими са 

целенасочени дейности за повишаване качеството на живот на местните жители, чрез обновяване 

на селищата и развитие на инфраструктурите /социална, здравна, образователна, културна/. Това 

развитие следва да се обвърже с конкретните нужди на уязвимите и/или малцинствени групи, 

например - по отношение на самотно живеещи стари хора - обезпеченост с конкретни социални 
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услуги в общността, съответстващи на потребностите на хората; по отношение на представители 

на малцинствени групи - провеждане на различни кампании за профилактика и превенция на 

социално значими заболявания и др.. 

4. Цели на стратегията: (не повече от 10 страници) 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

Стратегическите цели показват посоката за развитие за времевия хоризонт на Стратегията в 

основните проблемни области – икономическо развитие, околна среда, инфраструктура, човешки 

ресурси. Секторните анализи и SWOT-анализът очертаха голям брой проблеми и възможности за 

социално-икономическото развитие на територията на МИГ-Берковица и Годеч. От друга страна 

ограничеността на възможностите и ресурсите налага съсредоточаване на усилията по 

приоритети. Изборът на приоритети за устойчивото и балансирано развитие на МИГ бе 

подчинено на няколко важни критерия като надграждане на силните страни и изграждане на 

предимства на местно ниво, острота на регистрираните проблеми, неотложност на разрешаването 

на проблемите, налични възможности за решаването им, взаимовръзки между тях. В рамките на 

всеки приоритет са формулирани специфични цели и мерки, включващи сходни по характер 

конкретни операции, насочени към постигането на дефинираните в стратегията цели. 

Прилагането на планираните мерки ще надгради и подчертае силните характеристики и ще 

преобразува и преодолее слабостите, очертани в SWOT-анализа. 

В разработването на Стратегията за ВОМР участваха представители на трите сектора – 

бизнес, НПО и публични власти. Анализирайки територията на МИГ, участниците оцениха 

предимствата и възможностите на природния потенциал, свързаното с него земеделие, 

характеристиките на местния продукт и шансовете му за по-добра пазарна реализация. Оценени 

бяха също условията за живот, които не са добри от гледна точка на намиране на работа, достъп 

до образование и здравеопазване, разнообразен социален живот. Местните жители считат, че 

преодоляването на тази ситуация е възможно като обединят усилията си и начертаят общ план за 

действие за оживяване на селата.  

Участниците в разработването на СМР формулираха следната визия за територията си: 

„Територията на МИГ Берковица и Годеч - привлекателно място за живот и труд, развит 

туристически и културен център, с екологично селско стопанство и чисти производства” 

Основна 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 целта, насочена към оживяване на територията с планирани обединени 

действия, хората определиха три равнопоставени приоритета - да живеят по-богато, при по-добри 

условия при съхранена околна среда, опирайки се на традициите си.  

ПРИОРИТЕТИ: 

1.Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал за растеж с оглед 

подобряване качеството на живот и доходите на местното население – свързан е със 

създаването на нови възможности за трайна, устойчива заетост преди всичко за младите хора, за 

да могат да останат на територията, да имат осигурени добри доходи, които ще им гарантират по-

високо качесто на живот. Произтича от желанието на хората да живеят по-добре и по-интересно, 

с достъп до услуги като в големия град, да имат среда за пълноценно общуване, опирайки се на 

селските си корени, която да могат да споделят с външни хора (туристи и посетители).  

2.Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за 

създаване на местен бизнес - свързан е с използването на потенциала на плодородната 
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земеделска земя за получаване на повече и различни продукти от нея, които могат да се продават 

не само като суровина. От друга страна хората отчитат неизползван потенциал от страна на 

микропредприятията, опериращи в неземеделския бизнес и услугите за повишаване на 

конкурентноспособността им, чрез разнообразяване и повишаване на качеството на 

произвежданите продукти и /или предлаганите услуги. В туристическия отрасъл те виждат 

възможности за създаване на малък, но конкурентен местен бизнес и за предлагане на 

съпътстващи туристически услуги. 

3.Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, 

вкл. използване потенциала на културното наследство – свързан е с осъзнаването на 

проблемите на околната среда. Продиктуван от желанието на местните хора да опазят чисто 

мястото, на което живеят, с чист въздух, води и здрави гори. Тук, освен екологичните ползи за 

бъдещите поколения те виждат и възможност за създаване на заетост, за подкрепа на малък 

бизнес, свързан с преработка на дървесина и/или получаване на изделия от дърво. От друга 

страна, територията е богата на културно и историческо наследство, което ако бъде подходящо 

представено може целогодишно да привлича голям брой външни посетители – гости, туристи. 

Чистата околна среда, в съчетание с богато културно и историческо наследство е все още недобре 

използван потенциал за развитие на туристическия сектор на територията. 

4.2. Специфични цели: 

Стратегията на МИГ Берковица и Годеч предвижда изпълнението на следните специфични 

цели по приоритети: 

По Приоритет 1.:  Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал 

за растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население: 

Специфична цел  1.1 Развитие на екологично селско стопанство и утвърждаване на 

местния продукт чрез добавяне на стойност  и маркетиране:  

Климатичните условия и наличната земеделска земя на територията, уменията на хората и 

традициите в земеделието насочиха вниманието на участниците в разработването на Стратегията 

към местния продукт, неговите характеристики и възможности за разнообразяване. Използването 

на научните постижения и иновации, постигането на стандарти и качество, преработка, нов 

търговски вид и добавяне на стойност, директни продажби и общи усилия за брандиране и 

активен маркетинг са възможности, дискутирани по време на срещи с местните хора.  Като 

неизползвани ресурси за създаването на нови продукти и производства на територията бяха 

споменати също потенциалът на слънчевата и вятърна енергия, както и биомасата. Реализирането 

на този приоритет ще превърне част от суровините в краен продукт, предназначен за краен 

клиент, ще внедри нови мощности, обслужвани от нови работни места, и ще оживи територията. 

Интервенциите на Стратегията са насочени по цялата верига – „от полето – до масата” и ще се 

осъществяват чрез мерки 19.2-4-1 и 19.2-4.2. 

Специфична цел 1.2 Използване потенциала на местното културно, историческо и 

природно наследство за осъществяване на целогодишен туризъм.  

На територията на МИГ-а има богати и разнообразни природни и антропогенни туристически 

ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и форми на туристически 

дейности. Отрасълът, обаче, все още не е достигнал желаното и възможно ниво на развитие, 

разнообразието и качеството на предлаганите туристически продукти не е конкурентоспособно, 

отсъстват интегрирани продукти, които да създадат висока добавена стойност, въпреки наличния 

потенциал за това. Според участващите в изготвянето на Стратегията, неразработен ресурс с 

туристически потенциал са минералните води в с. Бързия, които биха могли да представляват 
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чудесен завършек след поход до връх Ком, или след планинско колоездене. Наличието на 

целогодишна база на връх Ком е също предпоставка за осъществяване на целогодишен туризъм. 

Културно-историческото минало на територията позволява създаването на исторически 

възстановки които могат да бъдат част от интегриран туристически продукт. За постигане на 

специфична цел 2 от първи приоритет ще се прилагат мерки 19.2 – 6.4 и 19.2-7.5. 

По Приоритет 2.: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможности за създаване на местен бизнес: 

СЦ 2.1 Развитие на чисти индустриални производства използващи местните ресурси 

чрез въвеждане на ефективни техники на базата на иновации. 

Като основен катализатор за функционирането на икономиката на територията на МИГ-

Берковица и Годеч бяха определени предприятията от сферата на промишлеността и 

строителството. Преобладават малки и микро-предприятия. По-голямата част от 

новостартиралите частни предприятия са в тази група. Други добре развити икономически 

дейности обхващат различни направления в областта на строителната индустрия, пластмасовата, 

алуминиева и дървена дограма. Съществен фактор за икономическия растеж е добавената 

стойност. Развитието на отрасли с висока добавена стойност създава повече доходи и повишава 

благосъстоянието на населението. Тези отрасли много по-успешно борят зависимостта на 

икономиката от функционирането на ограничен брой производства. На територията на МИГ-а се 

откриват участници в някои от индустриите с дълги вериги на добавена стойност, измежду които 

са „мебелно производство“, „текстил и облекла“, „каучук и пластмаса“, в рамките на които е от 

стратегически интерес да се усили обема на произведената продукция и експортния им 

потенциал. За постигане на специфична цел 2.1 ще се прилагат мерки 19.2-4.2 и 19.2-6.4. 

СЦ 2.2 Внедряване на съвременни технологии за лесовъдство. Търговия, преработка и 

маркетинг на горски продукти. 

Делът на горите на територията на МИГ е значително по-висок от средния за страната (34 %). 

Дърводобивът и лесокултурните мероприятия в горския фонд осигуряват работа на част от 

местното население. Структурното значение на горското стопанство в икономиката на 

територията дава шанс за развитие и фокусиране върху защитните и рекреационните функции на 

гората и планината. Съществуването на много други алтернативи за стопанска дейност в 

границите на МИГ прави този модел на ползване перспективен, полезен и устойчив. Горите 

могат да подпомогнат не само почивното дело, балнеолечението и ловния туризъм. Те са 

източник за дървообработването и мебелното производство. За постигане специфична цел 2.2. ще 

се прилага мярка 19.2–8.6. 

СЦ 2.3 Разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги. 

Отрасловата структура на предприятията, заети в сферата на услугите е твърде разнообразна: 

включва ел. услуги, бизнес-консултации,  къщи за гости, хотелиерство и ресторантьорство, 

мебелно производство, спорт и козметика, фармация, бижутерийна промишленост. С най-голям 

потенциал за генериране на социално-икономически ползи на територията на МИГ-Берковица и 

Годеч от сектора е търговията. Преобладаваща част от активните фирми оперират в сферата на 

бързооборотни потребителските стоки и услуги. Добра възможност за района е реабилитирането 

в по-големи мащаби на традиционния бижутериен под-отрасъл. Той може да бъде свързващо 

звено между конвенционалната търговия и туризма. Търговията и услугите, аналогично на 

земеделието, концентрират най-голям стопански интерес за развитие и модернизация. За 

разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги ще се прилага 

мярка 19.2-6.4. 

По Приоритет 3.: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
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ресурсната ефективност, вкл. използване потенциала на културното наследство. 

СЦ  3.1   Изграждане на рационална и жизнеспособна социална среда; 

На територията на МИГ Берковица и Годеч има 40 населени места. Отдалечеността на някои 

от тях от общинските центрове влияе силно на характеристиките им по отношение на качеството 

на живот – колкото по-отдалечени са, толкова по-затруднен е достъпът на живеещите в тях до 

качествени и разнообразни продукти и услуги. Стратегията ще насърчи предприемачество, 

облекчаващо достъпа до различни видове качествени услуги, включително мобилни, в това число 

и здравни, както и: грижи за хора в неравностойно положение, образование, здравеопазване, 

ИКТ, развлечения и спорт, услуги, осигуряващи сигурността на собствеността и индивида и 

други. За постигането на тази специфична цел ще се прилага мярка 19.2-6.4. Социалното 

предприемачество се допълва от мярка 19.2-7.2, която отваря възможност да се обнови и 

оборудва публичен сграден фонд, а по мярка 19.2-7.5 – да се подобри привлекателността на 

средата за живот на територията на МИГ. 

СЦ 3.2   Опазване на природните ресурси. Осъзнаване проблемите на околната среда и 

подобряване на природното наследство и селския пейзаж; 

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни 

източници е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на 

вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Компонентите на 

околната среда-въздух, почви, биоразнообразие на представената територия, хората определят с 

добри качества, тъй като районът е екологично чист. За опазване на природните ресурси, 

подобряване на природното наследство и селския пейзаж ще се прилагат дейности от мерки 19.2-

4.1; 19.2-6.4; 19.2-7.2; 19.2-7.5; 19.2-8.6; 

СЦ 3.3 Подобряване познаването и разбирането на културното наследство за 

повишаване на привлекателността на територията на МИГ Берковица и Годеч. 

Географското разположение, природните характеристики и културно-историческото 

наследство на територията на МИГ-Берковица и Годеч създават предпоставки за развитие на 

различни и разнообразни форми на туризъм – селски, конен, вело-, балнеоложки, ловен, 

културен, религиозен, ски-туризъм. На територията има множество места, на които е запазена 

дивата флора и фауна. Те не са достатъчно познати дори сред местните жители, още по-малко 

носят стойност за туризма. Селското наследство и селският пейзаж, усещането за автентичност, 

близостта до земята и нейните плодове не са превърнати в преживяване.  Малко познати 

природни, културни и исторически дадености на територията все още не носят допълнителни 

доходи на населението чрез предлагане на алтернативи за свободното време. Мерки 19.2-7.6, 

19.2-7.2 и 19.2-7.5, в допълнение с 19.2-6.4 ще насърчат съвместните действия на публичния и 

частния сектор за реализиране на целта, свързана с привличане на интереса към територията и 

развитие на алтернативни форми на туризъм.  Комбинацията от мерки по тази специфична цел 

създава баланс в активността на трите сектора и фокусира техните съвместни усилия за 

иновативен и интегриран подход към неразработен ресурс. 

4.3. Характеристики на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности 

и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, 

включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация: 
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Територията на МИГ-Берковица и Годеч се развива в условията на общата социално-

икономическа ситуация в Северозападна България. Сред основните неблагоприятни тенденции, 

които я характеризират, се открояват: обезлюдяване на селата, застаряване на населението, липса 

на възможности за работа. Като следствие на гореописаното, налице е значително намаляване на 

нейната атрактивност преди всичко по отношение на младите хора. Това създава необходимост 

от прилагане на мерки за създаване и подобряване на възможностите за труд, за осигуряване на 

равен достъп на хората до публични услуги с висока обществена значимост, за експониране на 

природните дадености на територията при засилено опазване елементите на околната среда.  

Реализацията на подобен род мерки би следвало да се разглежда и в контекста на тяхната 

значима роля върху миграционните процеси, касаещи преди всичко населението в младите 

възрастови групи.  

Характеристиките на територията на МИГ-Берковица и Годеч, разработени въз основа на 

местните потребности и потенциал, намират израз във визията на МИГ-а, а именно: 

„Територията на МИГ-Берковица и Годеч - привлекателно място за живот и труд, развит 

туристически и културен център, с екологично селско стопанство и чисти производства”.  В 

процеса на нейното формулиране са взети предвид основните изводи от дефинираните записи в 

SWOT-анализа и досегашното развитие. Акцент в развитието на територията си месните жители 

поставят върху следните характеристики:  

✓ привлекателност на малките населени места за живот и труд, включително за създаване на 

възможности за алтернативна заетост, насочено преди всичко към младите, като мярка 

противодействаща на трудовата миграция и процесите по обезлюдяване на селата; 

✓ природни дадености за развитие на туризъм и популяризиране на местното културно 

наследство като мярка за повишаване на доходите от една страна, и от друга – подобряване 

качеството на живот чрез ползване на качествени услуги, достъпни към момента единствено в 

градовете;  

✓ наличие на земеделска земя и благоприятни климатични условия за производство на 

екологични и био- селскостопански продукти с цел създаване на заетост; повишаване на 

доходите и добиване на чиста земеделска продукция; подобряване на здравния статус на 

местното население с акцент върху подрастващото поколение;  

✓ възможности за развитие на чисти, щадящи околната среда индустриални производства на 

базата на местните ресурси с цел реализиране на добавена стойност за територията и повишаване 

трудовата активност на населението.  

Решаването на ключовите проблеми и реализацията на потенциала за развитие на МИГ през 

настоящия планов период ще даде възможност за постигане на очертаната визия, което я прави 

реалистична.  

Стратегическата рамка е разгледана в контекста на системата от стратегически и планови 

документи на областно, регионално, национално и европейско ниво. Потърсена е външната 

съгласуваност на документа, като стратегическите цели са обвързани с приоритетните за 

развитие области. Външна съгласуваност на документа е постигната чрез:  

Стратегия Европа 2020, която цели постигането на интелигентен, устойчив и  приобщаващ 

растеж. Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне са в сферата на заетостта; 

образованието; научните изследвания и иновациите; социалното приобщаване и 

намаляването на бедността; и климата/енергетиката. Спрямо тях са дефинирани седем 

национални инициативи, очертаващи рамка чрез която ЕС и националните власти взаимно 

поддържат усилията си в области, подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“, като: иновации, 

цифрова икономика, заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на 
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ресурсите. В тази връзка, настоящата Стратегия за ВОМР следва зададените от ЕС насоки. 

Акцентира върху намаляване на безработицата чрез стимулиране на преработвателната 

промишленост и създаване на нови предприятия, развитие на конкурентно селско стопанство 

с по-висока добавена стойност, опазване на околната среда, активно социално включване на 

уязвими групи в пазара на труда.  

Национална програма за развитие България 2020 (НПР БГ 2020) - водещ стратегически и 

програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната ни до 

2020 г.. Формулираните цели на правителствените политики ще осигурят постигането на ускорен 

икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в 

средносрочен и дългосрочен план. НПР БГ 2020 поставя пред страната 3 стратегически цели и 8 

приоритета, като основните направления са: образование, здравеопазване, социално 

включване, по-високи равнища на заетост, регионално развитие, инфраструктура, 

иновации, аграрен сектор, енергийна ефективност. Стратегията за ВОМР на МИГ е засегнала 

в своята стратегическа рамка голяма част от приоритетните направления на програмата, в 

съответствие с потенциала и възможностите на територията.  

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2020 (НСРР) - основен документ, 

който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и 

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за 

сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя 

дългосрочните цели и приоритети за регионално развитие на страната. Същите задават 

насоката на изведените в Стратегията на МИГ приоритети. Налице е връзка и съответствие 

между НСРР 2012-2022 и заложените в Стратегията на МИГ цели.  Стратегията е насочена 

към по-устойчиво използване на местните ресурси и местния потенциал, стимулиране на малките 

и средни предприятия. Чрез нея се цели създаване на подходящи условия за развитието и 

реализацията на човешките ресурси с оглед намаляване на негативните демографски и 

миграционни процеси и подобряване на качеството на живот в населените места, подобряване 

качеството на средата на живот чрез осигуряване на достъп до качествени образователни, 

здравни, социални и културни услуги, модернизиране и изграждане на образователна, социална, 

културна и спортна инфраструктура.  

Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020/, Регионален план за 

развитие на Северозападен район 2014-2020 - Регионалните планове за развитие определят 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на 

територията на съответния район, която съвпада с предвижданията на Националната стратегия за 

регионално развитие и другите структуроопределящи политики. 

Областна стратегия за развитие на област София 2014-2020/, Областна стратегия за 

развитие на област Монтана 2014-2020 - определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за 

развитие.  

Общински  план за развитие на община Берковица (2014-2020)/, Общински план за 

развитие на община Годеч 2014-2020 г. Дефинираните визия, цели и приоритети се базират на 

местния потенциал за развитие на територията, чийто подробен анализ е извършен в Общинските 

планове за развитие на общините в обхвата на МИГ, с действие в периода до 2020 г. 

Вътрешно съответствие и допълняемост 

Вътрешното съответствие на Стратегията се изразява в ясната и категорична връзка между 

тенденциите в развитието на територията, станали ясни от направените анализи на 
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икономическото и социалното развитие и изведените силни и слаби страни, възможности и 

заплахи. На тази база стъпва и разработената стратегическа рамка, която да използва 

потенциала на територията, за да реши нейните проблеми и да доведе до устойчиво развитие. 

Постигната е интегрираност и взаимодействие между отделните стратегически цели. Те са 

балансирани и равнопоставени като значимост и засягат четири отделни сфери, които са 

ключови за устойчивото развитие: 1. Икономика и местен потенциал; 2. Човешки ресурси; 3. 

Инфраструктура; 4. Околна среда. Въпреки че са изведени като отделни цели, връзката между тях 

е особено тясна: развитието на инфраструктурата осигурява база за развитие на бизнеса и по-

добра среда за живот на хората; грижата за човешките ресурси от гледна точка на осигуряване на 

достъп до образование, здравеопазване и социални услуги, води до по-добре и повече обучени и 

квалифицирани кадри, които да са подготвени да влязат и да подсилят местната икономика, а 

развитата икономика означава повече работни места, по-високо заплащане и по-висок стандарт 

на живот. Най-сигурният начин за развитие на територията на МИГ е да се използват нейните 

сравнителни предимства и потенциал, а именно: подходящото географско разположение и 

природно-климатичните условия, благоприятни за развитие на туризъм и селско стопанство при 

стриктно съблюдаване за опазването на околната среда.  

При разработването на Стратегията за ВОМР бяха отчетени потребностите на уязвимите и 

малцинствени групи, свързани с повишаване на качеството на живот и улесняване достъпа им до 

различни социални услуги. Тези нужди, отразени в Стратегията, са пряко обвързани с 

провежданите политики за десегрегация и деинституционализация на национално ниво:  

✓ Десегрегацията е процес на осигуряване на условия за свободен достъп до качествено 

образование, социални услуги, здравеопазване за представители на малцинствени/ уязвими 

групи. Десегрегацията се предполага да внесе иновация не само в образованието, но и в 

цялостния живот на тяхната общност, подобрявайки нейните социални перспективи. Изведените 

приоритети и специфични цели за разнообразяване на възможностите за трудова заетост и 

професионална реализация, както и за повишаване качеството на живот на представителите на 

тези обществени групи са пряко насочени към намаляване на задълбочаващите се процеси на 

прогресираща социална изолация и решаваща стъпка за социално – икономическото им 

включване в гражданското общество. 

✓ По отношение на провежданата на национално ниво качествено нова социална политика 

по деинституционализация на деца и стари хора, настанени в социални институции, 

Стратегията за ВОМР предоставя възможности за  реализиране на дейности, насочени към 

предоставяне на широк кръг нови социални услуги, съобразени с конкретните потребности на 

различните целеви групи. 

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

В контекста на ВОМР иновациите не се изразяват непременно в изследвания на високо ниво и 

разработване на нови технологии. По определение Стратегиите за ВОМР са местни и с твърде 

малък мащаб. Те нямат възможност да променят условията на живот на всички наведнъж. Затова 

те трябва да се концентрират върху онези действия, които имат мултиплициращ или 

лавинообразен ефект върху местното развитие. Вместо да се използват всички ограничени 

налични ресурси за посрещане на основните потребности, идеята е проблемите и възможностите 

да бъдат разгледани от нов ъгъл и да се изследват новите отговори, които могат да доведат до по-

дългосрочни и по-устойчиви решения. ВОМР има потенциал да използва съществуващите 

ресурси по нови и креативни начини. В последствие успешните идеи могат да бъдат анализирани, 

документирани и прехвърляни от различните европейски, национални и регионални мрежи от 
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участници във ВОМР.  

Иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч ще 

произтичат от въвеждането на нови продукти в дадени производства; от предлагането на нови 

услуги – за цялата територия на МИГ или само за дадено населено място – част от нея; при 

прилагане на нови техники за изпълнение на дейности в местния контекст. Очакванията са те да 

имат мултиплициращ ефект върху промените, които общността иска да реализира. Иновативни 

могат да бъдат едно или повече действия от малък мащаб, които имат потенциал да мобилизират 

общността и да доведат до значителни ползи и устойчиви резултати.  

Външните анализи и наблюденията, споделени от местните хора, съвпаднаха с извода, че на 

тяхната територия има достатъчно неизползвани дадености, които могат да създадат заетост, 

доходи и да допринесат за по-добър живот. Такива са наличните природни ресурси - 

земеделската земя, слънчевата енергия, вятъра, запазеното биоразнообразие и неразработения 

потенциал на културно-историческото наследство. Подкрепата на дейности, чрез които 

съществуващите дадености да се използват за създаване на устойчив бизнес, намирането на нови 

начини за мобилизиране и използване на съществуващите ресурси и активи представлява  

иновативен подход в развитието на територията.  

В хода на проучванията се установи, че съществуващата мрежа от търговски обекти и 

услуги не задоволява нуждите на населението. Предлагат се само стоки от първа необходимост, 

по селата липсва предлагане дори на стандартни услуги поради ограниченото им търсене и 

нерентабилност. Това задълбочава изолацията на живеещите в тези населени места. Необходим е 

иновативен подход в предлагането на услуги, за да бъде обхваната цялата територия на МИГ – 

мобилните услуги, в това число и предлагането на мобилни здравни услуги могат да бъдат 

разглеждани като иновтовни в местния контекст. 

Местната общност определи като свой приоритет подобряването на качеството на живота на 

територията. В този приоритет се прилага балансирано междусекторно сътрудничество за 

създаване на  заетост, обогатяване на предлаганите социални услуги и улесняване на достъпа до 

тях. Местните власти в двете общини ще бъдат добре подготвен партньор за бизнеса, НПО и 

читалищата при работата им в сферата на социалните услуги. От друга страна културно-

историческото наследство, приоритет на читалищата, НПО и публичните институции, е добра 

основа за създаване на бизнес с акцент върху туризма, свободното време и отдиха. Този тип 

бизнес, стъпил върху опазване на селското наследство и традиции, който създава възможности за 

сътрудничество между различните участници и сектори представлява иновативен подход при 

използването им, ще има съществена роля за подобряване на качеството на живот на 

територията. 

В идентифицираните в анализите ключови направления за подкрепа от мерките на 

Стратегията за ВОМР – земеделие, преработка и неземеделски дейности и услуги, местната 

общност включи като критерий за оценка и избор на проектите тяхната иновативност от 

гледна точка на местния контекст с тежест от 15 до 20 точки. 

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 

Системата от цели за крайните продукти или за резултатите е основен инструмент за 

проследяване на изпълнението на Стратегията за ВОМР. Тя отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на територията по физически и/ или финансови 

характеристики. Целите /индикаторите/ за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети за развитие. Те са количествено измерими и 

осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 
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реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. От друга 

страна целите /индикаторите/ за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната 

стратегия и политика за устойчиво местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено измерими индикатори отразяващи достиженията в 

социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на територията.  

Целеполагането е умение, без което трудно могат да се постигнат високи резултати. При 

определянето на целите за резултатите, постигнати при изпълнението на Стратегията за ВОМР 

на МИГ-Берковица и Годеч, е използвана SMART концепцията. За да бъде една цел добра по 

правилото SMART, тя трябва да бъде преди всичко разбрана, осъзната, осмислена и приета за 

обща, а оттам – и за лична от хората, които ще работят по нея. Само така те ще могат да 

вложат максимума от себе си, за да я постигнат. Целите трябва да бъдат и с достатъчна степен на 

значимост, предизвикателност и трудност, за да се ангажира местната общност с реализирането 

им и по този начин да развие потенциала на територията си. SMART целите трябва да бъдат:  

1. Специфични (Specific)-ясно да определят към какво и с какви средства е насочена 

стратегията; 

2. Измерими (Measurable)-съдържат база за измерване и измерима цел, изразени в количества; 

3. Общоприети (Accepted)-да са приети от хората, които ще работят за постигането им; 

4. Реалистични (Realistic)-технически постижими в обхвата на предложената стратегия 

предвид предоставените ресурси, време, целеви групи; 

5. Обвързани със срокове (Time bound)-включващи график и дата, до която целта следва да 

бъде постигната. 

Целите за резултати на МИГ-Берковица и Годеч са разработени по приоритети, като всяка от 

тях е посочена с мерна единица и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на Стратегията. Източници на тази информация в последствие могат да 

бъдат общинските администрации, местните териториални поделения на НСИ, както и МИГ. 

Цели за резултат могат да бъдат: бр. подпомогнати земеделски стопанства; бр. изпълнени 

проекти, предлагащи туристически услуги; бр. новоразкрити социални услуги; бр. създадени 

нови работни места и др.. Целите за резултатите от изпълнението на Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч кореспондират пряко и са част от предложените индикатори по отношение 

цялостното прилагане на СМР. Същите са подробно разписани и със зададени количества в 

раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, точка 9.1 Индикатори за цялостното прилагане 

на стратегията за ВОМР от настоящия документ. 

На практика не всички цели могат да бъдат постигнати едновременно и веднага. По тази 

причина, местната общност на МИГ-Берковица и Годеч приоритизира своите цели, създавайки 

„йерархия на целите“. В резултат на проведено обсъждане беше взето колективно решение за 

това кои са най-важните цели и бяха набелязани съответни действия, които в най-голяма степен 

ще допринесат за тяхното постигане. В този контекст Стратегията на МИГ може да бъде 

използвана за подкрепа на граждански инициативи на местно равнище, както и да отговори на 

някои от „новите” предизвикателства, идентифицирани от анализите – безработица и подкрепа за 

трудова заетост на младежите; свиване на пазарите и повишаване конкурентоспособността на 

местните участници; достъп до алтернативни източници на финансиране; публични инвестиции; 

разходване на обществени приходи; бедност и социално изключване; изменението на климата. 
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 5. Описание на мерките (не повече от 4 страница за всяка мярка) 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР (ЕЗФРСР) 

Обосновка на избраните мерки:  

Мярка 19.2-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

Аграрният сектор и в бъдеще ще продължи да играе важна роля в икономическото развитие 

на територията на МИГ-Берковица и Годеч. Земеделието ще остане основен източник на доходи 

тъй като осигурява продоволствена сигурност на населението, необходима за неговото 

изхранване, създава заетост и допринася за балансирано териториално развитие. Анкетно 

проучване сред земеделските производители установи, че основните отрасли на селското 

стопанство в растениевъдно направление са насочени към зърнопроизводство, зеленчуко-

производство и овощарство, а в животновъдно направление - овцевъдство и говедовъдство. 

Селското стопанство се характеризира и с отглеждането на пчели и технически култури. В 

следствие на проведени срещи с представители на сектора се очерта необходимост от подкрепа в 

три направления: за по-големите стопани - в посока постигане на устойчивост; за средните ЗС – 

подкрепа за модернизиране на материалната база за съхранение на произведената от тях 

продукция и за по-малките стопанства – подкрепа за закупуване на техника за обработка на 

земята и прибиране на реколтата. В процеса на създаване на СМР бяха регистрирани 17 

потенциални бенефициенти по мярката със заявени проектни инвестиции за: създаване на трайни 

насаждения от овошки – 3 бр.; закупуване на земеделска техника - 6 бр.; изграждане и оборудване 

на оранжерия за декоративна растителност; създаване на масив от ягодоплодни; изграждане на 

кравеферма; хидропонно отглеждане на зеленчуци; изграждане на соларна станция за нуждите на 

земеделско стопанство. Наличната информация е основателна за формиране на извода, че на 

територията на МИГ-Берковица и Годеч има достатъчно критична маса земеделски стопани, 

функциониращи в различни сфери на селското стопанство, способни да реализират проекти, 

финансирани от Стратегията за местно развитие.  

Мярка 19.2-4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Част от преработвателните процеси на територията на МИГ-а засягат производства, които 

ползват земеделска продукция. Реколтите от зърнени култури и трайни насаждения формират 

суровинна база на територията, която предполага стопански инициативи в посока добавяне на 

стойност. Почти всички произведени земеделски продукти се предлагат на пазара във вид на 

суровини, а не като готови храни. Проекти за реализиране на местните храни могат да допринесат 

за заздравяване основите на икономиката в селските райони по устойчив начин. По този начин 

има възможност да се изградят по-силни връзки между местното земеделие, туризъм и 

предлагането на хранителни продукти. Бизнеса в селските райони може да извлече множество 

ползи за своето развитие и от т. нар. „къси вериги на доставки“. Намаляването на броя на 
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участниците по веригата може да увеличи дела от крайната цена, получаван от производителите, 

да доведе до по-ниски разходи за потребителите и да направи установяването на произхода на 

суровините по-лесно за всички. Поради това, обуславяйки се на потенциала, с който разполага 

територията на МИГ-Берковица и Годеч, може да се направи заключение, че подпомагането на 

предприятията от хранително-преработвателния сектор е целесъобразно и следвада бъде 

подкрепено от Стратегията. На етапа на разработване на настоящата стратегия е заявен интерес за 

участие по мярката от страна на 2 бр. земеделски стопани за инвестиции в: оборудване на цех за 

разфасовка на пчелен мед и пчелни продукти и за обордване на цех за сушене, замразяване и 

пакетиране на дървесни гъби "Кладница" и Шийтаке.  

Мярка 19.2-6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Търговията и услугите концентрират най-голям стопански интерес за развитие и 

модернизация на територията на МИГ-Берковица и Годеч, като преобладаваща част от активните 

фирми оперират в сферата на търговията с бързооборотни потребителски стоки и услуги. 

Отрасловата структура на предприятията, заети в сферата на услугите е твърде разнообразна: 

включва ел. услуги, бизнес-консултации,  къщи за гости, хотелиерство и ресторантьорство, 

мебелно производство, спорт и козметика, фармация, бижутерийна промишленост. На 

територията на МИГ-а има богати и разнообразни природни и антропогенни туристически 

ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и форми на туристически 

дейности. Изготвените проучвания отчитат неконкурентно разнообразие и качество на 

предлаганите туристически продукти, липса на предлагане на интегриран туристически продукт. 

Потребностите от нови продукти и услуги обуславят необходимостта от подпомагане на сектора. 

В някои от населените места от територията услугите са недостатъчни и труднодостъпни. За 

подобряване качеството на живот на местните жители е необходимо да се подпомогне предлагане 

на леснодостъпни услуги за населението, съпоставими с тези в големите градове. След обработка 

на данните, получени от анкетните карти бе установено, че по мярката е заявен интерес от страна 

на общо 22 (двадесет и двама) потенциални бенефициенти. Проектните намерения включват: 

инвестиции в предоставяне на туристически услуги, в т.ч. и изграждане на къща за гости – 4 бр.;  

инвестиции в предоставяне на услуги в населените места – автомивка и сервиз; стенд за смяна на 

масла и диагностика на автомобили; транспортни услуги; школа за езда; газостанция, копирен 

център, бижутерско ателие; инвестиции в производствени дейности – цех за алуминиева и PVC 

дограма, сладкарска работилница и сладкарница, производство на хляб и закуски, производство 

на бетонени  изделия. 

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

видове малка по мащаби инфраструктура 

Поради недостиг на средства, на територията на МИГ-Берковица и Годеч зелените площи не 

се поддържат, не се инвестира в подобряване на състоянието на площади, тротоари, улично 

осветление, спортна инфраструктура. Населените места стават непривлекателни както за 

живеещите в тях, така и за посещение от външни хора. В процеса на разработване на СМР беше 
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изразена надежда, че местната инициатива може да доведе до рехабилитация на стари детски 

площадки, паркове, кътове за отдих, създаване на места за спорт и свободно време. Интерес по 

мярката е заявен от страна на двете общини в състава на МИГ за следните инвестиции: 1. в гр. 

Годеч: изграждане на съвременен площад; обществено достъпна затворена спортна площадка и 

открит спортен терен; изграждане на екологичен био пазар, промотиращ местните продукти. 2. 

Община Берковица насочва проектните инициативи по мярката към рехабилитация на парк 

„Здравец” и изграждане на спортна площадка в парк „Св. Георги Победоносец“ в общинския 

център. Освен общините, интерес по мярката са заявили и 3 НПО за инвестиции в подобряване на 

материална база, закупуване на оборудване и озвучителна техника. 

Мярка 19.2-7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура 

Изхождайки от проблематичните области, посочени в общинските планове за развитие на 

общините Берковица и Годеч за периода 2014 – 2020 година, от една страна и възможностите, 

които предоставят мерките в СМР за подобряване условията и качеството на живот в населените 

места, може да се направи извода, че общините Берковица и Годеч са главните заинтересовани 

лица от кандидатстване по мярката. От страна на Община Берковица е регистриран интерес за 

изграждане на посетителски център – музей на Йордан Радичков и център за изкуство и занаяти, 

представящи местното културно и историческо наследство в града. Местно читалище също 

планира участие по мярката във връзка със закупуване на обзавеждане и оборудване на 

посетителски център за предоставяне и експониране на местното културно наследство. 

Мярка 19.2-7.6 Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява  

Член 63 (a) от Регламент на Съвета (EC) 1698/2005г. 

От направения анализ на територията на МИГ и проведеното анкетиране е видно, че 

неправителствения сектор е активна и заинтересована от прилагане на подхода ВОМР страна. 

Засилен интерес е регистриран към организиране и провеждане на мероприятия за 

популяризиране както на природните дадености, така и за представяне на различни атракции, 

свързани с културното наследство на територията – възстановки на обичаи и демонстрация на 

селския бит. По време на срещите бяха обсъждани възможностите за реализиране на проекти, 

насочени към местната идентичност и чувство за принадлежности към територията и които 

пренасят културен опит, знания, умения и традиции между поколенията. Всичко това показва, че 

на територията на МИГ-Берковица и Годеч е наличен потенциал за реализиране на проекти за 

развитие и съхранение на културно-историческото наследство. В тази връзка, МИГ разработи 

нова мярка, в съответствие с Регламент на ЕС 1698/2005, в която са включени дейности за 

опазване, представяне и съхранение на местно материално, и нематериално културно и 

историческо наследство, както и за опазване на природното наследство с допустими 

бенефициенти читалища, ЮЛНЦ и МИГ. В попълнените формуляри за заявен интерес са описани 

проектни намерения за: организиране и провеждане н фолклорен празник "Гушански сбор по 
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Спасовден"; фолклорен събор „Видовденски празници” и възстановяване на традиционния в 

миналото празник, популяризиращ пчеларството, пчелните продукти и пчеларите. 

Мярка 19.2-8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти  

Резултатите от проведено анкетно проучване посочват необходимост от допълнителни 

инвестиции в горския сектор и по-конкретно за преработка на горски продукти и за подобряване 

екологичната стойност на горите. Това налага извода, че са идентифицирани нужди, които могат 

да бъдат подкрепени с инвестиции за следните дейности: инвестиции в преработка и маркетинг 

на горски продукти и инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите. Заявен 

интерес за кандидатстване по мярката е регистриран от 4 потенциални бенефициента с планирани 

инвестиции в: закупуване на горска техника, изготвяне на горскостопански план, залесяване и 

отглеждане на горски култури; закупуване на машини за дърводобив, транспортиране и 

преработка на дървен материал.  

Код на 

мярката: 

19.2-4.1 

Наименование на мярката: 

„Инвестиции в земеделски стопанства”  

(по чл. 15, ал. (3) от Наредба №22 от 18.12.2015 г.) 

Описание на 

целите:  

 

✓ Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да 

разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството 

й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови 

процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт. 

✓ Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция. 

✓ Опазване компонентите на околната среда. 

✓ Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или 

подобряване на условията в земеделските стопанства. 

Обхват на 

мярката: 

Ще се отпуска помощ за 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. 

 Допустими 

получатели: 

 

І. 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, отговарящи на следните условия:  

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за 
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подпомагане на земеделските производители;  

2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е 

не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;  

3. ако са юридически лица, трябва да са:  

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от 

земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане 

на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно 

свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на 

земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, 

или получена публична финансова помощ;  

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за 

вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия. 

Допустими 

дейности: 

 

Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната 

дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез: 

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на 

наличните производствени материални и/или нематериални активи; или  

2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; или  

3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или  

4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или  

5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или  

6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти. 

Допустими 

разходи: 

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:  

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство;  

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, 

получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските 

дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, 

съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;  

3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 

мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство 

на биоенергия;  

4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС;  

5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 
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оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 

както и за развъждането на пчели-майки;  

6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за 

млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;  

7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности 

и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;  

8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими 

за изпълнение на проекта;  

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства 

за транспортиране на живи животни и птици;  

10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, 

свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските 

стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за 

сертификация;  

11. закупуване на софтуер;  

12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;  

13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа 

осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта 

преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото 

изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12. 

Интензитет на 

помощта: 

1. Финансовата помощ е в размер на: 

 50 % от общите допустими разходи  

2. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:  

а. проекти, представени от млади земеделски стопани;  

б. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на 

организации на производителите;  

в. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;  

г. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, 

включващи от 6 до 10 земеделски стопани.  

3. Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани с 

изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от 
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ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични 

плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г.  

4. Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни 

инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски 

стопани и/или групи/организации на производители.  

Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 10 000 лв.   

Максимален размер  - 150 000 лв. 

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 

евро СПО  

10 

Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, 

„животновъдство”, и/или  за производство на „етерично - 

маслени и медицински култури”, включително гъби 

15 

Проектът е за инвестиция за производство на биологични 

суровини и продукти или в преход към биологично 

производство на суровини и продукти 

15 

Проектът включва инвестиции за постигане изискванията 

на стандартите на Общността или свързани с опазване на 

околната средаи/ или води до подобряване на условията в 

земеделските стопанства 

10 

Проектът създава условия за съхранение на произведените 

собствени земеделски продукти  

10 

Проектът прилага иновационен подход по смисъла на 

подхода ВОМР 

15 

Проектът води до създаване на заетост  10 

Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган 

от МИГ 

5 

Проектът води до въвеждане на нов за стопанството 

продукт/техника/технология  

5 

Проектът е представен от потенциални бенефициенти на 

възраст до 40 години 

5 

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

Минимални  

помощи: 
неприложимо 
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Код на 

мярката: 

19.2-4.2 

Наименование на мярката: 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  

 

Описание на 

целите:  

 

✓ Създаване на добавена стойност за местните земеделски продукти, като се 

подкрепи развитието на предприятия, преработващи земеделска продукция от 

територията на МИГ – предприятия за млечни и месни продукти, преработка 

и пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др;  

✓ Привеждане на хранително-преработвателните предприятия в съответствие 

със стандартите на Общността;  

✓ Опазване на околната среда. 

Обхват на 

мярката: 

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от 

хранително-преработвателната промишленост чрез: 

1. по-добро използване на факторите за производство; 

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги 

на доставка; 

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост; 

4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

Допустими 

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на  

заявлението за подпомагане са: 

1. Земеделски стопани, които отговарят на следните условия: 

а. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 

г.);  

б. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е 

не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на 

производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите.  

Допустими 

дейности: 

Инвестиции в материални и нематериални активи, които подобряват цялостната 

дейност и конкурентоспособност на предприятието, чрез: 

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и 

подобряване на използването им, и/или 
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2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или 

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или 

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци, и/или 

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или 

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, 

и/или 

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната 

проследяемост, и/или 

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 

Допустими 

разходи: 

Допустими за финансова помощ са следните разходи: 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими 

активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, 

използвани за опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на 

производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, 

съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;  

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените 

нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и 

животинска първична и вторична биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на 

качеството и безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с 

изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими 

материални активи, предназначени за производствени дейности;  

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности; 

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани 

транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините 

или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 

собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са 
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пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез 

финансов лизинг; 

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти 

на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг; 

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за 

системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, 

системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в 

предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на 

търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, 

такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за 

икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка 

на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на 

неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10. 

Интензитет на 

помощта: 

1. Финансовата помощ е в размер на: 

 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от 

микро-, малки или средни предприятия; 

40 % от общите допустими разходи за проекти, представени от 

големи предприятия. 

Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 10 000 лв.  

Максимален размер – 200 000 лв.  

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът въвежда иновация по смисъла на ЛИДЕР 20 

Проектът включва преработка на произвеждани в района 

земеделски продукти 

20 

Проектът включва преработка на суровини от чувствителните 

сектори (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, 

медицински и ароматни култури) 

10 

Проектът предвижда инвестиции за привеждане на 

предприятието в съответсвие със стандарти на Общността  

10 

Проектът допринася за утвърждаване на местна търговската 

марка  

10 

Проектът допринася за създаване на поне 2 нови работни места 10 

Проектът е за инвестиции за производство на био-енергия и 10 
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за подобряване на енергийната ефективност  

Проектът е за инвестиции насочени директно за опазване на 

околната среда 

10 

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

Минимални 

помощи: 

Помощта за инвестиции свързани с преработка и/или маркетинг се отпуска в 

съответствие с Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията относно деклариране на 

някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 

108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на 

Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията, в случаите на преработка на продукти 

от Приложение І в продукти извън Приложение І. 

Общите правила за държавна помощ по подмярката се прилагат за инвестиции в 

преработка/ маркетинг на продукти от Приложение I в продукти извън 

Приложение I. 

Код на 

мярката: 

19.2-6.4 

Наименование на мярката: 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

 

Описание на 

целите:  

 

Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията да 

развият неземеделски дейности, които водят до: 

✓ създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация; 

✓ осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в 

отдалечените населени места; 

✓ развитие на туризъм и привличане на интерес към територията; 

✓ осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и  създаване на нови 

работни места за населението. 

Обхват на 

мярката: 

Подкрепят се съществуващи и новообразувани микропредприятия и земеделски 

производители, за развитие на неземеделски дейности, насочени към постигане 

целите на мярката, чрез: 

✓ подпомагане развитието на конкурентоспособността на селските райони; 

✓ създаване на заетост; 

✓ диверсификация на неземеделските дейности;  

✓ развитие на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително 

на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

✓ усвояване на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и 

културни ценности. 
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Допустими 

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на  

заявлението за подпомагане са 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.  

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва 

дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.  
 

Допустими 

дейности: 

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са 

насочени към:  

✓ Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги);  

✓ Производство или продажба на продукти, които не са включени в 

Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз 

(независимо от вложените продукти и материали);  

✓ Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни 

хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);  

✓ Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление;  

✓ Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с 

участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски 

дейности.  

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до 

осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, 

включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. 

Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и 

дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 година, производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Допустими 

разходи: 

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и 

развитие на неземеделски дейности, включващи:  

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;  

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите;  

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 
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техническа осъществимост;  

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер 

и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.  

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, 

„б“ и „г“.  

Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 
 

Интензитет на 

помощта: 

Финансовата помощ не може да надвишава: 

 75 % от общите допустими разходи по проекта 

(Допълнено изречение второ с Допълнително споразумение № РД 50-

141/29.08.2019 г.) Интензитетът на подпомагане по проект за дейности, свързани 

с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите 

допустими разходи. 

Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 10 000 лв.  

Максимален размер – 200 000 лв.  

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

Променени критерии с Допълнително споразумение № РД 50-141/15.01.2020 г. 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ  

Проектът е подаден от кандидат, притежаващ опит или 

образование в сектора, за който се кандидатства 
5 

Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място 

производство,  услуга или продукт или е за развитие на занаяти 

20 

Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в 

т. ч. мобилни и здравни услуги 

10 

Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от 

населението, възрастни хора и/или деца 

5 

Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от 

МИГ 

5 

Проектът включва дейности, които надграждат съществуващ 

неземеделски бизнес и/или услуги 

10 

Проектът включва инвестиции в производство 

 

20 

Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява 

работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 

29 години: до 15 точки: 

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

   - над 7 нови раб. места – 15 т. 

 

до 15 
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Проектът е представен и се осъществява от: до 10 точки: 

- лица, ненавършили 40 години – 7 т. 

- и/или жени и/или роми – 3 т.   

/точките по този критерий се натрупват/ 

 

до 10 

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

Минимални 

помощи: 

При спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 

декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.  
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Код на 

мярката: 

19.2-7.2 

Наименование на мярката: 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Описание на 

целите:  

 

✓ Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ до  услуги: 

културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха; социални 

услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни 

технологии; 

✓ Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към 

територията на МИГ 

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. 

Допустими 

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват  

✓ Общини Берковица и Годеч - за всички допустими дейности по под-

мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново 

строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони; 

✓ Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със 

социалната и спортната инфраструктура и културния живот; 

✓ Читалища за дейности свързани с културния живот. 
 

Допустими 

дейности: 

✓ Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и 

принадлежностите към тях;  

✓ Изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на 

водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в 

селските райони;  

✓ Инвестиции за доизграждане, без ново строителство на 

канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските 

райони; 

✓ Изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 
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обществени потребности от общинско значение; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 

процеса на деинституционализация на деца или възрастни;  

✓ Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, обзавеждане и/или 

оборудване на общинска инфраструктура за осигуряване на съвременни 

социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението, 

включително роми;  

✓ Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, в това число и дейности по 

вертикалната планировка, подобряване на прилежащите пространства; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

спортна инфраструктура; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на културни центрове, реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на образователна 

инфраструктура с местно значение в селските райони; 

✓ Изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни 

и продукти от тях. 

Допустими 

разходи: 

✓ Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или 

подобрения на недвижимо имущество;  

✓ Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до 

пазарната цена на актива; 

✓ Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации 

относно екологичната и икономическата устойчивост, включително 

проучвания за техническа осъществимост. 

✓ Нематериални инвестиции: придобиване или развитие на компютърен 

софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски 

марки. 
 

Интензитет на 

помощта: 

За Общини, ЮЛНЦ И Читалища Се Предвижда 100% Финансиране В 

Случай, Че Не Е Налично Генериране На Приходи.  

Когато Се Установи Потенциал За Генериране На Приходи, Размерът На 

Финансиране Е До 75%.  

(Изречение трето – заличено съгласно Допълнително споразумение № РД 

50-141/ 04.07.2018 г.) 

Финансови 

параметри за 

 

Минимален размер – 10 000 лв.  



40 

 

проектите: Максимален размер – 150 000 лв.  

 

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да предлага инвестиции, включващи не по-малко от 

два вида допустими дейности  

20 

Проектът предвижда реконструкция на площадки, зелени 

площи и/или осветление и/или спортни съоръжения 

10 

Проектът да предлага инвестиции в населени места с общо 

население над 500 души 

20 

Заявлението за кандидатстване съдържа технически/ работен 

проект или идеен проект според категорията строеж 

5 

Проектът въвежда иновативни технологии или включва 

инвестиции с екологичен ефект 

10 

В изпълнението на проекта се създава заетост за безработни 

лица  

20 

Проектът е представен от неправителствена организация, 

читалище  

15 

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

Минимална 

помощ/ 

Държавни 

помощи: 

Финансовата помощ за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на 

оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот за 

един кандидат до 200 000 евро за един обект и 1 000 000 за периода на 

прилагане на ПРСР 2014-2020.  

Финансовата помощ за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, 

за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от общинско значение за един кандидат до 400 000 

евро за един обект и 2 000 000 за периода на прилагане на ПРСР. 

Финансовата помощ за ползвател- юридическо лице с нестопанска цел или 

читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за 

период от три последователни данъчни години (годината на плащане и две 

предходни години). 

Код на 

мярката: 

19.2-7.5 

Наименование на мярката: 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” 

Описание на 

целите:  

 

✓ Създаване на заетост чрез подпомагане развитието на интегриран селски 

туризъм на територията на МИГ; 

✓ Повишаване на атрактивността на места със съхранено 

природно,културно и историческо наследство в общини Берковица и 
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Годеч посредством разнообразяване и подобряване на туристическата 

инфраструктура, атракциите и съоръжения за посетители 

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. Проектите  трябва  да отговарят на приоритетите 

на общинския план за развитие на общините. 

Допустими 

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват:  

Общини Берковица и Годеч;  

Юридически лица с нестопанска цел;  

МИГ 
 

Допустими 

дейности: 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на туристически информационни центрове; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране 

на местното природно и културно наследство; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристически атракции, които са свързани с местното природно, 

културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с 

познавателна или образователна цел; 

✓ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за 

туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели 

за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, 

велоалеи и туристически пътеки). 

Допустими 

разходи: 

✓ Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобрения на 

недвижимо имущество; 

✓ Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, 

обзавеждане до пазарната цена на актива; 

✓ Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с 

консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; 

Следните нематериални инвестиции: придобиване или развитие на 

компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, 

търговски марки. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на 



42 

 

услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. 

 

Интензитет на 

помощта: 

100% безвъзмездно финансиране в случай, че не е налично генериране на 

приходи.  

до 75% финансиране при генериране на приходи. 

Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 7 000 лв.  

Максимален размер – 100 000 лв.  

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

Проектите, получили по-малко от 50 точки се отхвърлят 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да отговаря на приоритетите на общинския план за 

развитие  

30 

Кандидатите да са неправителствени организации  25 

Проектът да създава заетост на жени / или на хора до 40 г. 

възраст  

25 

Инвестициите по проекта да водят до подобряване на околната 

среда и осигуряване на екологичен ефект и въздействие  

20 

Минимална 

помощ/ 

Държавни 

помощи: 

Финансовата помощ за ползвател - юридическо лице с нестопанска цел, не 

може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три 

последователни данъчни години (годината на плащане и две предходни 

години). 

Код на 

мярката: 

19.2-8.6 

Наименование на мярката: 

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти” 

Описание на 

целите:  

 

Да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и 

държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически 

лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и 

конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с 

устойчивото управление на горите си. Укрепването на устойчивото 

управление на горите е необходимо за подобряване на 

конкурентоспособността и създаването на работни места, като 

същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на 

екосистемни услуги. 
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Обхват на 

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

Допустими 

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват:  

✓ Физически и юридически лица и местни поделения на 

вероизповеданията, собственици на горски територии; 

✓ Общини, собственици на горски територии; 

✓ Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; 

✓ МСП; 

✓ Горски стопани, доставчици на услуги.  

Допълнителни условия: 

✓ Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски 

територии; 

✓ Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски 

територии с площ минимум 1.0 ха; 

✓ Юридическите лица - частни собственици, са допустими за 

подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското 

законодателство и максималното участие на държавата в тях не 

превишава 25%; 

✓ Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха 

гори 
 

Допустими 

дейности: 

✓ Преработка и маркетинг на горски продукти; 

✓ Подобряване на икономическата стойност на горите; 

✓ Закупуване на земя. 

Допустими 

разходи: 

Материални инвестиции: 

1. Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.: 

✓ изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други 

недвижими активи необходими  за първичната преработка на 

дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с 

изпълнението на проекта; 

✓ закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване 

за първична преработка на дървесината, както и други работни 

операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена 

на актива; 

✓ закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване 

за преработка на недървесни горски продукти; 

2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на 

горите, в т.ч.: 

✓ отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови 
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гори до 40 годишна възраст; 

✓ закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и 

траспорт на дървесина за едно или повече стопанства; 

3.    Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с 

изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими 

разходи по проекта. 

Нематериални инвестиции: 

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни 

проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски 

услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на 

проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите 

разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на 

допустимите инвестиции по проекта; 

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи 

за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта”; 

3. Закупуване на софтуер; 

4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка за сертификация. 

Допълнителни условия: 

✓ Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само 

ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които 

стопанисва бенефициента  позволява подходящото му ефикасно 

използване; 

✓ Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг 

на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не 

повече от 10 000 куб. м обла дървесина годишно. 

✓ Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг 

на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на 

щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и 

оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят 

бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност. 

✓ Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на 

същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане; 

✓ Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за 

подпомагане по тази мярка. 
 

Интензитет на 

помощта: 

50% от общите допустими разходи по проекта 
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Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 10 000 лв.  

Максимален размер – 150 000 лв.  

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

Проектите, получили по-малко от 35 точки се отхвърлят 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът да създава устойчива заетост 35 

Проектът включва инвестиции за закупуване на техника, 

която притежава валиден сертификат за съответствие с 

одобрения тип (сертификат за одобрение на типа на 

Европейската общност); 

35 

Местоположение на територията на общината с висока 

лесистост 

20 

Проектът включва инвестиции за преработка на горски 

продукти 

10 

Минимална 

помощ/ 

Държавни 

помощи: 

Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията относно деклариране на някои 

категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в 

селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 

107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна 

на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. 

Код на 

мярката: 

19.2-7.6 

Наименование на мярката: 

«Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо  и 

природно наследство –  

Напред към наследството - наследството ни обединява» 

(по: Член 20, от Регламент (ЕС) № 1305/2013, мярка 7„Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“,  

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

Описание на 

целите:  

 

✓ Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за 

изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености и 

интензифициране връзките между различни групи от територията; 

✓ Разкриване на богатството на местното културно, историческо и 

природно наследство и повишаване обществения интерес към 

неговото опазване; 

✓ Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне 

на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на 

свободното време. 

Обхват на 

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

получатели: 

За подпомагане могат да кандидатстват:  

Юридически лица с нестопанска цел;  

Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

МИГ 
 

Допустими 

дейности: 

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ, 

които могат да включват една или няколко от изброените дейности и 

допринасят за запазване и заздравяване на селската идентичност и култура 

на региона. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват 

връзките и обединяват местните жители от различни поколения и етноси за 

опазване и подобряване на селското природно и културно наследство.  

А. Културно и историческо наследство  

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват 

представянето на местното наследство, на местното  материално селско 

наследство и насърчават неформални способи за предаване на знания   

1. Клубове/ Школи/ Групи по интереси/  за проучване, изучаване и 

съхранение чрез документиране на местната култура, бит, кулинария, 

история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, 

традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция и тяхното 

възраждане чрез представяне и популяризиране чрез организиране на 

културни събития предимно на младежи и жени: 

✓ Временни и постоянни тематични изложби;  

✓ Концерти;  

✓ Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; 

✓ Разработване и разпространяване на информационни материали 

различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков 

архив, каталози и др.); 

✓ Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от 

традиционни костюми или предмети от традиционния бит;  

✓ Конкурси.  

2. Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, 

фестивали, хепънинги и др. 

Б. Опазване на природното наследство  – биоразнообразие, води, почви 

и въздух  

Клубове/ Кръжоци/ Школи/ Инициативи за информиране и включване на 

населението в опазване на природни елементи и защитени биологични 

видове като неделима част от селския пейзаж. 

- Съвместни проекти, в които участват жители на повече от едно населено 

място или представители на различни поколения за: идентифициране на 
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местни отличителни характеристики/ почистване от ТБО/ облагородяване и 

опазване на селския пейзаж вътре в / и извън населените места.  

- Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, 

природни образувания, които не са защитени със закон, но са от особено 

значение за местната общност, свързани със селския фолклор и обичаи, или 

са част от селския пейзаж.  

✓ Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната 

общност в управлението и поддръжката на природните дадености и 

популяризиране на ценни за територията растения, дървесни видове и 

животни. 

✓  Пилотни проекти за промоция на нови технологии, ВЕИ, за опазване на 

водните ресурси – събиране на дъждовна вода, дъждовни градини, почви 

и др.  

✓ Популяризиране и опазване на природното наследство и местата по 

Натура 2000; подобряване на селския ландшафт;  

✓ Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната 

общност в управлението и поддръжката на природните дадености и 

популяризиране на ценни за територията растения, дървесни видове и 

животни. 

Допустими 

разходи: 

Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за 

осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно 

финансово управление, действително извършени и платени в периода на 

изпълнение на проекта:  

1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с 

изпълнението на проекта, включително осигурителните вноски, начислени 

за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение.  

2. Разходи за командировки на територията на МИГ: пътни, дневни разходи 

и нощувки, съгласно действащите Наредби за: командировките в страната.  

3. Разходи за материали, консумативи;  

4. Разходи за закупуване на оборудване  – до 15% от общата стойност на 

допустимите разходи; 

5. Разходи за външни услуги  

✓ Наем на помещения и апаратура; 

✓ Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.; 

✓ Разходи за семинари, срещи и други подобни; 

✓ Разходи за телефон, ел. енергия, отопление, почистване, ако са за 

помещения, в които се извършват дейностите по проекта – до 7% от 

общата стойност на допустимите разходи. В случаите, в които е 

невъзможно обособено отчитане на тези разходи, те се определят като 

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=DF0C1601&IDSTR=0
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част от общата стойност на съответния вид разход, изчислена на базата 

на процентна ставка (за време и площ).  

6. Други разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта. (банкови такси, пощенски разходи и др.)   

Когато проект се изпълнява от МИГ допустими са само разходите по т.5 

Интензитет на 

помощта: 

100% от общите допустими разходи за проекти на юридически лица с 

нестопанска цел и МИГ за негенериращи приходи проекти в обществен 

интерес. 

Финансови 

параметри за 

проектите: 

Минимален размер – 5 000 лв.  

Максимален размер – 12 000 лв.  

 

Критерии за 

оценка на 

проекти: 

Променени критерии с Допълнително споразумение №РД 50-141/15.01.2020 г. 

Проектите, получили по-малко от 30 точки се отхвърлят 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ 

Проектът е представен и се осъществява от лица,  ненавършили 40 

години 

15 

Привлечени в дейности по проекта са доброволци, родители, активни 

граждани и лица, ненавършили 40 години 

15 

Проект насочен към "нови начини" на изразяване на местната 

идентичност, чувството за принадлежност към територията и 

пренасят културен опит, знания, умения и традиции между 

поколенията. 

20 

Проекти, които популяризират ценно културно и историческо 

наследство от територията, качеството на природната среда и 

приносът на традиционното земеползване и грижа към гората за 

опазване на биоразнообразието и местно културно наследство. 

20 

Проектът включва нови технологии, нови методи и подходи за 

опазване на околната среда и насърчава обществената 

информираност и екологична култура. 

30 

Минимална 

помощ/ 

Държавни 

помощи: 

неприложимо 

За всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч важат следните  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Проекти по мерките на Стратегията за ВОМР ще се договарят до края на 2020 г.  

2. Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по Стратегията е 30 юни 2023 г. 

3. Мерките, включени в Стратегията, се прилагат само на територията, на която 
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действа МИГ-Берковица и Годеч.  

4. Структура на мярка  в Стратегията: 

Всяка мярка, включена в Стратегията, съдържа: описание на целите и обхвата на 

мярката, допустимите получатели, допустимите дейности и разходи, определените 

финансови параметри за проектите, интензитет на финансовата помощ, размер на 

финансовата помощ, обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

5. Допустими получатели на финансова помощ по мерките от Стратегията:  

За финансиране на проекти по мерките от СМР могат да кандидатстват само 

бенефициенти, подробно изброени в чл. 18 ал. 1 на Наредба 22/ 18.12.2015 г., 

функционално самостоятелни,  имащи постоянен адрес (за физическите лица) и 

седалище – за ЕТ и ЮЛ на територията на МИГ- Берковица и Годеч. Не са допустими 

за подпомагане юридически лица или еднолични търговци имащи клон на 

територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили 

клона, нямат постоянен адрес или седалище на територията на МИГ. 

6. За проекти свързани с околната среда, които включват инвестиционна подкрепа 

задължително се изисква решение за преценка на необходимостта от извършване на 

ОВОС и/ или ОВОС, предоставено от съответната компетентна институция. 

7. Условия за второ и последващо кандидатстване по мерките от Стратегията:  

Бенефициенти могат да кандидатстват с ново заявление за подпомагане след 

подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект. Общини Берковица 

и Годеч могат да кандидатстват с нови заявления преди да са подали заявки за 

окончателни плащания за предходни свои проекти. 

8. Недопустими за финансиране дейности и разходи по мерките в Стратегията – 

съгласно чл. 21 от  Наредба 22 /18.12.2015 г.  

9. Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ при 

условията на чл. 19 от Наредба 22/18.12.2015 г.  

10. (Изменено съгласно Допълнително споразумение № РД 50-141/ 04.07.2018 г.) 

Финансовата помощ по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и 

окончателно. Авансово плащане за реализиране на инвестиционни проекти от 

Стратегията е допустимо, ако надвишава левовата равностойност на 2000 евро и е в 

размер до 50 на сто от публичната помощ, свързана с инвестицията. 

11. (Изменено съгласно Допълнително споразумение № РД 50-141/ 04.07.2018 г.)  

Междинно плащане за реализиране на проекти от Стратегията е допустимо при 

условие, че такова е заявено от кандидата по проекта и е предвидено в договора за 

предоставяне на финансова помощ. Междинно плащане е допустимо за одобрена 

обособена част от проекта съгласно съотносимата мярка от ПРСР 2014 - 2020 г. и не 

повече от един път за проекти по мерки, които са извън ПРСР 2014 - 2020 г. 

12. Условията и редът за предоставяне на финансова помощ по мярка 19.2 на «МИГ 

Берковица и Годеч» са уредени в Глава втора на Наредба 22/18.12.2015 г. 
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13. Промени в мерките са допустими при промяна в Наредбите на съотносимите мерки в 

ПРСР или в приложимите регламенти. Промените, предизвикани от промени на 

съотносимите наредби по съответните мерки, се отразяват в Стратегията за ВОМР без 

допълнително решение от страна на Върховния орган на МИГ. 

14. Всички условия за прилагане на мерките по СМР  са разписани в : 

Разпоредбите на Наредба 22/18.12.2015 г. 

В публикуваните в Държавен вестник Наредби за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за съотносимите мерки на ПРСР 2014-2020. 

Забележка:  Съотносима мярка е Мярка  на ПРСР 2014-2020, за прилагането на която има 

публикувана в Държавен вестник  Наредба и номерата на която съвпадат с последните две 

цифри на мярката в Стратегията.  

15. След приключване на първия прием на проектни предложения МИГ има право да 

промени общия минимален брой точки, получен от съответствието с критериите по 

всяка мярка, необходим за финансиране на проектите. 

16. (Изменено съгласно Допълнително споразумение № РД 50-141/ 04.07.2018 г.)  За всички 

неуредени в тези правила и описание на мерки в Стратегията случаи се прилага 

европейското и национално законодателство, и разпоредбите на Наредба № 

22/18.12.2015.  

От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи: 

1. за лихви по дългове; 

2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от 

общите допустими разходи за съответната операция; 

3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 

4. за обикновена подмяна и поддръжка; 

5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за 

рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 

6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става 

собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно 

или окончателно плащане за същия актив; 

7. за режийни разходи; 

8. за застраховки; 

9. за закупуване на оборудване втора употреба; 

10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 

11. за принос в натура; 

12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и 

плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното 

засаждане; 

13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие 

върху околната среда; 
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14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова 

помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на 

разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и 

консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 

15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, 

извършени преди посещение на място от МИГ; 

16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 

референтни разходи; 

17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. 

(3) От стратегиите за ВОМР са недопустими за финансиране разходи, определени в 

Постановление № 119 от 2014 г. на Министерския съвет за приемане на национални правила 

за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на 

Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 

2014 - 2020 г. и в насоките на съответните УО по отношение на разходите, финансирани от 

ОПОС 2014 - 2020 г., ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР и ПМДР за съответните операции/мерки, 

избрани в стратегията за ВОМР. 

ОПОС (ЕФРР)  н/п 

ОПНОИР (ЕФРР)  н/п 

ОПРЧР (ЕСФ)  н/п 

ОПИК  н/п 

6. Финансов план: 

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

(не повече от 2 страници) 

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 

Допълнително 

споразумение № РД 

50-141/ 07.08.2020 г.)   

4.26% 
(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение 

№ РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   
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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 

Допълнително 

споразумение 

№ 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 

Допълнително 

споразумение 

№ 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 

стратегия за водено от общностите 

местно развитие 

977 915.00 25% 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по 

мерки:  

(не повече от 2 страници) 

Бюджетът на СМР е 2 933 745.00 лв., разпределен по седем мерки и в процентно 

съотношение е показан в таблицата по-долу.  

 

Мерки Стойност в лева Процент от 

общия бюджет на 

СМР 



53 

 

19.2-4.1 850 000 28.97 % 

19.2-4.2 125 075 
(Изменено съгласно 

Допълнително споразумение 

№ РД 50-141/ 07.08.2020 г.)   

4.26 % 
(Изменено съгласно 

Допълнително 

споразумение № РД 50-

141/ 07.08.2020 г.)   

19.2-8.6 74 925.00 
(Изменено съгласно 

Допълнително споразумение 

№ РД 50-141/ 07.08.2020 г.)   

2.55 % 
(Изменено съгласно 

Допълнително 

споразумение № РД 50-

141/ 07.08.2020 г.)   

19.2-6.4 935 745 31.90 % 

19.2-7.2 673 000 
(Изменено съгласно 

Допълнително споразумение 

№ РД 50-141/ 07.08.2020 г.)   

22.94 % 
(Изменено съгласно 

Допълнително 

споразумение № РД 50-

141/ 07.08.2020 г.)   

19.2-7.5 225 000 7.67 % 

19.2-7.6 50 000 1.70 % 

Всичко 2 933 745.00 100 % 

 

Бюджетът на СМР реализира политики, насочени към преодоляване на слабите страни на 

територията на МИГ Берковица-Годеч. Трудно и нецелесъобразно е да се очаква, че една 

политика е приложима в еднаква степен и за двете общини. 

От гледна точка на селското стопанство и сектора на производствените дейности на 

територията, слабите страни са ниската конкурентоспособност на важни местни 

индустриални предприятия и липса на фирми за добавяне на стойност.  

От гледна точка на начина на живот на територията, проблемите са също няколко: 

неблагоприятна демографска картина, висока безработица, недостатъчно развита и 

изградена техническа инфраструктура. 

Мерките в СМР на МИГ – Берковица и Годеч са разписани в резултат от проучване на 

територията на МИГ, провеждане на анкети сред заинтерисованите страни, местния 

земеделски и неземеделски бизнес и неправителствен сектор, множество работни и 

информационни  срещи на екипа на проекта и външните експерти, срещи с общинските 

администрации и социалните партньори, както и провеждане на серия обучения с 

различни целеви групи. След извършване на SWOT анализа и определяне на силните, 

слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на МИГ Берковица и Годеч, бе 

структурирана стратегическата рамка на СМР. След което бе проведена анкета сред 

потенциалните бенефициенти на МИГ за техните интереси към мерките от ПРСР. По 

мярка 4.1 има заявен интерес на 21 потенциални бенефициенти на стойност 1 571 000 лв. 

По мярка 4.2, съответно 4 броя на стойност - 320 000 лв, по мярка 6.4 - 19 бр. са 

потенциалните бенефициенти, с прогнозна стойност на проектите - 2 085 000 лв., по мярка 
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8.6 - 4 броя на стойност 550 000 лв., по мярка 7.6 - 3 броя на стойност - 25 000 лв., по мярка 

7.2 – 11 броя на стойност 816 000 лв., по мярка 7.5 - 3 броя на стойност 215 000 лв. По този 

начин бе разпределен бюджета по мерки, в зависимост от заявените проектни 

предложения и потребности на целевите групи.  

Общият публичен принос на стратегията е 2 933 745.00 лв., като е разпределен за 

финансиране през периода 2014 – 2020 година. В съответствие с изискванията на Наредба 

22 от 14.12.2015 г., финансирането на проекти по стратегията ще се осъществява през 

периода 2014-2020 година, а финансирането на дейности за управление на МИГ, създаване 

на умения и постигане на обществена активност – през периода до 2023 година.  

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

за целия програмен период е както следва: 

• Мерките насочени към конкурентоспособността са с бюджет  1 140 000.00 

 В бюджета на стратегията е предвидено по мярка 19.2-4.1 е 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 тя само като суровина, по мярка 19.2-4.2 ще се подпомогне 

създаването на преработвателни предприятия за млечни и месни продукти, преработка и 

пакетиране на мед и пчелни продукти, преработка на билки и др., свързани с 

разнообразяване на произвежданата продукцията. Средствата за това са 290 000 лв.   

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

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

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

могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на 

собствениците си, които да продължат устойчивото управление на горите си. 

• За мерките насочени към качеството на живота/ разнообразяване е предвидено 

най-голямото перо от бюджета-1 593 745.00 лв. 

Мерки 19.2-7.2, 19.2-7.5 стимулират публичния 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. Мярка 

19.2-7.6 ги допълва с 50 000 лв за дейности, насочени към опазване и подобряване на 

селското природно и културно наследство. Тази мярка ще допринесе за запазване и 

заздравяване на селската идентичност и култура на региона.   

За микропредприятията и земеделските производители СМР за развитието на 

неземеделски дейности се предвижда най-големия бюджет 935 745 лв. по мярка 19.2-6.4. 

Очакванията са, че по тази мярка ще 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 
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осигуряването на услуги и разнообразяване на продукта се разчита на микропредприятия, 

които развиват туризъм и привличат интерес към територията.  

7 План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

(не повече от 4 страници) 

Планът за действие представлява организиран списък на дейностите, като за всяка дейност 

има осигурен финансов ресурс. За да могат да се постигнат дългосрочните цели на 

организацията е важно да се разработи план за действие, който да определи какво трябва да 

се прави, от кого и в какъв срок. Ролята на плана за действие в Стратегията на местно 

развитие е да се увеличат потенциалните бенифециенти по този подход. Това ще се постигне 

чрез повишаване на информираността за възможностите да се разработват иновативни 

решения за местните проблеми.  

Планът за действие се стреми да осигури гаранция за полезните резултати и въздействия, 

които ще се генерират на територията. Основната цел на стратегията е насочена към 

стремежа територията на Берковица-Годеч „да се превърне в динамична селска среда с 

подобрено качество на живот чрез ефективно използване на местните ресурси“. В тази 

връзка действията, трябва да са насочени към следните заинтерисовани страни: 

Публична власт, икономически и социални партньори, земеделски стопани, 

микропредприятия, НПО, организации за опазване и подобряване на околната среда. От 

съществено значение е тези групи хора да бъдат информирани за всички процедури и добри 

практики, за поканите, които предстои да бъдат отваряни. Предвижда се широката 

общественост да бъде запозната с дейностите и инициативите финансирани от ЕС. За да 

бъдат осъществени целите на Статегията на МИГ – Берковица и Годеч ще бъдат предприети 

следните промоционални и комуникационни дейности:  

Поканата за обявен прием на съответните мерки по СМР ще бъде достъпна до местната 

общност, чрез публикации на сайта на Сдружението, местните медии, изложена на 

публично място в съответната територия.  

Чрез плана за действие ще се гарантира, че заинтерисованите страни ще имат достъп до 

следната информация: 

• Описание на управляващите органи на МИГ 

• Членовете на Комисиите за избор на проекти 

• Описание на процедурите за кандидатстване и начина на финансиране - Информация 

и насоки за кандидатстване. Създаване на справедливи и прозрачни процедури: за избягване 

на конфликта на интереси в процеса на подбор на проекти; документиране от страна на 

МИГ на оценката на проекта и процеса на подбор, посредством публикуване на протоколите 

от заседанията за подбор на проекти на уебсайта на МИГ. 

Информацията трябва да включва: Потвърждаване ролята на ВОМР и действия осигуряващи 

яснота, че бенифициентите участват в проекти частично финансирани от ЕС. Действия, 

които осведомяват широката общественост за приноса на ВОМР, ЕС и ПРСР.  

В процеса на изпълнението на Стратегията МИГ ще оповестява цялостното изпълнение на 
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проекта и неговия напредък.  

Дейности за изпълнение на Стратегията на ВОМР на МИГ: 

По приоритет 1: Създаване на устойчива заетост и използване на местния потенциал 

за растеж с оглед подобряване качеството на живот и доходите наместното население.  

СЦ  1.1Развитие на екологично селско стопанство и утвърждаване на местния продукт чрез 

добавяне на стойност и маркетиране; Тази цел ще бъде изпълнена чрез мерки 19.2-4.1,19.2-

4.2 и следните дейности:  

• Провеждане на обучения, курсове, семинари, информационни, демонстрационни и др. 

събития за повишаване на квалификацията, подобряване на професионалните умения и 

повишаване осведомеността на земеделски стопани и производители; Провеждане на 

дейности по краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски стопанства; 

Подпомагане на земеделските стопани да подобрят управлението и ефективността на 

своите стопанства чрез предоставяне на обучения, семинари и др. с акцент върху 

категориите „млади“ и „малки“ земеделски стопани; 

• Дейности за подобряване/повишаване добавената стойност на земеделските продукти, 

материални и нематериални инвестиции, с акцент върху повишаване на енергийната 

ефективност, внедряване на иновации в земеделските стопанства, дейности за опазване 

на околната среда; 

• Дейности за подкрепа в областта на преработката и маркетинга на произвежданата 

селскостопанска продукция. 

СЦ 1.2 Използване потенциала на местното културно, историческо и природно наследство 

за осъществяване на целогодишен туризъм. Тази цел е изпълнима чрез мерки 19.2-6.4 и 

19.2-7.5 и следните дейности: 

• Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги на 

територията на МИГ-с акцент върху оползотворяване потенциала за развитие на селския 

туризъм.  

• Дейности, стимулиращи развитието  на местните занаяти и дейности по предоставяне на 

услуги, свързани с участие на посетителите туристите/ в занаятчийски дейности; 

Разнообразяване на предлаганите туристически продукти и услуги чрез изпълнението на 

дейности за експониране на местното природно и културно наследство. 

По приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможности за създаване на местен бизнес.  

СЦ 2.1 Развитие на чисти индустриални производства използващи местните ресурси чрез 

въвеждане на ефективни техники на базата на иновации. Тази цел ще бъде изпълнена чрез 

мерки 19.2-4.2 и мярка 19.2-6.4. Дейностите по тези мерки са описани в Приоритет 1  

СЦ 2.2. Внедряване на съвременни технологии за лесовъдство. Търговия, преработка и 

маркетинг на горски продукти. За постигане на тази специфична цел ще се прилага мярка 

19.2-8.6. Дейностите стимулиращи дърводобива и лесокултурните мероприятия ще 

подпомогнат почивното дело, балнеолечението и ловния туризъм, а те от своя страна ще 
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осигурят заетост на част от населението. Ще се развият дървообработването и мебелното 

производство. Информационните срещи и обучения ще бъдат насочени към целевата група: 

ФЛ, ЮЛ, Общини, собственици на горски територии, Сдружения на частни собственици на 

горски територии, МСП, Горски стопани, доставчици на услуги. 

СЦ 2.3 Разнообразяване на местната икономика и предоставяне на качествени услуги. 

За постигането на тази цел ще се прилага мярка 19.2-6.4. Дейностите по мярката са насочени 

към фирмите извършващи услуги, търговия, туризъм и някои производства. Тези дейности 

представляват най-голям стопански интерес за модернизация. За тази цел, освен 

качествените услуги, може да бъде реабилитиран и в по-големи мащаби традиционния 

бижутериен под-отрасъл. Чрез тази мярка и съответните дейности ще се подобри качеството 

на живот на местните жители и разнообразят възможностите за трудова заетост, като с най-

голям потенциал за генериране на социално-икономически ползи на територията на МИГ-

Берковица и Годеч може да се определи сектора търговия и услуги.  

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

ефективност, включително използване потенциала на културното наследство. 

СЦ 3.1 Изграждане на рационална и жизнеспособна социална среда  

СЦ 3.2 Опазване на природните ресурси. Осъзнаване проблемите на околната среда и 

подобряване на природното наследство и селския пейзаж; 

СЦ 3.3 Подобряване познаването и разбирането на културното наследство за повишаване на 

привлекателността на територията на МИГ Берковица и Годеч. 

Тези специфични цели ще постигнат резултат чрез мерки 19.2-7.1, 19.2-7.2, 19.2-7.5, 19.2-

6.4. Комбинацията от тези мерки насочена към целевите групи от трите сектора ще даде 

своите резултати, именно: Предоставяне на публични услуги с висока обществена 

значимост за различни уязвими групи съобразно техните специфични нужди - грижи за 

деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги; Строителство, реконструкция  

и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях; Изграждане, реконструкция, рехабилитация 

/ремонт, оборудване, обзавеждане на обекти на водностопанската инфраструктура; 

инфраструктурата за отдих и свободно време социалната инфраструктура за предоставяне 

на социални услуги в общността за деца и възрастни /вкл. транспортни  средства/;общински  

сгради, в които се предоставят обществени услуги, подобряване на енергийната ефективност 

спортната инфраструктура; културната инфраструктура; общинската образователна 

инфраструктура с местно значение;  

Важно е да се докаже, че планирането във времето, както и човешките и финансовите 

ресурси, определени за основните видове дейности, съответстват на установените по-рано 

потребности и могат действително да постигнат желаната промяна. По същия начин 

партньорството следва да покаже, че разполага с необходимите умения, системи и 

процедури, за да гарантира, че планът може да бъде изпълнен по ефективен и прозрачен 

начин. 
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8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната инициативна група за действие да изпълни стратегията, и 

описание на специфичната уредба относно оценката: 

(не повече от 12 страници) 

8.1. Организационна структура на МИГ:   

 Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч“ е юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство. 

Сдружението е учредено на 25.10.2010 г. от 49 учредителя, от които 7 юридически лица и 42 

физически лица, с ф.д. № 28 от 07.12.2010 г. на Окръжен съд Монтана, с основна цел 

реализиране на стратегия за местно развитие на територията на общини Берковица и Годеч. 

Днес, в организацията членуват 96 члена, включващи 2 представители на публичния сектор, 

47 представители на стопанския сектор и 47 представители на нестопанския сектор, 

съгласно изискванията към МИГ, посочени в Раздел II. на Наредба No22 от 14 декември 

2015 г. 

В колективния върховен орган на сдружението /общото събрание/ членуват община 

Берковица и община Годеч, както и представители на заинтересованите страни от цялата 

територия на МИГ, двата общински центъра и над 20 други населени места от територията. 

Членове на колективния върховен орган са физически лица, които са с постоянен адрес на 

територията на действие на МИГ, както и юридически лица със седалище и адрес на 

управление на територията на действие на МИГ. Членовете на Общото събрание включват 

представители на различни заинтересовани страни от обществото – земеделски 

производители, представители на различни сектори на икономиката, еднолични търговци, 

физически лица, читалища, неправителствени организации, включително лица в 

неравностойно положение – лица с увреждания, роми, пенсионери, и общини Берковица и 

Годеч. 

Колективният управителен орган на МИГ е Управителен съвет, в чийто състав влизат 7 

лица, които имат постоянен адрес на територията на действие на МИГ, за физическите лица, 

или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, за 

юридически лица. Съгласно посочените изисквания в Наредбата, двата колективни органа 

на МИГ колективен върховен орган и колективен управителен орган включват 

представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в 

анализа на стратегията за ВОМР. 

Колективен върховен орган е Общо събрание /ОС/ на МИГ, а колективен управителен 

орган Управителен съвет /УС/. Членове на сдружението могат да бъдат 

дееспособнифизически и/или юридически лица, които отговарят на следните условия: 

Членове на сдружението могат да бъдат : 

1. Физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на 

действие на МИГ 
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2. Юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на 

МИГ. 

3. Общините от територията на действие на МИГ членуват задължително в 

Сдружението. 

Съгласно устава на Сдружението , Общото събрание се състои от всички негови членове. 

Съставът на ОС е разделен на три квоти, съответстващи на посочените три сектора: 

нестопански, икономически и публичен, като разликата между тях не може да бъде 

надвишава 49 %. 

Управителният съвет е с мандат 5 години и се състои от 7 лица, членове на сдружението, 

разделени на три квоти, съответстващи на трите сектора: икономически /бизнес, вкл. 

земеделски производители/, неправителствен и публичен, както следва: 

‐ Публична квота: състои се от 2 /двама/ представители на публичния сектор - членове на 

МИГ – представляващи двете общини – Берковица и Годеч 

- Икономическа квота: състои се от 3 /трима/ представители на икономическия сектор - 

членове на МИГ – едноличен търговец, земеделски производител и юридическо лице 

- Неправителствена квота: състои се от 2 /двама/ представители на нестопанския сектор - 

членове на МИГ – представител на НПО и физическо лице 

Учредителите на МИГ – Берковица и Годеч са членове на сдружението по силата на 

учредяването. Приетите след съдебната регистрация на МИГ лица за членове имат еднакви 

права и задължения с тези на лицата, които са се явили като учредители на сдружението. 

Приемането на кандидати за членове на МИГ става по решение на УС. Членството се счита 

придобито от датата на съответното решение на УС за приемане. 

Членуването в сдружението е доброволно, като членове могат да бъдат представители на 

различни заинтересовани страни от местната общност, включително уязвими групи и 

малцинства, които са физически и юридически лица, представители на публичния сектор, 

представители на стопанския сектор и представители на нестопанския сектор. Членовете са 

организирани в следните квоти, съответстващи на посочените сектори – стопански, 

нестопански и публичен, като представителите на всеки един от секторите не превишава 49 

на сто от имащите право на глас.  
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Схема на организационна структура на МИГ- Берковица и Годеч 

 

 

8.2. Управление на МИГ: (l)  

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). 

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. 

Управителния съвет има основни и специфични правомощия: 

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  
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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. 

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. 

Председател на УС (съгласно чл. 31 от Устава на СНЦ „МИГ- Берковица и Годеч”), се 

избира пряко от ОС на Сдружението представлява Сдружението; извършва необходимите 

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

изисквания и договорните задължения към финансиращите институции; свиква и ръководи 

заседанията на управителния съвет; организира и осигурява законосъобразното изпълнение 

на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет; изпълнява функциите на 

работодател по отношение на персонала на Сдружението в съответствие с трудовото 

законодателство; периодично внася в управителния съвет отчети и информация за дейността 

на Сдружението.  

Непосредственото ръководство и координация на работата на Сдружението във връзка с 

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

Оперативен екип по прилагане (ОЕП) на СМР, 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. 

Кандидатите подават пакет от документи, включващ автобиография, копие от документи за 

придобита образователно-квалификационна степен, копие от официални документи, 
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удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, 

осигурителна книжка, служебна книжка), сертификати и референции. На нарочно заседание 

на УС на МИГ се утвърждават структурата и щата на персонала и се одобряват подадените 

кандидатури и сключват предварителни споразумения с одобрените кандидати . 

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

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

Изпълнителният директор трябва да отговаря на нормативните изисквания за заемане на 

длъжността, предвидени в действащото законодателство по прилагане на ПРСР. 

Изпълнителният Директор: Организира и отговаря за изпълнението на решенията на 

Управителния съвет; Ръководи и координира дейността на помощните органи на 

Сдружението; Ръководи и координира дейността на персонала на Сдружението и наетите 

външни лица; Съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението; 

Осигурява организационно – техническото обслужване на дейността на органите на 

Сдружението. 

Във връзка с прилагане на СМР, Изпълнителният Директор: Организира и отговаря за 

прилагането на стратегията за ВОМР при спазване на времевия график и действащата 

нормативна уредба; Организира изготвянето на 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 и ги представя на Управителния съвет; Изготвя 

годишния доклад за прилагане на Стратегията за ВОМР. Осигурява организационно – 

техническото обслужване на всички дейности по информиране, консултиране, приемане, 

оценка и предаване на проектните предложения към Стратегията за ВОМР. Отговаря за 

осигуряване на публичност на дейността си и на източниците на финансиране при спазване 

на правилата за информираност и публичност на финансиращите органи съгласно 

изискванията на приложимата нормативна уредба. За дейността си Изпълнителният 

директор се отчита пред УС. 

- органи за 

управление и 

контрол; 

Колективен върховен орган на управление  

Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж 

годишно до края на м. април от управителния съвет по негова инициатива 

или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в 

последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено 

покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по 

седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните 

членове или натоварено от тях лице. 

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 

провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. 

Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението,  както и 

на официалните интернет страници на Община Берковица и Община 
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Годеч и се поставя на мястото за обявления в сградите, в които се намират 

офисите на сдружението, най-малко 7 дни преди насрочения ден. 

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-

късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, 

колкото и членове да се явят. 

Общото събрание се открива от Председателя на Управителния съвет, а в 

негово отсъствие - от член на Управителния съвет, определен с решение 

на Управителния съвет. По предложение на откриващия, Общото 

събрание избира ръководство на събранието в състав - председател и 

протоколчик. За всяко заседание на общото събрание се води протокол, 

който се подписва от председателя на събранието и протоколчика. 

Управителният съвет отговаря за редовното водене на протоколна книга за 

заседанията на общото събрание. 

Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 

Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.39 ал. 3, т. 1, 

както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или 

могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако 

сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи 

условия, публично обявени. 

Колективен управителен орган 

Управителния съвет се състои от седем лица – физически и юридически 

лица, членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на 

сдружението, се представляват от своя законен представител или изрично 

упълномощено физическо лице. от седем лица – физически и юридически 

лица, членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на 

сдружението, се представляват от своя законен представител или изрично 

упълномощено физическо лице.  

Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три 

месеца и се свикват от председателя, който не по-късно от 5 дни преди 

датата на заседанието изпраща писмена покана до всички негови членове, 

в която се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието. 

На заседанията на УС могат да присъстват и членове на екипа на МИГ, в 

случаите, предвидени във вътрешните правила и процедури на МИГ. 

Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет с 

право на съвещателен глас. Председателят е длъжен да свика заседание на 

управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. 

Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен 

срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на 
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управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се 

ръководи от определен от управителния съвет негов член. 

Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му 

присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и 

лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща 

установяването на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се 

удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано 

заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без 

забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 

За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се 

подписва от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как 

е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. 

Председател на Управителния съвет. Председателят на Управителния 

съвет се избира пряко от Общото събрание на Сдружението. 

Председатерят представлява Сдружението и извършва необходимите 

действия по прилагането на Стратегията за местно развитие, при спазване 

на нормативните изисквания и договорните задължения към 

финансиращите институции. Той изпълнява функциите на работодател по 

отношение на персонала на Сдружението в съответствие с трудовото 

законодателство. За извършване на правни и фактически действия във с 

дейността на Сдружението, Председателят на УС може да упълномощи 

Изпълнителния директор с нотариално заверено пълномощно, в което се 

определя изрично обемът на неговата представителна власт. 

- описание на 

позициите и 

изискванията 

към 

изпълнителния 

директор и 

персонала. 

 Структурата и щатното разписание на персонала се определят от УС на 

МИГ, като те могат да се променят, при необходимост в процеса на 

изпълнение на стратегията, при спазване на изискванията на приложимата 

Наредба № 22. Неразделна част от Стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч са длъжностни характеристики на оперативния състав 

на екипа. В чл. 13 на Наредба No 22 са описани минималните изисквания 

по отношение на служителите на МИГ, а именно: 

Изпълнителният директор трябва да има:  

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

- професионален стаж най-малко 5 години;  

- управленски опит най-малко две години;  

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност 

над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни 

донори. 
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Експертът/ите по прилагане на стратегията за ВОМР и останалите 

служители на МИГ трябва да имат: 

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; 

- професионален стаж най-малко две години. 

 

За всички служители на МИГ важат следните изисквания: 

1. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3  от наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "прилагане на операции в рамките 

на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

"водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на 

МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или 

на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните 

разпоредби на Търговския закон; 

3. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на 

централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на 

местната власт или на публично лице. 

Изпълнителният директор /ИД/ на МИГ отговаря за прилагането на 

Стратегията за ВОМР при спазване на времевия график и действащата 

нормативна уредба. Неговите функции и отговорности са определени, 

както в устава на Сдружението, така и в длъжностната му характеристика. 

Ръководи и координира дейността по управление на административния 

персонал на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и участва в 

разработването и реализацията на организационно-управленските 

структури. ИД изготвя и предлага за приемане от УС стратегически 

програми за развитие и годишен план за работа на Сдружението, както и 

годишен бюджет; разработва процедури за работата на сдружението 

съгласно приложимата нормативна уредба, включително процедури за 

работата на КИП (Комисия за избор на проекти). Изготвя годишен доклад 

до УО на ПРСР за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР. 

Обезпечава работата на административния персонал на МИГ и организира 

контрола по спазването на изискванията за безопасност на труда в офиса 

на Сдружението. Организира изпълнението на други конкретни задачи в 

кръга на компетентностите му, поставени от Председателя на 

Управителния съвет 

Експерта/ите по прилагане на стратегията за ВОМР /ЕПС за ВОМР/ 

участва в дейностите по‐ Извършва информационни и експертни 

дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на МИГ. 
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Предоставя необходимата основна и специфична информация за 

стратегията за ВОМР и мерките, включени в нея. Предоставя информация 

на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване. 

Събира и обобщава информация за добри практики и представя на прекия 

си ръководител. Предоставя информация за добри практики на 

потенциални бенефициенти. Сътрудничи на управителния орган на 

Сдружението и УО на ПРСР, ДФ „Земеделие” по повод дейностите по 

изпълнение на СВОМР. Провежда консултации с потенциални местни 

бенефициенти, целеви местни предприемачи и групи в специфични за 

региона отрасли за предоставяне на съвети за достъп до финансиране по 

Стратегията за ВОМР. Подпомага Изпълнителния директор и 

Председателя на Сдружението при разработване и изпълнение на бюджета 

и заявки за планирани дейности и разходи. Изготвя специализирани 

доклади, справки, а също така и предоставя допълнителни документи и 

информация за дейността на Сдружението. Осъществява наблюдение на 

изпълнението на проектите, като следи за спазване на поетите задължения 

от страна на одобрените бенефициенти и им осигурява експертна, 

техническа и методическа помощ за изпълнение на поетите от тях 

ангажименти. Подпомага одобрените кандидати при подготовка на заявки 

за плащане и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението по 

проектите, както и други действия описани в длъжностната му 

характеристика. 

Счетоводителят е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 18 от 

Закона за счетоводството, както и да притежава опит в осчетоводяването 

на проекти. Да познава счетоводното и данъчното законодателство на 

Република България, да е запознат с приложимата нормативна уредба по 

работата на Сдружението и да ползва свободно съвременни счетоводни  

програмни продукти. Счетодовителят ръководи, организира и осъществява 

предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по 

спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното 

оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, 

редовното извършване на инвентаризации и отразяване на резултатите от 

тях. Ръководи и организира счетоводната отчетност, чрез оптимална 

централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно 

отразяване в счетоводството на всички стопански операции. Съставя 

финансовите отчети на Сдружението, както и всички отчети и сведения, 

които произтичат от счетоводни записвания. Полага грижи за осигуряване 

на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички 

дейности на Сдружението и осигурява най-рационалното им използване; 
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Организира своевременното осигуряване на Председателя на УС и 

членовете на Екипа на Сдружението с необходимата финансово-

счетоводна информация на съответните равнища на управление, като 

извършва ежемесечен системен анализ на финансовото състояние и на 

финансовите резултати; Съхранява оригиналните финансови и счетоводни 

документи на Сдружението; Изготвя специализирани доклади, справки, а 

също така и предоставя допълнителни документи и информация, 

необходими на Изпълнителния директор, Управителния съвет, Общото 

събрание и/или Управляващия орган на ПРСР за обективна оценка на 

дейността на Сдружението. Изпълнява и други конкретно възложени 

задачи, свързани с длъжността. 

Асистентът подпомага изцяло горе посочените дейности на ИД, ЕПС за 

ВОМР и Счетоводителя. Освен това асистентът: Организира входящата и 

изходящата кореспонденция на МИГ. Води необходимите регистри за 

дейността на МИГ. Обработва всички материали, информация и 

документация, съобрасно приложимите процедури и обявените покани за 

финансиране на проекти на бенефициенти по мерки от Стратегията за 

ВОМР; Отговаря за техническото изготвяне и оформяне на 

информационни материали за оповестяване изискванията за 

кандидатстване за финансиране по Стратегията за ВОМР, както и 

възложени задачи, свързани с длъжността. 

 

Съгласно Чл. 13.(1) на Наредба No22 за срока на изпълнение на 

стратегията за ВОМР, МИГосигурява-самостоятелен офис; служители на 

пълен работен ден за позициите изпълнителен директор и експерт по 

прилагане на стратегията за ВОМР; офис оборудване за осъществяване на 

дейността, в това число принтер, оборудвани работни места и компютри, 

съответстващи на броя на осигурените служители. 

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

 Сдружение „Местна инициативна група - Берковица и Годеч” e юридическо лице с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредено на 25.10.2010 г. 

в резултат от изпълнението на инициативи за въвеждане на подхода ЛИДЕР в развитието на 

територията, съобразно рамката на ПРСР 2007-2013 г С първата приета, финансирана и 

изпълнена СМР, МИГ-Берковица и Годеч е целил да постигне добър жизнен стандарт за 

населението от територията чрез подкрепа за развитие на конкурентноспособна местна 

икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  ресурси. 

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

сключените договори/изпълнени дейности по различните мерки. Изпълнението на  

Стратегията в периода от 2012 - 2015 г. демонстрира икономическа ефективност от 85% на 
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база обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по сключените договори по 

мерките от СМР. Ефективността на база подадени проекти към МИГ е 158,96 %, измерени 

спрямо общата стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ. Това несъмнено е 

доказателство за капацитета на местната инициативна група да изпълни нова Стратегия по 

подхода ВОМР, което се допълва от натрупания административен капацитет на екипа и 

общността, голямата мотивация и желание, демонстрирани чрез активността на 

заинтересованите страни по време на подготовката на настоящата стратегия.  

За периода на изпълнение на Стратегията на МИГ Берковица и Годеч може да се заключи, 

че ефективността на прилагане на Стратегията за местно развитие е много добра. Това става 

ясно от броя подадени проектни предложения – 75, което значително надхвърля заложеният 

базов индикатор от 36. Постъпили са заявления за подпомагане на стойност 158.97% от 

бюджета на СМР, което е доказателство за активност на местната общност, добро 

административно управление и обща съгласуваност между нужди и цели. Одобрените 

проектни предложения са 48, което напълно постига заложената цел на базисните 

индикатори. Ефективността на изпълнение на СМР на МИГ Берковица и Годеч за периода 

2012 г. - 2015 г. е много добра.  

Публичното управление на територията на МИГ-Берковица и Годеч се ръководи от 

общинските администрации на съставните общини, като предоставянето на някои секторни 

публични услуги се извършва и от съответните деконцентрирани структури на централната 

администрация. В периода 2012-2015 г. двете общини са изпълнили редица проекти за 

подобряване на административния капацитет, качеството на предоставяните услуги и 

местното развитие като цяло, на обща стойност 14,035,755 лв. Активността на публичния 

сектор в реализирането на проекти и изградения административен капацитет на двете 

общински администрации, също допълва капацитета на територията и МИГ. 

Чрез прилагане на ВОМР, МИГ ще търси подходи за определяне и водене на целенасочена и 

интегрирана политика за съхраняване на спецификата на териториите и преодоляване на 

наличните разнопосочни проблеми. Прилагането на принципа за ВОМР цели постигането на 

концентрация и целесъобразност на средствата, ефективност и ефикасност при 

управлението им, както и гарантиране на тяхната целенасоченост. Инвестициите в 

реализацията на стратегия за ВОМР, разработена и изпълнявана чрез подхода „отдолу-

нагоре” се очаква да гарантира хармонично и балансирано развитие и преодоляване на 

социалните, икономическите и териториалните различия на общини Берковица и Годеч, 

спрямо останалата част на страната. В Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 година се предвижда „изпълнението на местни стратегии за развитие които имат 

достатъчна зрялост и ясна добавена стойност за развитието на териториите“, каквато е 

заложена в целите и приоритетите на стратегията на „МИГ-Берковица и Годеч“. 

В резултат от изпълнението на стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група – Берковица и Годеч” за периода 2007 – 2013 г. е налице натрупан 

административен опит за управление както на СМР, така и на проектите към нея, 
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изграден е капацитет и доверие у местните неформални лидери, проведени са редица 

обучения в страната и чужбина и е безспорна ползата за територията на прилагане на 

подхода ЛИДЕР. Доказаният ефект и ефективност от изпълнената стратегия за местно 

развитие е съществен знак за наличието на административен, управленски и ресурсен 

капацитет за изпълнението на стратегията за ВОМР, която цели добавена стойност за 

територията и надгражда вече постигнатите резултати. 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

Мониторингът и оценката са допълващи се, но все пак различни дейности. Мониторингът 

представлява постоянна задача във връзка с преглед на информацията и систематичен 

преглед на бюджетните постъпления и финансираните дейности. Благодарение на него се 

генерират количествени данни и се предоставя обратна информация относно прилагането на 

инструментите и мерките, като се улеснява извършването на корекции при отклонения от 

оперативните и специфичните цели. Следователно мониторингът допринася за 

осигуряването на отчетност на публичните разходи и предоставя ценна информация за 

управлението на проектите. 

Оценката, от друга страна, включва преценка на интервенциите според резултатите, 

въздействията и нуждите, които се предвижда да бъдат удовлетворени. Тя представлява 

систематичен инструмент, който предоставя сведения за процеса на вземане на решения и 

подобрява ефективността, полезността и ефикасността. Оценката допринася за 

прозрачността, придобиването на познания и отчетността. Следователно тя дава възможност 

да бъдат извлечени поуки за бъдещето по отношение на факторите, които носят най‑добри 

резултати, при какви обстоятелства и защо е така или не е така. Мониторингът е текущо и 

систематично набиране и анализ на информация, която се използва в процеса на управление, 

контрол и вземане на решение за изпълнението на стратегията за ВОМР. Дейността по 

мониторинга позволява да се направи и оценка дали планираните и одобрени дейности 

водят до постигане на очакваните резултати, цели и индикаторина съответния проект. Това 

от своя страна позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се 

предприемат съответните корективни действия. Мониторингът се осъществява на 2 нива -на 

ниво проект и на ниво стратегия за ВОМР. 

Мониторингът на ниво проект се осъществява посредством - Преглед на отчети за 

техническо и финансово изпълнение на проектите; Осъществяване на посещения на място; 

Периодични срещи за отчитане на напредъка на проектите. Събраната информация се 

въвежда в база-данни и служи за изготвяне на Доклади за изпълнение на стратегията и за 

извършване на независими оценки за нейното изпълнение.  

Мониторингът на ниво стратегия за ВОМР се осъществява от УС на МИГ посредством 

одобряването на Доклади за изпълнението на стратегията за определен период на отчитане и 

от ОС на МИГ чрез одобряването на Годишните доклади за изпълнение на стратегията. Въз 

основа на информацията представена в Докладите, УС и ОС взимат общо Решение за 
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одобряване на изпълнението на стратегията за ВОМР и/или за нейната промяна.  

Оценка от външни експерти.  

Изпълнението на стратегията за ВОМР подлежи на независими външни оценки - една 

междинна и една последваща. Оценките се извършват от външни изпълнители - оценители.   

Междинната оценка се извършва в средата на периода за изпълнение на стратегията и 

включва: ‐оценка на първоначалните резултати от изпълнението; ‐оценка на степента на 

постигане на съответните цели и индикатори; ‐оценка на използването на финансовите 

ресурси и на процедурите за управление и наблюдение; ‐изводи и препоръки. 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.  

Последващата оценка се извършва през последната година от изпълнението на стратегията и 

включва: ‐оценкана ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение 

на стратегията за ВОМР; ‐оценка на изпълнението на индикаторите; ‐анализ на 

положителните и отрицателните фактори при изпълнението на стратегията за ВОМР; 

‐оценка на степента на постига не на целите и на устойчивостта на резултатите; ‐изводи и 

препоръки. Последващата оценка се извършва въз основа на информацията, събрана в хода 

на изпълнение на дейностите по мониторинга. Изготвеният Доклад се одобрява от УС на 

МИГ.  

Процедура за обновяване стратегията.  

Веднъж одобрена стратегията за ВОМР може да претърпи промяна: ‐по отношение на 

финансовите й параметри; ‐по отношение на процедурите за изпълнение; ‐при промяна на 

условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното 

прилагане; ‐при промяна в приложимите регламенти. Необходимостта от промяна на 

стратегията за ВОМР се обосновава в Шестмесечните и/или в Годишните доклади за 

нейното изпълнение. След одобряване на Докладите от УС и от ОС на МИГ, ИД и ЕПС 

предприемат действия за изготвяне на Заявление за промяна на стратегията за ВОМР, което 

съдържа: ‐доклад за договорените, реализираните проекти и извършените дейности; 

‐финансова таблица с усвоените, договорените и планираните средства; ‐обосновка за 

исканата промяна. Заявлението за промяна на стратегията за ВОМР се представя за 

одобрение на УС на МИГ и се счита за одобрено ако е подкрепено от мнозинството от 

всички членовена УС. Одобрението се документира с Протокол, съгласно предвиденото в 

устава на МИГ. 

Дефиниции 

•Мониторингът е непрекъсната и систематична проверка на бюджетните постъпления, 

дейностите, финансирани съгласно мерките и данните за първите резултати на равнище на 

проектите. Мониторингът генерира количествени данни. Той дава обратна информация за 

правилното изпълнение на мерките. Мониторингът допринася за отчетността на публичните 

разходи и носи ценна информация за оценката на мерките. 

•Оценката разглежда резултатите и въздействията на СМР, оценявайки нейната 
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ефективност, ефикасност и уместността на мерките – доставя входни данни за 

формулирането и преориентирането на политиката. При извършването на това оценката 

разчита главно на данните и информацията, събрани чрез мониторинга, което посочва 

възможността за ранно взаимодействие между двете дейности. 

МИГ - Берковица и Годеч ще наблюдава и контролира качеството на изпълнението на СМР, 

като извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори и 

индикатори за резултат, а там, където е възможно, следи и индикатори за въздействие, които 

ще бъдат определени в хода на прилагане на СМР.МИГ - Берковица и Годеч ще проследява 

следните финансови индикатори: брой и стойност на подадените заявления и 

разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на одобрените заявления и 

разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на сключените договори и 

разпределението им по мерките на СМР, брой и стойност на подадените искания за 

плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Изходните индикатори и 

индикаторите за резултат са представени както за цялата Стратегия за местно развитие, така 

и по отделните мерки на стратегията. Всички индикатори ще бъдат заложени в Системата за 

регистрация и мониторинг, по този начин във всеки един момент ще може да се предоставя 

актуална информация както за всеки индивидуален договор, така и за обобщените 

показатели за СМР.  

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места 

Общите количествени индикатори за следене ефективността и ефикасността на 

изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Берковица-Годеч са: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратеги

ята 

Източник на 

информация 

ИЗХОДЕН 

Брой проекти, 

финансирани по СМР  Брой 36 

Мониторингова система 

Годишни доклади на 

МИГ 

Брой бенефициенти,  

подпомогнати по СМР Брой 36 

Мониторингова система 

Годишни доклади на 

МИГ 

Дял на инвестициите за 

подкрепа на стопанския 

сектор на територията  

% 70 

Мониторингова система 

Годишни доклади на 

МИГ 

Брой нововъведени % 50 Мониторингова система 
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технологии  Годишни доклади на 

МИГ 

Брой проекти за опазване 

/възстановяване / 

подобряване състоянието 

на околната среда 

брой 14 

Общинска статистика 

Брой земеделски 

производители/стопани, 

подпомогнати за 

развиване на 

неземеделски дейности 

Брой 1 

Отчети на МИГ 

Годишни доклади на 

МИГ 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности Брой 2 

Отчети на МИГ 

Годишни доклади на 

МИГ 

Брой дейности за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност на територията 

на МИГ 

Брой 10 

Отчети на МИГ 

Списъци и документи от  

мероприятията 

ЗА 

РЕЗУЛТАТ 

Запазена заетост или 

създадени нови работни 

места, от които: 

Брой 

28 
(Изменено 

съгласно 

Допълните

лно 

споразумен

ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

НАП 

Документации на 

бенефициентите 

- за жени  

 

9 
(Изменено 

съгласно 

Допълните

лно 

споразумен

ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

 

- за мъже 

 

19 
(Изменено 

съгласно 

Допълните

лно 

споразумен
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ие № РД 

50-141/ 

07.08.2020 

г.)   

Население в селските 

райони, което се ползва от 

нови услуги, подобрени 

услуги 

Брой 2000 

Мониторингова система, 

Проучвания 

Документации на 

бенефициентите 

Увеличен достъп до 

основни услуги на 

населението, чрез 

обновена инфраструктура 

– социална и културна. 

% от 

населе-

нието 

40 

Мониторингова система, 

Възложени проучвания 

Документации на 

бенефициентите 

Участници, преминали 

обучение 
Брой 100 

Документация на  

МИГ 

Списъци на  

участници 

Консултации, 

предоставени на 

потенциални кандидати за 

финансиране в рамките на 

Стратегията 

Брой 70 

Документация на  

МИГ 

Проучвания 

 

9.2. Индикатори по мерки: (не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

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

(по чл. 15, ал. (3) от Наредба №22) 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 12 

Сключени договори  

и изпълнени проекти 

 – проектни досиета 

Въведени  нови 

технологии в 

производството и 

модернизация на 

физическия капитал. 

Брой 3 

Сключени договори  

и изпълнени проекти  

– проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането 
Финансово  

изражение 
850 000 лв. 

Сключени договори  

и успешно  

изпълнени проекти – 
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проектни досиета 

Резултат 

Бенефициентидоприне

сли за спазване 

стандартите на 

Общността и 

опазването на 

околната среда  

Брой 2 

Сключени договори  

и изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Подобрена цялостна 

дейност и 

конкурентоспособност 

на земеделските 

стопанства 

 12 

Сключени договори  

и изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

 

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

селскостопански продукти 

 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

предприятия по 

мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането Фин. 

изражение 
290 000 лв. 

Сключени договори и 

успешно  

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Резултат 

Инвестиции, 

въвеждащи иновация 

по смисъла на ЛИДЕР  

% 30 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Проектът включва 

преработка на 

произвеждани в 

района земеделски 

продукти  

Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
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Инвестициите 

включват преработка 

на суровини от 

чувствителните 

сектори 

(животновъдство, 

зеленчукови, овощни, 

влакнодайни, 

медицински и 

ароматни култури) 

Брой 

1 
(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции за 

привеждане на 

предприятието в 

съответсвие със 

стандарти на 

Общността  

% 25 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Проектът допринася 

за утвърждаване на 

местна търговската 

марка  

% 100 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции насочени 

директно за опазване 

на околната среда 

% 30 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Запазена 

заетост/Създадени 

нови работни места Брой 

2 
(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

Сключени договори и 

изпълнени проекти 

 

 

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

дейности”  

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 10 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 
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Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 10 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането Фин. 

изражение 
935 745 лв. 

Сключени договори и 

успешно  

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Резултат 

Инвестиции в 

допълнителни 

туристически услуги . % 30 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Инестиции в нови/ 

иновативни за 

населеното място 

производство,  услуга 

или продукт или е за 

развитие на занаяти. 

% 30 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции 

осигуряващи услуги за 

повече от едно 

населени места, в т. ч. 

мобилни и здравни 

услуги 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета  

 

Инвестиции 

предлагащи услуги, 

насочени към уязвими 

групи от населението, 

възрастни хора и/или 

деца 

Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Инвестиции 

включващи дейности, 

които надграждат 

съществуващ 

неземеделски бизнес 

и/или услуги 

Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Създадени нови 

работни места за жени 

и/или за лица над 54 и/ 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
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или младежи до 29 

години 
 

 

 

 

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 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати проекти по 

мярката 

Брой 3 

Сключени 

договори и 

изпълнени 

проекти – 

проектни 

досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Общ размер на 

финансирането Фин. 

изражение 
383 000 лв. 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Резултат 

Проекти, които отговарят на 

приоритетите, заложени в  

Общинския план за развитие % 100 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проектът е създал заетост, 

вкл. временна заетост 
Брой 10 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Инвестициите са  в населени 

места с общо население над 

500 души  
% 80 

Сключени 

договори;  

изпълнени 

проекти  

Проекти с инвестиции за 

дейности на  
Брой 1 

Сключени 

договори;  
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неправителствена 

организация, читалище  

изпълнени 

проекти  

 

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 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането Финансово  

изражение 
225 000 лв. 

Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Създадена 

заетост, вкл. 

временна 
Брой 5 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестициите 

отговарят на 

приоритетите на 

общинския план 

за развитие 

% 100 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

Инвестициите  по 

проекта са за  

неправителствен

и организации и 

читалища 

Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

 

 

Индикатори по Мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 
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Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по 

мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането Финансово  

изражение 
200 000 лв. 

Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции 

създаващи 

устойчива 

заетост  

% 25 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Екологична 

насоченост на 

проектите 

% 100 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции за 

закупуване на 

техника, която 

притежава 

валиден 

сертификат за 

съответствие с 

одобрения тип 

(сертификат за 

одобрение на 

типа на 

Европейската 

общност); 

Брой 

1 
(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

 

 

 

 

База данни – Система за 

мониторинг 

 

Инвестиции за 

преработка на 

горски 

продукти 
Брой 

1 
(Изменено 

съгласно 

Допълнително 

споразумение № 

РД 50-141/ 

07.08.2020 г.)   

Сключени договори и 

изпълнени проекти 
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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 

стратегият

а 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 5 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 5 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

финансирането Фин.  

изражение 
50 000 лв. 

Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Резултат 

Инвестиции насочени 

към местната 

идентичност и  

пренасят културен 

опит, знания, умения 

и традиции между 

поколенията 

Брой 4 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Инвестиции,  

популяризиращи 

ценни културно и 

исторически 

ландшафти и опазват  

биоразнообразието  и 

местно културно 

наследство. 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 

Инвестиции 

включващи нови 

технологии, нови 

методи и подходи за 

опазване на околната 

среда и насърчаване 

Брой 2 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

проектни досиета 
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обществената 

информираност и 

екологична култура. 

 

Индикатори по подмярка 19.4`Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за Водено от общностите местно развитие`` 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегият

а 

Източник на 

информация 

Изходен 

Подпомогнати 

проекти по мярката Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

МИГ, обхванати от 

проекти по мярката Брой 1 

Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

Общ размер на 

инвестицията Фин. 

изражение 

977 915 

лв. 

Сключени договори и 

успешно изпълнени 

проекти – проектни 

досиета 

Дейности за 

придобиване на 

умения 

Брой 5 

Сключени договори по 

проекта, графици на 

осъществените дейности 

Участници в 

дейностите по 

обучение 

 20 

Присъствени списъци 

Резултат 

Създадени работни 

места по трудов/ 

граждански договор 

Брой 5 

Трудови и граждански 

договори 

Обучен екип за работа  

по СМР на 

територията на МИГ  

Брой 1 

Трудови и и граждански 

договори, длъжностни 

характеристики 

Обучени местни 

лидери  Брой 20 

Сключени договори и 

изпълнени проекти, 

присъствени списъци 
 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:(не повече от 2 страници) 
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10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на 

принципа на 

равенство 

между 

половете; 

Едни от водещите принципи, заложени в стратегията, са включване на 

всички заинтересовани страни в процеса на реализиране на Стратегията 

за ВОМР на територията на МИГ - Берковица и Годеч при равни 

възможности и равен достъп. Включването на участниците е 

равнопоставено без оглед на пол, възраст, религия и етническа 

принадлежност. Дейностите предвиждат да обхванат всички населени 

места на територията.  

- допринасяне за 

утвърждаване 

на принципа на 

равните 

възможности; 

Равенството между жените и мъжете е една от целите на Европейския 

съюз. В рамките на СВОМР, с процеса на прилагане на стратегията ще се 

насърчава женското и младежко предприемачество. Включването на 

жени, младежи, лица от уязвимите групи, в т.ч. роми и лица с 

увреждания в дейностите по стратегията ще бъде стимулирано на ниво 

проекти и дейности за популаризиране и обучение. 

- създаване на 

условия за 

превенция на 

дискриминация

та. 

За превенция на дискриминацията при реализацията на СМР 

включването на участниците в дейностите/ проектите е равнопоставено 

без оглед на пол, възраст, религия и етническа принадлежност. МИГ ще 

разработи недискриминационна прозрачна процедура за подбор и оценка 

на проекти.  

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

Концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние 

да задоволи нуждите на съвременното общество от територията на МИГ от благосъстояние 

(с всичките му социално-демографски и здравни особености) в дългосрочен план, без да 

лишава бъдещите поколения от възможността да задоволят своите нужди. По-конкретно 

устойчивото развитие предполага да се избират и насърчават стратегии за икономическо 

развитие, съобразени с опазването и подобряването на околната среда и биологичното 

равновесие на Земята. Устойчивото  развитие  може  да  бъде  представено  като основаващо 

се следните няколко подхода, заложени в стратегията: 

Пространствено управление: Контрол на използването на земите /терените/ по начин, 

минимизиращ отрицателното въздействие върху околната среда и поддържащ нейния 

естествен капацитет. 

Управление на ресурси: Цел на това измерение е да намали употребата и загубите на 

суровини и енергия и да минимизира отпадните /води, материали, парникови газове/.  

Пространствено -времево управление: Изисква интегриране на дългосрочните хоризонти на 

устойчиво развитие в дългосрочните цели и приоритети на стратегията. 

Подкрепата за устойчиво управление на земите и горите, както и за опазване на био-

разнообразието и традиционното земеделие, ще спомогне за съхраняване на 
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привлекателността на територията на МИГ- Берковица и Годеч. Тя ще създаде и 

предпоставки за развитие на алтернативни икономически дейности като туризъм, занаяти, 

услуги за отдих и развлечения, и не на последно място ще доведе до създаване на устойчиви 

стопански дейности за населението. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

Водещ хоризонтален принцип, в рамките на реализацията на Стратегията, е насърчаването 

на заетостта на територията на МИГ. Този принцип е не само хоризонтална политика, но и 

един от индикаторите за успеха на Стратегията на МИГ. Чрез критериите за оценка на 

проектите се насърчава запазването /създаването на заетост и подобряване на 

конкурентоспособността на местната икономика. Конкурентноспособността на местния 

продукт и осигуряването на устойчива заетост са важни приоритети в стратегическата рамка 

на стратегията, като прилагането конкретни мерки ще допринесе за постигането им - 19.2-4-

1, 19.2-4.2, 19.2-6.4 и 19.2-8.6. Очаква се СМР да има силно положително въздействие върху 

местния бизнес и намеренията на инвеститори и предприемачи, които ще получат 

практическа възможност за създаване на нови работни места и запазване на 

съществуващите.  

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

Стратегията е съобразена с всички Стратегически насоки на ЕС и с ПРСР 2014-2020 г., като 

допринася за постигането на целите на подхода Водено от общностите местно развитие. 

Стратегическата рамка, заложените приоритети и цели допринасят за постигане на 

целите на споразумението за партньорство по отношение подобряване качеството на 

живот, намаляване на бедността и създаване на благоприятна жизнена среда на 

територията на МИГ, чрез мерки за стимулиране на предприемачеството, повишаване 

на конкурентоспособността на местната икономика, селско и горско стопанства, 

насърчаване създаването на устойчива заетост с грижа за околната среда.  

Настоящият документ е изготвен в тясно сътрудничество с отговорните органи на местната 

власт, допитване до общественото мнение и със съответните социални и икономически 

партньори. Стратегията следва стратегическите направления за постигане на устойчив 

растеж, конкурентоспособност и заетост чрез действия и мерки за модернизиране и развитие 

на инфраструктурата, защита на околната среда, подобряване на бизнес средата, знания и 

иновации, подобряване качеството на човешките ресурси. 

 


