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Въведение  

 

Това проучване се извършва по задание на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч”, в 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ по 

Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. с Министерството на земеделието, храните и 

горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд 

за развитие на селските райони. 

Територията на МИГ – Берковица и Годеч обхваща 40 населени места, от които 2 градски 

центъра - гр. Берковица и гр. Годеч, и 38 села. По данни от СВОМР към 31.12.2015 г., 

общото население на МИГ – Берковица и Годеч е 22 599 души, като в общинските 

центрове живеят 16 914 човека, т. е. делът на градско население е приблизително 75 %. 

Отдалечеността на част от селата 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. Липсата на рационална и жизнеспособна социална среда и 

ограниченият достъп до услуги води до тяхното интензивно обезлюдяване. 

Стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч има за цел да насърчи 

предприемачество, облекчавайки достъпа до различни видове качествени услуги, 

включително мобилни, в това число и здравни, както и грижи за хора в неравностойно 

положение, образование, здравеопазване, развлечения и спорт, услуги, осигуряващи 

сигурността на собствеността и индивида. Приоритет е и подобряване достъпа на 

населението на територията на МИГ – Берковица и Годеч до услуги: културни, спортни и 

свързани със свободното време и отдиха; социални услуги и услуги свързани с 

информационните и комуникационни технологии. Постигането на целите на СВОМР за 

подобряване качеството на живот на територията изискват провеждане на нови 

изследвания и наблюдения, които да спомогнат за преодоляването на съществуващите 

проблеми или пък да разкрият нови възможности. 

Цели, задачи и очаквани резултати от проучването 

Целта на проучването е да изследва необходимостта от различни видове услуги на 

населението в селата от общини Берковица и Годеч. То ще идентифицира какви 

административни, социални и комунални услуги са налични във всички тях, ще проучи 

какви са допълнителните потребности на населението от друг вид услуги и кои са техните 

потенциални ползватели. Резултатите от проучването ще бъдат използвани от двете 

общини, НПО и други допустими кандидати по стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица 

и Годеч за планиране на бъдещи проекти, в отговор на идентифицираните нужди. 

Основни задачи:  

- да се набележат наличните административни, социални, комунални и други услуги 

предлагани в селата от територията на МИГ – Берковица и Годеч; 
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- да се проучат потребностите на населението от други видове услуги, като се посочат 

конкретните ползватели (например: възрастова група); 

- да се изследват възможностите за предлагане на нови услуги в селата чрез финансиране 

на дейностите по мерките от Стратегията за ВОМР. 

Очаквани резултати от изпълнението на дейността: 

Събрана, обобщена и анализирана информация от проведеното изследване 

систематизирана в доклад, който съдържа: 

- Изготвено проучване за предлаганите услуги в селата от територията на МИГ – 

Берковица и Годеч и потребностите на местното население от създаването на нови;  

- Идентифициране на необходимостта от нови услуги и проучване на възможността за 

финансиране на бизнеса/дейността по мерките от СВОМР. 

Резултатите от проучването и анализите не ангажират по никакъв начин 

Възложителя - Сдружение „Места инициативна група - Берковица и Годеч“. 

 

Определения, използвани за целите на анализа 

Услуги за населението - всички видове услуги, които са насочени към отделния човек 

и/или група от хора, като административни, професионални, медицински, комунални, 

битови и др. услуги. 

Достъп до услуги - възможността за ползване от населението (отделния човек и/или група 

от хора) на различните видове услуги, в зависимост от местоположението на потребителя, 

местоположението на съответната услуга, платежоспособността и др. 

Целева група 

Целевата група на проучването включва лица живущи в селата, извън общинските 

центрове на общини Берковица и Годеч. Извадката е случайна и включва 45 участника от 

двете общини. Извадката възпроизвежда по случаен начин социално-демографската 

структура на населението по пол, етнос, възраст и социално-икономическа активност.  

Използвана методология на проучването 

При провеждане на проучването е използвана комбинация от количествени методи за 

анкетно изследване, което обхваща представители от селата на територията на всяка от 

двете общини – Берковица и Годеч, различаващи се по брой на населението, отстояние от 

общинския център, достъп до обществен транспорт, налични форми на заетост, наличие 

на образователни, културни и други организации.  

Сред количествени методи за набиране на информация, допитванията са най-

разпространения количествен метод за набиране на информация за субективния свят и 

поведението на изследваните лица. Те могат да бъдат изчерпателни или извадкови в 

зависимост от това, дали се достига до всички единици от дадена съвкупност, или са 

подбрана част от тях (извадка) по някакъв принцип. Обособени единици на изследването 
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могат да бъдат не само отделни лица, но и всякакви социални обекти, обединени от поне 

един общ признак. 

В настоящето изследване е използван стохастичния (или случаен) метод на подбор, като 

този метод на събиране на информация е предпочетен поради възможността всички 

единици на генералната съвкупност да получат равен шанс да попаднат в извадката на 

изследването. По този начин структурата на извадката възпроизвежда с определена 

точност структурата на цялата генерална съвкупност. Така се осигурява представителност 

на информацията, която е получена за извадката, но в границите на определена 

стохастична грешка, която може да бъде отнесена към цялата генерална съвкупност.  

Използваните основни методи, подредени в последователност, са следните:  

• Изготвяне на анкетна форма - въпросник,  

• Изследване на терен, и  

• Обобщение и анализиране на получената информация. 

Забележка: С цел постигане на сигурност и спокойствие на анкетираните, както и във 

връзка с безопасност и превенция от злоупотреби не са предвидени анкети по домовете. 

По отношение на инструментите са използвани тези, които осигуряват сигурност и 

спокойствие на гражданите. От всички стандартни инструменти единственият, който няма 

да се използва е посещенията по домовете поради стресиращия и рисков момент от 

ползването му от недобросъвестни лица с користна цел.  

Инструментите, които са използвани са: 

• Личен контакт на обществено място; 

• Личен контакт на работно място; 

• Анонимни анкети чрез листовки или онлайн попълване на въпросник. 

Графично изразяване на резултати, изводи и тенденции.  

За визуализиране на информацията в настоящия доклад са използвани графични методи 

за представяне на данните – таблици и фигури. 

Изследването на терен бе организирано в периода 30.07.2020 – 30.08.2020 г. С всички 

респонденти от количествената извадка бяха осъществени индивидуални срещи.  
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Обобщение и анализиране на събраната информация  

Кратко описание на територията, наличните услуги и целите на стратегията за 

ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч 

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.  

Територията на МИГ - Берковица и Годеч е разположена в планинската и полупланинската 

част на Западна Стара планина и е част от Северозападна България. Релефът е 

разнообразен – котловинен, хълмист и планински. Почти цялата територия на МИГ – 

Берковица и Годеч 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 и благоприятства 

развитието на земеделие. 

Територията на МИГ - Берковица и Годеч е с обща площ 839,723 м2 и обхваща цялата 

територия на община Берковица с всичките 20 населени места (с. Балювица, гр. Берковица, 

с. Бистрилица, с. Бокиловци, 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) и цялата територия 

на община Годеч с всичките 20 населени места (с. Букоровци, с. Бракьовци, с. Бърля, с. 

Връбница, с. Връдловци, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, 

с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, 

с. Шума).  

Урбанизиционната структура се характеризира с два градски центъра – общинските 

центрове Берковица и Годеч и 38 села. 

По данни на НСИ към 31 декември 2019 г., населението на територията по местоживеене 

наброява 20 738 жители, разпределени по общини, посочени в таблица 1. 

Таблица 1.  Данни за населението по общини и местоживеене 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 г.  

    Общо В градовете В селата 

Общини   всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени 

Берковица 16044 7822 8222 11841 5767 6074 4203 2055 2148 

Годеч 4694 2338 2356 3872 1894 1978 822 444 378 

Общо за МИГ 

– Берковица и 

Годеч 20738 10160 10578 15713 7661 8052 5025 2499 2526 

Забележка: Данни на НСИ, https://www.nsi.bg/ 

 

В общинските центрове живеят 15 713 човека, т.е. делът на градско население е 

приблизително 76 %.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)


Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

Фигура 1. Брой и разпределение на населението по местоживеене 

 
Забележка: Данни на НСИ, https://www.nsi.bg/ 

 

Броят на населението по населени места е един от важните критерии за демографската 

жизненост на селищата, която ще ни даде представа и за търсенето и предлагането на 

различни видове услуги, както и за целесъобразността на осигуряването им по населени 

места.  

По данни от публичните регистри на ГД ГРАО (https://www.grao.bg/tables.html) към 

15.12.2019 г., разпределението на населението по населени места от територията на МИГ 

– Берковица и Годеч е представено в таблиците по-долу.  

      

Таблица 2. Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област МОНТАНА 

община БЕРКОВИЦА 

76%

24%

в градовете - 15713

в селата - 5025

Населено място 

Постоянен 

адрес 

/общо/ 

Настоящ 

адрес 

/общо/ 

Постоянен и 

настоящ 

адрес в същото 

НМ 

/общо/ 

Гр. Берковица 15067 13114 12495 

с. Балювица 33 47 30 

с. Бистрилица 83 136 72 

с. Бокиловци 77 79 64 

с. Боровци 512 674 432 

с. Бързия 1397 1321 1213 

с. Гаганица 206 253 173 

с. Замфирово 1161 1148 1032 

с. Комарево 52 64 37 

с. Костенци 40 44 31 

с. Котеновци 94 114 78 

с. Лесковец 21 45 19 

с. Мездрея                 181 181 148 

с. Песочница               16 29 15 

с. Пърличево               40 57 31 

с. Рашовица                2 4 2 

с. Слатина                 184 178 155 

https://www.grao.bg/tables.html
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Таблица 3. Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област СОФИЙСКА 

община ГОДЕЧ 

Населено място 

Постоянен 

адрес 

/общо/ 

Настоящ 

адрес 

/общо/ 

Постоянен и 

настоящ 

адрес в същото 

НМ 

/общо/ 

Гр. Годеч                  4222 4107 3825 

с. Бракьовци               39 51 26 

с. Букоровци               4 5 3 

с. Бърля                   9 27 8 

с. Връдловци               12 21 10 

с. Върбница                7 8 7 

с. Гинци                   149 168 119 

с. Голеш                   37 51 28 

с. Губеш                   24 42 20 

с. Каленовци               16 19 14 

с. Комщица                 42 63 37 

с. Лопушня                 12 19 10 

с. Мургаш                  18 35 14 

с. Равна                   11 16 6 

с. Разбоище                7 21 6 

с. Ропот                   11 13 10 

с. Смолча                  4 9 4 

с. Станинци                4 10 4 

с. Туден                   58 93 51 

с. Шума                    119 166 104 

Всичко за общината 4805 4944 4306 

 

От представените данни за броя и разпределението на населението по населени места  

може да се направи следното обобщение за вида на селищата: 

На територията на МИГ- Берковица и Годеч преобладават много малките села от 

категория 8 (според категоризацията на населените места в Р. България), които са с 

население под 100 д. – 29 села или 72,5 % от селищата. Шест са селата с жители от 101 до 

500 д. по постоянен адрес. Само 3 села от територията на МИГ – Берковица и Годеч са с 

население над 501 жители и се намират в община Берковица, като 1 от тях е с население 

от 501 до 1000 д. и 2 села с население над 1000 д. Градските центрове Берковица и Годеч 

са съответно категория 3 и 4 според категоризацията на населените места в Р. България. 

От общо 40 населени места на територията на МИГ- Берковица и Годеч с население под 

200 д. са 34 села. Подобно подреждане на населените места по брой на населението е 

индикатор, че в преобладаващата част от селата, поради малкия брой на населението е 

трудно и нецелесъобразно да се организира на място предоставянето на публични 

с. Цветкова Бара           13 15 12 

с. Черешовица              32 44 26 

с. Ягодово                 150 165 124 

Всичко за общината        19361 17712 16189 
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социални дейности в сферата на образованието, здравеопазването и др., както и 

предлагането на частни услуги – професионални, финансови, битови и т.н.  

Демографската структура на селищата от територията на МИГ – Берковица и Годеч 

определя и местното самоуправление.  

На територията на община Берковица са три селата със статут на кметства, а останалите 

16 села са кметски наместничества. Административното обслужване на населението от 

територията на община Годеч се извършва от общинска администрация и кметски 

наместници в селата – Гинци, Шума, Каленовци, Голеш, Комщица, Туден и Бракьовци. 

Преди да отбележим наличните административни, социални, комунални и други услуги 

предлагани в селата от територията на МИГ – Берковица и Годеч е необходимо да изясним 

възрастовата структура на населението, което се ползва от тях. 

 

Таблица 4. Таблица на населението под, във и над трудоспобна възраст* към 31.12.2019 

г. по общини, пол и местоживеене 

Община/ Възрастови 

категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Берковица         16044 7822 8222 11841 5767 6074 

  Под трудоспособна 

възраст 2298 1212 1086 1875 1002 873 

  В трудоспособна възраст 8790 4709 4081 6865 3605 3260 

  Над трудоспособна 

възраст 4956 1901 3055 3101 1160 1941 

Годеч             4694 2338 2356 3872 1894 1978 

  Под трудоспособна 

възраст 451 232 219 420 213 207 

  В трудоспособна възраст 2629 1463 1166 2307 1251 1056 

  Над трудоспособна 

възраст 1614 643 971 1145 430 715 

Забележка: Данни на НСИ, https://www.nsi.bg 

*За 2019 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 

месец за мъжете. 

Фигура 2. Брой и разпределение на населението под, във и над трудоспобна възраст по 

местоживеене на  територията на МИГ-Берковица и Годеч към 31.12.2019 г. 

 
Забележка: Данни на НСИ, https://www.nsi.bg/ 
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възраст

Население на 

МИГ по 

местоживеене

ОБЩО 2749 11419 6570 20738

в градовете 2295 9172 4246 15713

в селата 454 2247 2324 5025

https://www.nsi.bg/
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Възрастовата структура на населението в селата се изразява в нисък относителен дял на 

лицата на възраст до 15 години  - 9,03 % от живущите и нарастващ дял на лицата над 65-

годишна възраст – 46,25 % от живущите. Последните демографски тенденции за 

територията показват значителен дял на самотни възрастни хора, голяма част от които 

живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднение в своето ежедневно 

обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. 

 

Фигура 3. Възрастова структура на населението в селата от територията на МИГ – 

Берковица и Годеч 

 
Забележка: Данни на НСИ към 31.12.2019 г., https://www.nsi.bg/ 

Административните и обслужващи функции на общините са съсредоточени 

изключително в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч. 

Образователната инфраструктура в населените места от територията на МИГ-Берковица 

и Годеч функционира в зависимост от наличния брой ученици. С него е съобразен броят, 

капацитетът и локализацията на образователните заведения в общините, който включва:  

 -  предучилищно обучение: 7 на брой Целодневна детска градина (ЦДГ) - 3 бр. в гр. 

Берковица, 1 бр. в гр. Годеч и по една в селата Бързия, Боровци и Замфирово, както и по 

една детска ясла в Берковица и в Годеч;  

-  общо образование: 6 бр. основни училища (ОУ) в община Берковица (4 ОУ в Берковица 

и по едно в селата Бързия и Замфирово) и две (начално училище «Христо Ботев» и средно 

ОУ «Проф.д-р Асен Златаров» ) в община Годеч;  

-  професионално образование: Лесотехническа професионална гимназия в гр. Берковица 

и ПГ «Д-р Иван Панов» - Берковица.  

Достъпът до образователни услуги в община Годеч е съсредоточен изключително в 

градския център предвид малкия брой деца в селата на общината.  

На територията на МИГ – Берковица и Годеч функционират частни езикови школи 

(Училища Alexander и др.) и центрове за професионално обучение (ЦПО), които 

провеждат квалификационни курсове по различни професионални направления. По данни 

на публичния регистър на НАПОО (https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-

tsentrovete-za-profesiona/) на територията на Берковица са регистрирани 4 бр. ЦПО, като 

само 1 бр. от тях е с активни права и лицензия. В община Годеч няма регистрирани 

активни ЦПО. 
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https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/
https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/
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Здравното обслужване на територията на МИГ - Берковица и Годеч се осъществява от 

“МБАЛ Берковица” ЕООД, както и редица медицински практики в двете общини. През 

2014 г., в резултат на приключен проект за подобряване на здравното обслужване в 

община Годеч, финансиран по ОПРР 2007-2013  г., е открит общински медицински център 

“Св. Георги Победоносец” в града. 

Държавата делегира на общините редица дейности, сред които и услугите по подпомагане 

на лица в неравностойно социално положение (с различни видове увреждания – физически 

и психически), лица в риск и др. От социалните услуги от „резидентен“ тип в община 

Берковица функционират 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. На територията съществуват и Дом за стари хора 

с отделение за лежащо болни и Дом за възрастни хора с деменция. Специализираните 

институции за социални услуги са разположени основно в общинския център – гр. 

Берковица, а Домът за възрастни с деменция – в с. Бистрилица.  

В двете общини се предоставят комплекс от социални услуги в общността – по домовете 

на възрастни хора и хора с увреждания, чрез изградените и модернизирани Домашни 

социални патронажи. В община Годеч се намира терапевтична къща «Феникс» (с. 

Бракьовци), а 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.  

Двете общински администрации предоставят и редица социални услуги по проекти, 

финансирани чрез ЕСИФ, като „Топъл обяд“, предоставяне на здравни грижи за възрастни 

и хора с увреждания и др. 

 

От услугите свързани с култура в община Берковица са развити музейната и комплексната 

читалищна дейност.  

Музеят в Берковица е общински културен институт, отговорен за опазване на движимото 

културно наследство на града и общината. Обгрижва три исторически обекта - 

Художествена галерия, Етнографски музей, Къща музей "Иван Вазов".  

Комплексната читалищна дейност е носител на дългогодишни традиции и читалищата 

днес са основни културни средища в общината, развиващи библиотечната дейност, 

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

художествена самодейност. Освен в гр. Берковица, читалища съществуват и в селата 

Бързия, Боровци, Замфирово, Гаганица и Слатина. Специфична културна дейност, 

развивана в читалищата, са духовите оркестри, като с национална известност е 

Берковската духова музика. 

На територията на Община Годеч има две читалища – «Н. Й. Вапцаров-1899» в гр. Годеч 

и «Младост-1914г.» в с. Гинци, в които има библиотеки и малки музейни сбирки. В 

читалището в Годеч осъществяват дейност няколко самодейни колектива - вокална група, 

танцов състав „Лудо-младо”, модерен балет, зумба, хип-поп група и др. В последните 

години, театрална трупа „ТалантинЪ” към НЧ «Н. Й. Вапцаров -1899» в гр. Годеч, 

съставена от ентусиасти и културни дейци, възражда театъра на сцената на читалището. 
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През 2019 г. е открита картинна галерия в гр. Годеч. Със собствени средства на община 

Годеч е обособена и ремонтирана сградата, където се помещава галерията. 

Инфраструктурата за развитието на спорта и физическото възпитание на територията на 

МИГ – Берковица и Годеч включва: стадиони, футболни игрища, спортни зали, спортни 

площадки и игрища.  

Данните от регистъра на спортните клубове към Министерство на младежта и спорта 

показват, че на територията на МИГ-Берковица и Годеч са регистрирани общо 11 спортни 

клуба. 

В гр. Берковица има общо 10 лицензирани спортни клуба, между които: 2 клуба по футбол, 

2 клуба по ски-бягане и биатлон, по един за спортовете: ръгби, карате, тенис 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 функционира спортен клуб по футбол, финансиран 

основно от общинския бюджет. За жителите на община Годеч и туристите интерес 

представлява и школата по езда и стрелба с лък „Пътят на коня и лъка” в село Лопушна. 

През 2015 г. е открит изградения спортен комплекс в гр. Годеч, който разполага с модерна 

мултифункционална зала предлагаща възможности за различни спортни занимания. В 

рамките на проекта, финансиран по мярка 321 «Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони» от ПРСР 2007-2013 г. са изградени и нови трибуни за 600 

седящи места, пречиствателно съоръжение, паркоустройство, футболно игрище, паркинг 

и детска площадка. 

Територията на МИГ – Берковица и Годеч е достъпна чрез автомобилен и жп транспорт. 

Всички населени места са свързани с пътища. Обслужването на МИГ - Берковица и Годеч 

с жп транспорт се осъществява посредством жп отклонението Бойчиновци-Монтана-

Берковица от VІІ главна жп линия Видин-Бойчиновци-Мездра/София. От жп гара 

Бойчиновци, жп клонът свързва областния град Монтана и общинския център Берковица 

в южната част на областта. Жп линията е единична, електрифицирана, с обща дължина 36 

км. Територията на община Берковица се обслужва от жп гара Берковица и жп спирките в 

с. Бокиловци и с. Боровци. Съществува жп линия за товарни влакови композиции до село 

Станянци за превоз на въглища.  

Територията на община Годеч се обслужва от автомобилен транспорт. Транспортната 

връзка е ежедневна и се осъществява чрез автобуси и микробуси. През територията на 

МИГ – Берковица и Годеч не преминават първокласни пътища. 

Стратегията на МИГ – Берковица и Годеч си поставя цели, основани на данните от 

проведените по време на подготовката на СВОМР анализи и проучвания. Данните от тях 

разкриват нуждите и потенциала за развитие на изследваната територия, и идентифицират 

потребностите на населението от територията на МИГ – Берковица и Годеч, условно 

разделени на две групи:  

✓ свързани с повишаване на доходите и увеличаване на възможностите за 

професионална реализация;  
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✓ свързани с подобряване на качеството на живот, осигуряващи равен достъп до 

обекти на здравната, социалната, образователната, културната инфраструктура;  

 

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 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. 

Анализ на събраната информация 

В проучването са взели участие 45 лица от територията на МИГ- Берковица и Годеч, които 

живеят в населени места извън общинските центрове. Според възрастта на лицата 

попълнили анкети, най-голям дял заемат лицата над 65 годишна възраст, което е 

разбираемо предвид възрастовата структура на населението в селата, където 46,25 % са 

лица над 65 годишна възраст.   

Фигура 4. Възрастова структура на респондентите 

 

Първият въпрос от анкетата е свързан с наличието на видове услуги в селата и честотата 

на използването им от населението. В резултат може да се каже, че в селата от територията 

на МИГ – Берковица и Годеч съществува достъп до всички видове основни услуги за 

населението.  

На пръв поглед данните показват, че достъпът на населението до различни услуги не е 

ограничен, предвид тяхната наличност, но на практика това не е така, което се вижда по-

долу при по-детайлното разглеждане на различните видове услуги. Респондентите 

посочват наличието на даден вид услуга, но тя не винаги е с желаното от потребителите 

качество и/или честота. Като примери тук могат да се посочат: недостатъчен транспорт, 

недобрия обхват на мобилните оператори, липсата на Интернет, липсата на лекари и други 

специалисти, и др.  
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В този смисъл усилията би следвало да бъдат насочени към разширяване гамата от услуги, 

като например: професионалните, битовите и културните услуги, които често липсват, 

особено в по-малките населени места. 

 

Фигура 5. Наличие на услуги в селата 

 
 

Най-често анкетираните лица посочват наличието на здравните услуги и това е обяснимо 

поради възрастното население, живеещо в селата и нуждата от често посещение на личния 

лекар. На второ място са пощенските и куриерските услуги, което може да се обясни с 

изплащането на пенсиите и покриване на битовите сметки за електричество и вода в 

местните структури на Български пощи. Доста често е посочвано и сметоизвозването, 

което очевидно е налична услуга в селата. Транспорта до общинския център също е 

изключително важен за хората, тъй като се налага да се пътуват до там за да се получат 

услугите, които не са налични по местоживеене. 

Изследването на честотата на използване на услугите е необходимо, за де помогне при 

определяне на търсенето и потребността от съответната услуга, като по този начин ще 

послужи за определяне на рентабилността на съответната услуга.  

От данните за честотата на използване на различните услуги става ясно, че най-често 

анкетираните прибягват до услугите свързани със сметоизвозването, като 20,3 % от тях и 

използват ежеседмично. Комуникационните услуги заемат второ място с 18,8 %, което е 

обяснимо, тъй като комуникациите заемат все по-голямо място в съвременния живот. Това 

се отнася най-вече до мобилните телефонни услуги и телевизията, но също така и за 

достъпа до Интернет.  

 

Фигура 6. Честота на потребление на наличните услуги в селата 
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От услугите, които се ползват ежеседмично, може също да се отбележат транспортните 

услуги до общинския център – 16,54 %. Те се потребяват предимно от лицата в 

трудоспособна възраст за придвижване до и от работното място.  

Ежемесечно се ползват съответно здравните услуги от 22,34 % и пощенските и куриерски 

услуги от 21,28 % от анкетираните лица. Тези услуги се очертават като едни от най-

необходимите за населението услуги.  

Във въпроса от анкетната карта има и отговори за по-дълги периоди – 6 месеца, 1 година 

и по-рядко, но това са по-скоро възможност за алтернативни отговори и трудно могат да 

послужат за определяне на необходимостта от предоставянето на съответната услуга на 

място в селото. Това е показател, че за някои от услугите не е целесъобразно да се търсят 

възможности за предоставянето им по местоживеене. Като пример могат да бъдат 

посочени професионалните услуги, които се ползват ежеседмично от едва 6,6 % от 

изследваните лица, ежемесечно от 8,8%, веднъж на 6 месеца от 11 % и по-рядко също от 

11 %. Същото може да се каже и за услугите свързани с образование и спорт и свободно 

време, предвид потреблението им от само 2 лица ежемесечно. 

Прави впечатление, че анкетираните прибягват до административни услуги сравнително 

рядко – 5,3 % правят това ежеседмично, около 3 % правят това веднъж на 6 месеца, 18 % 

веднъж годишно. От гледна точна на тези данни не е особено целесъобразно част от 

административните услуги, които се извършват в общинския център, да се предлагат и в 

кметствата. Въпреки това кметовете и кметските наместници е необходимо да имат повече 

възможности за предлагане на услуги.  

Честотата на използването на битови услуги също е специфична. В голяма част от 

населените места вероятно не се предлагат подобни услуги, тъй като само 18 лица (40%) 

са посочили наличието им. Отговор „ежеседмично“ е даден едва от 6,6 % от всички 

анкетирани, около 9 % са посочили „веднъж месечно“, а 11% от анкетираните „веднъж на 

6 месеца“. Очевидно е, че въпреки изразеното желание подобни услуги да бъдат 

непрекъснато достъпни, то това би било изключително нерентабилно за онези, които ги 

предлагат. Възможно решение на установената необходимост би могло да бъде 

периодично предлагане на услугата по график след предварително записване. Битовите 

услуги биха могли да се предоставят „мобилно“ или в оборудвани помещения в 
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съответното населено място, които да се използват за различни видове услуги. Те биха 

могли да се помещават в сграден фонд, предоставен от общината безвъзмездно или срещу 

символичен наем. 

По отношение на професионалните услуги, само 13 % от анкетираните лица са заявили, 

че ползват този тип услуги, като 11 % ги използват всеки месец, а останалите „по-рядко“. 

При социалните услуги, картината е различна. 42 % от анкетираните лица споделят 

наличието и използването на социални услуги. Предвид възрастното население на 

територията, „ежеседмично“ този тип услуги се ползват от 22 % от анкетираните, 7 % ги 

ползват всеки месец, а 9 % в шестмесечието. 

Предоставянето на здравни услуги е важно за населението в селата. 20% от изследваните 

лица търсят услугите на лекар всяка седмица, 47 % ежемесечно, а останалите веднъж в 

годината и по-рядко. И макар, че на пръв поглед посещението на личния лекар в селото да 

изглежда достатъчно, то анкетираните заявяват желанието си този тип услуги да са 

достъпни постоянно.  

Наличието и потреблението на културните услуги се характеризира с често ежеседмично 

потребление – 29 % от анкетираните. Това може да се обясни с наличието и развитието на 

читалищна дейност в по-големите населени места от територията, и свързаните с нея 

самодейни състави – танцови, театрални и др. 15,5 % от анкетираните пък ползват 

културни услуги веднъж месечно. 

При транспортните услуги се наблюдава следното потребление: ежеседмично пътуване до 

областния/общинския център/съседни населени места, предприемат 49 % от изследваните 

лица, 27 % пътуват ежемесечно до тази дестинация, а останалите по-рядко. Предвид това, 

може да се каже, че въпреки оценката на хората за междуселищния обществен транспорт 

да не е много добра, то той вероятно не би могъл да бъде по-редовен заради доходността 

на услугата. 

Образователните услуги и тези, свързани със спорт и свободно време, имат подобни 

стойности като при професионалните услуги. Ежеседмичното потребление е нулево, само 

месечно се наблюдава по един потребител. Спортните съоръжения във всички селища са 

строени през минали век, не са поддържани и не отговарят на съвременните изисквания. 

От една страна незадоволителното състояние на спортните съоръжения и ограниченото 

финансиране на спортните бази и клубове за развитие на спорта обясняват резултатите от 

анкетата, а от друга страна възрастното население често е с влошено здравословно 

състояние, което не предполага честото използване на този тип услуги.  

Фигура 7. Колко често Ви се налага да пътувате за да получите услуга? 
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Вторият въпрос от анкетата дава оценка на достъпа до услуги. Оценките на респондентите 

за достъпа до услуги са доста разнопосочни. Най-голям процент от отговорите, дадени в 

34% от анкетите, респондентите изразяват желание за наличието на по-голям брой услуги 

в съответното село. 33 % от анкетираните лица оценяват услугите като недостатъчни, а 29 

% определят услугите като напълно достатъчни. Два процента от анкетираните определят 

услугите като по-некачествени в сравнение с онези, които се предлагат в градовете, но 

прави впечатление, че има и 2%, които дават отговор „Няма никакви услуги“. 

Представените данни потвърждават хипотезата, че макар и налични, различните видове 

услуги са развити в различна степен в селата от територията на МИГ – Берковица и Годеч. 

Вероятно населението на по-малките села от територията имат неудовлетворени 

потребности. Тяхното удовлетворяване доста често е възпрепятствано от лошите 

транспортни връзки, липсата на достатъчно търсене от страна на населението, 

неплатежоспособността и др.  

 

Фигура 8. Достъп до услуги в селата 

 
 

Развитието на едно населено място до голяма степен зависи от предлагането и достъпа до 

услуги. В контекста, въпрос три от анкетата изследва мнението на жителите, наличието на 

кои услуги е важно за развитието на конкретното населено място. Услугите с най-голямо 

значение, определени според 78% от изследваните лица, са здравните услуги. Това е 

обяснимо поради високата средна възраст на живеещите в селата, но също и трудния 

достъп до здравни услуги за всички жители предвид липсата на постоянно действащи 

лекарски практики, в т.ч. и практики на специалисти, стоматолози и аптеки.  

Въз основа на данните би следвало да се обърне специално внимание на тези услуги в 

селата и да се потърсят алтернативи за предоставянето на такива услуги, като оборудване 

на мобилни кабинети и привличане на медицински специалисти.  

Начините по които са организирани здравните услуги в селата със сигурност би следвало 

да се променят с оглед подобряване на достъпа и повишаване на качеството им. 

 

Фигура 9. Услуги важни за развитието на населеното място 
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Втори по важност са културните услуги, определени от 64 % от местните хора. Почти със 

същото значение са определени административните и социалните услуги - според 62 % от 

запитаните. Високият процент на определили културните услуги като важни за развитието 

на населените места, вероятно се крие в очакването на местните хора, че организирането 

на различни обществени прояви по населени места – панаири, фестивали и др. ще 

допринесат за оживяване на селото и развитие на местните бизнеси. Тази хипотеза се 

базира на отговорите дадени от респондентите по-долу.  

Обяснението за необходимостта от социални услуги и тяхното значение за 

съществуването на едно село по подобие на здравните може да се търси от една страна във 

възрастовите характеристики на населението, а от друга страна и в ниския социален статус 

на мнозинството. 

Достъпът до административни услуги е важен за 28 лица от анкетираните, което 

кореспондира с желанието част от административните услуги, които са достъпни само в 

общинските центрове, да станат достъпни и в кметствата, с оглед избягване на 

транспортните разходи и време. 

 

В допълнение за развитието на населените места са и отговорите на въпрос № 4 за това 

какви услуги е необходимо да се създадат, 44 % от анкетираните посочват битови. В частта 

със свободни отговори, анкетираните смятат, че са необходими услуги свързани с 

ремонтни дейности – автосервиз и ремонт на автомобили, ремонт на домакински и електро 

уреди и др. Въпреки наличието на здравни услуги и осигурения достъп до тях, посочени в 

данните по-горе, все още е налице неудовлетвореност от този тип услуги и по-точно 

аптеки (над 60 % от лицата), услугите свързани със стоматологична помощ и постоянни 

лекарски кабинети. Транспортните услуги също не са с необходимата честота и качество, 

за което свидетелстват 29 % от отговорите, както и административните услуги. Сред 

свободните отговори са посочени необходимостта от създаване на спортни игрища за 

футбол и баскетбол, развитие на читалищна дейност, организиране на филмови 

прожекции веднъж месечно, патронажна грижа и др. 
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Фигура 10. Въпрос 4: Какви услуги е необходимо да се създадат във Вашето село? 

 

Професионалните услуги са сред най-рядко срещаните услуги в селата. Те са посочени 

като налични само от 6 лица, но на практика такива услуги не се предлагат. На въпроса: 

„Какъв вид професионални услуги бихте използвали, в случай, че се предоставят във 

Вашето населено място и колко често?“ отговор са дали 27 от запитаните, като 7 са лицата, 

които са заявили да ползват само една от изброените услуги, 9 са заявили, че биха ползвали 

повече от една услуга, а 10 от тях посочват, че не използват професионални услуги, така 

отговорите са 36. От запитаните 45 лица, 18 човека не са дали никакъв отговор на въпрос 

№ 6, като можем да считаме, че също не биха ползвали професионални услуги.  

Въз основа на дадените отговори отново стигаме до въпроса за рентабилност на 

съответната услуга, което води до невъзможност тя да бъде постоянно предлагана в селата 

от територията на МИГ – Берковица и Годеч. Възможното решение за удовлетворяване 

нуждата от услуги остава предоставянето на мобилни услуги и периодичното им 

предлагане по график в съответното населено място. 

 

Фигура 11. Какъв вид професионални услуги бихте използвали, в случай, че се предоставят 

във Вашето населено място и колко често? 

 

Административни

Битови

Професионални

Социални 

Здравни 

Образователни 

Културни

Сметоизвозване

Транспорт 

Пощенски и куриерски 

Комуникационни

Спорт и свободно време 

Други

13

20

5

6

17

1

8

0

13

1

2

4

0

брой

0 0 0 0

1

1

9

0

1
1 1

2

0

1
1 1

0

3

2 2

0

2
3 3

2
0

правни счетоводни консултантски банкови други

Всяка седмица Всеки месец Веднъж на 6 месеца

Веднъж годишно По-рядко Не използвам



Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

Давайки оценка на качеството на наличните здравни услуги, анкетираните лица споделят 

мнението си за настоящото състояние, като своевременно посочват необходимостта от 

развитието на конкретна услуга в селата, където преобладава възрастно население. Като 

най-голяма слабост на предлаганите здрави услуги е определена липсата на аптеки и 

невъзможността за закупуване на лекарства в населеното място. Тя е посочена от 37 лица 

от анкетираните, което е 82 %. В нито едно село няма работеща аптека и това отново може 

да се обясни с недостатъчната рентабилност. За да се снабдят с необходимите лекарства, 

жителите на селата пътуват до общинския център или по-голямо населено място, с което 

на практика лекарствата им се оскъпяват или пък доставките се правят от личните лекари, 

които посещават веднъж седмично селото. Този проблем би могъл да се разреши с 

наличието на мобилни аптеки, но пред съществуването на такъв тип услуга има 

непреодолими нормативни и административни спънки и е необходимо да се търсят други 

алтернативи. 

 

Фигура 12. Оценка на предоставяните здравни услуги 

 
Над 60 % от анкетираните са недоволни от липсата на реален избор на зъболекар и личен 

лекар. По отношение на зъболекаря, услугата се предлага изцяло в общинския център, като 

в нито едно от селата няма зъболекарски кабинет. Живеещите в селата биха могли да 

изберат личен лекар от друго населено място, но тук отново се появява проблемът с 

недостатъчната мобилност и незадоволителното предлагане на транспортни услуги на 

населението поради липсата на финансови средства и ниска рентабилност. По този начин 

пациентите са принудени да изберат за личен лекар /зъболекар единственият, който 

посещава селото. 

Повече от половината от участниците в анкетата считат, че достъпът до специалисти е 

труден или невъзможен поради липсата на тази услуга в селата, а често и в общината. 

Преглед при лекар-специалист е възможен единствено след пътуване до общинския или 

най-вече областен център. Разбира се, не е реалистично да се мисли, че в малките населени 

места могат работят постоянно лекари-специалисти, но би могло да се организират 

периодични посещения на специалисти и провеждането на профилактични прегледи. 

Такова е и предложението на част от запитаните лица, които считат, че е необходимо 

31

4
11

3

9
5

15

1

3 3
0 0

26

16

37

3
На необходимото ниво 

Липсва избор

Труден достъп

Липсва услуга



Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

веднъж на 6 м. селото да се посещава от специалист за профилактични прегледи – очен, 

кардиолог, за образна диагностика и др. 

Въпреки липсата на някои здравни услуги, невъзможността за избор или трудния достъп, 

69 % от анкетираните са доволни от услугите на личния лекар и считат, че те са с 

необходимото качество. 

 

Проблемът с превозването на жителите на малките общини и населени места до 

общинските центрове се задълбочава в последните години. Поради факта, че малко хора 

ползват обществен транспорт, частните превозвачи отказват да обслужват определени 

линии, защото са нерентабилни и носят само загуби. В същото време има села, чиито 

жители работят в близките градове, и транспортът сутрин и вечер им е необходим. 

Възрастните хора също пътуват често до града - общински център, за да купуват лекарства 

или за медицинска помощ.  

 

Фигура 13. Развитие на наличните транспортни услуги

 
 

Транспортът е от ключово значение за развитието на едно населено място. Оценката, която 

по-голямата част (62%) от участниците в изследването дават е недостатъчно развитие на 

наличните услуги. Те се обосновават с лошото състояние на автобусите и липсата на 

такива, неудобни часове на транспорта, не достатъчен брой автобуси, нередовни автобуси 

или малки транспортни средства, които са в не много добро състояние. 38 % от 

участниците застават на противоположното мнение, като смятат че транспорта до 

населеното място където живеят е добре развит и отговаря на необходимото качество. 

Значителна е разликата между оценките за транспортните услуги в различните села. И 

това се обяснява с факта, че има такива, които се намират по-близко до общинския център 

или са на главен път. В този случай, жителите на тези села са по-скоро доволни от 

наличните транспортни услуги.  

Основен фактор за липсата на автобусен транспорт или недостатъчното предлагане към 

малките населени места са все по-малкото пътници, които пътуват. Причината е 

обезлюдяването на селата, процес, който се мултиплицира, и има комплексни причини за 
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това. С пътуването на все по-малко хора с автобусите намалява печалбата за предприемача 

и той на първия етап започва да вдига цените на услугата. Това обаче има една граница, 

която няма как да се прехвърли, защото услугата става недостъпна за бедните хора по 

селата. Голяма част от населението, особено пътуващите за работа, използва личен 

транспорт за придвижване между отделните населени места, което със сигурност е по-

удобно, но и по-скъпо. Това е доказателство за недостатъчния и понякога неудобен 

обществен транспорт, който много често е заменян от нерегламентирани превози с частни 

автомобили, които обаче са предпочитани от населението заради по-голямата гъвкавост и 

удобство. От друга страна, лошата транспортна инфраструктура често се превръща в 

пречка за осигуряването на адекватни транспортни услуги. Изграждането на съвременна 

транспортна инфраструктура и рехабилитация на съществуващата в малките населени 

места би подобрило транспортния достъп в отделните части от територията на МИГ – 

Берковица и Годеч, което ще повиши транспортната мобилност на населението и би могло 

да създаде предпоставки за икономическа активизация на територията им. 

 

На следващо място ще разгледаме въпрос, касаещ комуникационните услуги и 

удовлетвореността на населението на територията на МИГ – Берковица и Годеч. Както 

споменахме вече, в съвременния живот комуникационните услуги са от ключово значение 

за ежедневието на хората. Достъпът до Интернет и степента на използване от 

домакинствата до голяма степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и 

от социално-икономическото състояние на потребителите. Развитието на 

информационните и комуникационни технологии на територията на МИГ – Берковица и 

Годеч, достъпът им до отдалечени населени места е значително по-добър в сравнение с 

близкото миналото. В повечето населени места е на лице наличието на повече от един 

доставчик на определена услуга. Това определя и преобладаващите положителни 

отговори относно съответствието между потребностите на населението и наличните 

комуникационни услуги, като 71 % от анкетираните посочват, че са удовлетворени от 

предлаганите услуги. Недоволни от качеството на предлаганите услуги са 9 % от 

анкетираните, които посочват мотивите си в свободните отговори, като: липса на 

интернет, само един доставчик на услуга, слаба мобилна връзка на някои оператори.  

20 % от респондентите не са посочили нито един от възможните отговори, които може да 

се тълкува, че не използват подобен тип услуги и нямат мнение относно качеството им.  

Фигура 14. Удовлетвореност от комуникационни услуги (телефони, Интернет, 

телевизия)  
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Желанието на изследваните лица да имат повече и по-достъпни битови услуги е ясно 

изразено. Най-голям брой изследвани лица (44%) са посочили необходимостта от 

предоставяне на ремонтни услуги – ремонт на електро уреди, авторемонтни услуги и др. 

Това са и услугите, които хората търсят най-често. За съжаление в твърде малко села се 

предлагат такива услуги, и то с необходимото качество. В повечето случаи това 

предлагане е нерегламентирано и услугата се извършва от неквалифицирани хора. С почти 

близки проценти са посочени също шивашките услуги (36%), като тук се има предвид по-

скоро ремонт на дрехи, обущарските услуги (29 %) и специализираните магазини (31%).  

Фигура 15. Какви допълнителни битови услуги би трябвало да се предлагат?  

 

По отношение на битовите услуги трябва да се обърне внимание на факта, че те до голяма 

степен са недостъпни за населението на селата. На въпроса „Какви са пречките пред 

развитието на битови услуги във Вашето село?“ най-много изследвани лица 51 % са 

посочили липсата на специалисти, а 26,7% са подчертали, че другата важна пречка е 

липсата на интерес от страна на населението. 22 % са посочили ниската покупателна 

способност на населението и 20 % от анкетираните считат, че предлагащия услугата не 

може да си покрие разходите. Комбинацията между тези два фактора до голяма степен 

обясняват липсата на такъв тип услуги по селата, но наличието на такъв тип услуги 

безспорно е гаранция за по-високото качество на живот. 
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Фигура 16. Какви са пречките пред развитието на битови услугите във Вашето населено 

място?

 

При културните услуги ниската покупателна способност на населението е посочена от 35 

% от респондентите като основна пречка пред развитието им. От друга страна, 21 % 

считат, че липсата на интерес е водещ фактор за липсата или недостатъчното предлагане 

на културни услуги. Това е обяснимо предвид високия процент на възрастното население 

на територията.  

Фигура 17. Какви са пречките пред развитието на културни услуги във Вашето населено 

място? 

 

Следва отдалечеността от големите градове с 17%, липсата на местни културни 

институции с 14%, и 13 % - липсата на инициативи от наличните културни институции. 

Както споменахме по-горе, основно културни мероприятия се организират от местните 

читалища, но такива са налични в някои по-големи населени места от територията – 5 в 

община Берковица и 1 в община Годеч, което обяснява неудовлетвореността на 

населението от другите населени места. Организирането на различни културни дейности 

от страна на частни лица пък поражда въпроса относно възвръщаемостта на вложените 

средства. 

Графиката по-долу изразява желанието на респондентите за организиране на културни 

събития. Те се нареждат както следва – 62% предпочитат различни видове фестивали, 49 

% биха посетили музикален концерт, 46,7 % кинопрожекция, а 42 % театрална постановка. 
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Панаирите (кулинарни, на занаятите, земеделски и др.) се нареждат на 5 място и едва 18 

% биха посетили изложба. Разглеждайки резултатите, необходимо е да се вземе предвид 

фактът, че повечето запитани са дали повече от един отговор, което потвърждава 

желанието и необходимостта от предлагането на повече културни услуги по места. 

Фигура 18. Какви културни събития бихте посетили във Вашето населено място? 

 

По отношение на образованието, 65 % от запитаните лица категорично заявяват, че не се 

нуждаят от повишаване на квалификацията или услуги свързани с образование. 24 % не 

са дали отговор на поставения въпрос, което предполага липсата на интерес от 

предлагането на подобни услуги. Само 11 % от анкетираните биха се включили в 

квалификационен курс за повишаване на компютърната грамотност.  

Фигура 19 Имате ли нужда от повишаване на образованието/ допълнително обучение? 

 

Наличие на спортни услуги и организирани мероприятия в селата от територията на МИГ-

Берковица и Годеч не се потвърждава от анкетираните. По данните от Фигура 5. Наличие 

на услуги в селата е видно, че местните не отчитат наличието на такива услуги. Това се 

потвърждава и от въпроса „Има ли организирани спортни занимания във Вашето 

населено място?“, където 43-ма от запитаните дават отговор „НЕ“, а само 2 лица 
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утвърдителен отговор. Причините за това са посочени в следващия въпрос от анкетата, 

където резултатите са следните:  

Фигура 20 

 

31 % от анкетираните посочват липсата на средства като основен негативен фактор за 

развитие на спорта, свързаната с него инфраструктура, организирането на спортни 

занимания и др. Липсата на мотивация пък е пречка пред 21 %, а здравословното 

състояние за 14 %. Вероятно това са отговори на по-възрастни участници в проучването. 

Липсата на свободно време у 15 % от анкетираните може да се обясни от една страна с 

пътуването до и от работното място, което е свързано с разход на не малко време предвид 

неудобния или нередовен транспорт, както е посочено по-горе. От друга страна, селото е 

основен източник на земеделието и почти всяко домакинство има своя собствена земя, 

която обработва или малко стопанство. Това също изисква време от страна на всички 

членове на семейството. Разбира се, отдалечеността от общинските центрове неминуемо 

води до отдалеченост от спортните съоръжения според дадените отговори на 14 % от 

анкетирани. Други мотиви посочват 5 % от попълнилите анкети, които считат, че 

застарялото/застаряващо население и липсата на спортна инфраструктура са двата 

взаимосвързани фактора влияещи негативно на развитието на спорта и дейностите за 

свободното време. 

Въпреки, че в последните години се изграждат множество детски площадки и спортни 

съоръжения, нуждата в малките населени места е доста осезаема. Недостатъчни са 

възможностите за спорт, отдих, развлечения и осмисляне на свободното време предвид 

недостатъчния брой спортни площадки и съоръжения на територията. 

Развитието на електронните услуги е една много важна стъпка за оптимизиране на 

съвременния живот, както и за модернизиране на държавната администрация и 

подобряване на достъпа до услугите, предоставяни от нея. Едно по-широко и качествено 

предлагане на услуги по електронен път от страна на общинските администрации 

сериозно би подобрило административното обслужване и би спестило време и пари на 

данъкоплатците чрез съкращаване на ненужни разходи и процедури. Въпреки че за 

последните няколко години средното ниво на предлаганите електронни услуги за страната 

се е подобрило, процесът върви с изключително бавни темпове. За това свидетелстват и 

данните за територията на МИГ – Берковица и Годеч. 
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Фигура 21.  

 

Лицата, посочили отговор „Да“, конкретизират ползването на електронни услуги 

посредством извършване на плащания, обмен на информация (социални мрежи, имейл) и 

Интернет. Развитието на електронните услуги и въвеждането им в ежедневието може да 

допринесе за повишаване на ефективността на административните услуги, както и 

облекчаване на процедурите на взаимодействие между администрация, служители, 

граждани, бизнес. Предлагането на липсващи в селата услуги може да бъде организирано 

чрез използването на електронните услуги – електронна търговия, например. Развитието 

на електронните услуги обаче е обусловено основно от потребителите и не толкова от 

технологиите, а на територията, както не веднъж споменахме, основната част от 

населението в селата е застаряващо. 

Предвид наличието на публична и частна инфраструктура, където се предлагат услуги в 

населените места, на респондентите бе зададен въпрос свързан със нейното състояние.  

Фигура 22.Оценка на наличната материална база 

 

Половината от запитаните лица считат, че местата където се предоставят услуги в 

населените места са обезпечени с необходимите материални активи. Според 44 % от 

анкетираните тя е недостатъчна, а за 4 % е категорично лоша. 

На респондентите бе дадена възможност да отправят предложения и препоръки относно 

подобряване на предоставяните в общността услуги. Само двама от анкетираните са се 

възползвали, като считат, че това би могло да се постигне чрез повишаване на доходите 
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на местното население и финансиране на бизнеса, предоставящ услуги дори в най-

отдалечените места. Подкрепа за бизнеса се предоставя чрез различни източници, но по 

отношение на общините в селските райони финансирането е основно по Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., както и възможностите които предоставя 

финансирането чрез Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. За подпомагане 

развитието на услугите в селата е необходимо да се потърсят допълнителни начини не 

само чрез финансови инструменти, а например чрез предоставяне на помещения за 

ползване, организиране на програми за подпомагане на малкия бизнес и др. 

Не бива да се очаква само местната или държавната власт да решава проблемите. По 

отношение на някои от услугите (битови, професионални, комунални и др.) инициативата 

би следвало и може да дойде от самото население. В тази посока е изготвен и последния 

въпрос от анкетата - Имате ли желание да стартирате собствен бизнес свързан с 

предоставянето на някаква услуга за населението във Вашето населено място? 

Фигура 23. 

 

Прави впечатление, че по-голямата част от анкетираните (89%) категорично не биха 

стартирали бизнес свързан с развитието на услуги за населението. Оптимистичен все пак 

е фактът, че има и други 4%, които са мислили по този въпрос и биха започнали някаква 

самостоятелна стопанска дейност в сферата на предоставянето на услуги за населението. 

Намеренията и бизнес идеите, които респондентите споделят, са за предоставянето на 

ремонтни услуги и създаване на къща за гости. 

 

Изводи и препоръки  

Резултатите от проведеното анкетно проучване дават една доста ясна картина за 

наличието и състоянието на сектора на услугите в селата на двете общини от територията 

на МИГ – Берковица и Годеч. Тази картина е доста противоречива, защото на пръв поглед 

в селата от двете общини съществуват почти всички видове услуги, които се предлагат и 

в градовете, а от друга страна голяма част от тези услуги по мнението на изследваните 

лица не са с необходимото качество и ритмичност.  

В общините Берковица и Годеч единствено общинските центрове – гр. Берковица и гр. 

Годеч имат функционално значение за организиране на територията, тъй като осигуряват 

целият обхват на услугите и/или обслужват населението на повече от една община (напр. 

здравеопазването). Малките селища на територията на общини Берковица и Годеч 
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притежават сходни белези на значителна изостаналост, спрямо условията на градската 

среда и по-ниско качество на живот. В чисто икономически план намалението на 

населението по малките населени места и неговото застаряване прави неефективни много 

от предлаганите обществени услуги, в т. ч. социалните услуги, медицинските и 

образователните, както и осигуряването на достъп до тях. Всичко това изправя пред 

сериозна дилема управляващите органи в съответната община, тъй като трябва да намерят 

естествения баланс между икономическа ефективност и необходимостта от задоволяване 

на различните потребности от услуги на уседналото население.  

Относителното и абсолютното намаление на населението в под трудоспособна възраст 

подсказва, че демографската картина от гледна точка на естествен прираст и миграцията 

ще търпи по-нататъшно влошаване. Необходимо е да се предприемат решаващи мерки за 

разкриване на нови работни места в малките населени места, в подобряване на пътната и 

съобщителна инфраструктура, за да се улесни достъпът до работни места в други населени 

места при запазване на родното място като място за живеене. 

Инфраструктурата в селата, включително и тази за здравни услуги, е в лошо състояние и 

има нужда от модернизация. Така се влошава качеството на услугите за местното 

население, което води до миграция, особено на младото и активно население на селските 

райони и затруднява интеграцията на уязвими групи, включително деца, застрашени от 

бедност, роми и хора с увреждания, и самотни възрастни хора. 

Културната дейност на общината се подпомага чрез мрежата на читалищата като 

средищни центрове. Читалищата са на практика единствените културни институции в 

селата. Те са инициаторите на почти всички културните събития, които се организират от 

и за населението. Очевидно и в бъдеще тяхната роля в духовната сфера ще расте. Оказва 

се обаче, че не във всички села от двете общини има активно работещи читалища. 

Сътрудничеството между местната власт и читалищните настоятелства и секретарите на 

читалищата по традиция е много добро, но би следвало да се търсят различни подходи за 

привличане на по-голяма част от населението в читалищните дейности, които да не се 

ограничават само и единствено до организирането на самодейните колективи. 

 

Изследване на възможностите за предлагане на нови услуги в селата чрез 

финансиране на дейностите по мерките от Стратегията за ВОМР 

 

Стратегията на МИГ - Берковица и Годеч 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. 

Отдалечеността на някои населени места 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. Предвид това, Стратегията на МИГ - Берковица и Годеч си поставя 

като основна стратегическа цел: „Територията на МИГ - Берковица и Годеч да се 
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превърне в динамична селска среда с подобрено качество на живот чрез стимулиране 

на предприемачеството и ефективно използване на местните ресурси.“ 

За постигането на основната цел, са определени три приоритета: 

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

оглед подобряване качеството на живот и доходите на местното население. 

2.Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за 

създаване на местен бизнес. 

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

ефективност, вкл. използване потенциала на културното наследство. 

Влошеното демографско състояние на населението на територията на МИГ – Берковица и 

Годеч може да се повлияе чрез създаване на условия за заетост и доходи на местното 

население, както и мерките насочени към нуждите на бизнеса, и по този начин да задържат 

икономически активното население на територията. 

Предвидените в стратегията за ВОМР мерки ще допринесат целенасочено към 

смекчаването на дисбаланса в междуселищното икономическо и социално развитие, който 

се наблюдава на територията. За подобряване качеството на живот на местните жители е 

необходимо да се подпомогне предлагането на леснодостъпни услуги за населението, 

съпоставими с тези в големите градове. Подкрепата на жизнеспособни проекти за развитие 

на различни местни производства, туристически дейности и съпътстващи услуги ще 

създадат нови работни места и условия за повишаване на жизнения стандарт на местното 

население. Това ще бъде постигнато с прилагането на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“, която чрез подкрепа насърчава предприемачеството 

за развитие на различни видове услуги, включително мобилни, както и: грижа за деца, 

възрастни и хора в неравностойно положение, образование, здравеопазване, ИКТ, 

развлечения и спорт, и други услуги. 

Развитието на територията е немислимо без поддържане и обновяване на съществуващата 

инфраструктура и подобряване качеството на предлаганите услуги за населението. Пречка 

е недостига на достатъчно средства за инвестиции в обновяване на съществуващата 

инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги, което освен това е 

затруднение за създаването на равни възможности в социално-икономическото развитие 

на територията. Тези фактори водят до влошаване на качеството на живот на територията 

на МИГ – Берковица и Годеч и застрашават способността ѝ да задържа населението и 

привлича инвестиции, което е предпоставка за социално-икономически спад. Чрез 

подпомагането по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и мярка 19.2-7.5 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“ са предвидени възможности за 

подобряване/изграждане на техническата инфраструктура, в т.ч. и туристическа 

инфраструктура. По този ще се създадат предпоставки за стимулиране на местното 

развитие до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на 

населението и обезлюдяването на селските райони. 
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Мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и 

природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ предоставя 

възможност за финансиране на проекти в две направления:  

1) Културно и историческо наследство –  

- 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,  

- Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, фестивали,  

хепънинги и др.)  

2) 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.  
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Приложение 

 

ВЪПРОСНИК 

за проучване на потребностите от услуги в селата 

от територията на МИГ – Берковица и Годеч 

 

 

Уважаеми жители на общини Берковица и Годеч, 

Настоящото „Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за 

финансиране по стратегията за ВОМР“ има за цел да проучи необходимостта на 

населението в селата от различни видове услуги като оцени достъпа до наличните услуги 

във вашето населено място. То ще изследва моментното състояние на предлагането на 

услуги за населението като подпомогне местните общности чрез подобряване на услугите 

в селата. 

 

Проучването се провежда по инициатива на Сдружение „МИГ - Берковица и Годеч“ във 

връзка с изпълняваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-

2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 

 

Предварително благодарим за отделеното време и за Вашата съпричастност! 

 

Вие сте: 

 Мъж    

 Жена  

 

Вашата възраст: 

  под 18 г. 

  от 18 г. до 30 г. 

  от 30 г. до 45 г. 

  от 45 г. до 65 г. 

  над 65 г. 

 

На територията на коя община от МИГ – Берковица и Годеч  живеете?  

 Община Берковица  

 Община Годеч 

 

 

1. Моля, посочете какви услуги за населението съществуват във Вашето село и 

колко често ги ползвате? 

  
Ежеседмично Ежемесечно Веднъж на 

6 месеца 

Веднъж 

годишно 

По-

рядко 

Не 

използвам 
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Административни (издаване на 

разрешителни, удостоверения, скици, 

документи за имоти, плащане на данъци и 

др.) 

      

  

Битови (ремонт и поправка на 

електроуреди, авторемонт, фризьорство, 

козметика, занаятчийски и др. 

      

  

Професионални (правни, 

счетоводни, консултантски, 

банкови и др.)  

      

  
Социални (социални грижи, патронаж и 

др.)  

      

  
Здравни (личен лекар, специалисти, 

зъболекари, аптека и др.)  

      

  
Образователни (детска градина, училище, 

курсове, школи и др.)  

      

  
Културни (самодейни състави, библиотека, 

театрални постановки, фестивали и др.)  

      

  Сметоизвозване        

  
Транспорт до: областния център, 

общински център, съседни села  

      

  Пощенски и куриерски       

  
Комуникационни (телефони, Интернет, 

телевизия)  

      

  Спорт и свободно време (фитнес, йога и др.)       

  
Други (моля посочете) 

...................................................................... 

      

 

2. Как оценявате достъпа/наличието до услуги за населението в населеното място, в 

което живеете /работите? 

 

  Предлаганите услуги са достатъчни 

  Би могло да се предлага по-голямо разнообразие от услуги  

  Не се предлагат достатъчно услуги  

  Предлаганите услуги не са с необходимото качество, в сравнение с 

тези в градовете  

  Няма никакви услуги  

3. Моля, посочете според Вас, кои услуги са важни за развитието на населеното 

място в което живеете/работите? 

  
Административни (издаване на разрешителни, удостоверения, скици, 

документи за имоти, плащане на данъци и др.) 

  
Битови (ремонт и поправка на електроуреди, авторемонт, фризьорство, 

козметика, занаятчийски и др. 

  
Професионални (правни, счетоводни, консултантски, банкови и 

др.)  

  Социални (социални грижи, патронаж, социални домове и др.)  

  Здравни (личен лекар, специалисти, зъболекари, аптека и др.)  
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  Образователни (детска градина, училище, курсове, школи и др.)  

  
Културни (самодейни състави, библиотека, театрални постановки, 

фестивали и др.)  

  Сметоизвозване  

  Транспорт до: областния център, общински център, съседни села  

  Пощенски и куриерски 

  Комуникационни (телефони, Интернет, кабелна и/или сателитна телевизия)  

  Спорт и свободно време (фитнес, йога и др.) 

  Други (моля посочете) ...................................................................... 

 

4. Какви услуги е необходимо да се създадат във Вашето село? 

 Вид услуга Моля посочете конкретна услуга 

  

Административни (издаване на 

разрешителни, удостоверения, скици, 

документи за имоти, плащане на данъци 

и др.) 

 

  

Битови (ремонт и поправка на 

електроуреди, авторемонт, фризьорство, 

козметика, занаятчийски и др. 

 

  

Професионални (правни, 

счетоводни, консултантски, 

банкови и др.)  

 

  
Социални (социални грижи, патронаж, 

социални домове и др.)  

 

  
Здравни (личен лекар, специалисти, 

зъболекари, аптека и др.)  

 

  
Образователни (детска градина, 

училище, курсове, школи и др.)  

 

  

Културни (самодейни състави, 

библиотека, театрални постановки, 

фестивали и др.)  

 

  Сметоизвозване   

  
Транспорт до: областния център, 

общински център, съседни села  

 

  Пощенски и куриерски  

  
Комуникационни (телефони, Интернет, 

кабелна и/или сателитна телевизия)  

 

  
Спорт и свободно време (фитнес, йога и 

др.) 

 

  
Други (моля посочете) 

...................................................................... 

 

 

5. Колко често Ви се налага да пътувате за да получите услуга? 
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 Ежесед

мично 

Ежеме

сечно 

Веднъж 

на 6 

месеца 

Веднъж 

годишно 

По-

рядко 

Не 

използ

вам 

  

Административни (издаване на разрешителни, 

удостоверения, скици, документи за имоти, 

плащане на данъци и др.) 

      

  

Битови (ремонт и поправка на електроуреди, 

авторемонт, фризьорство, козметика, 

занаятчийски и др. 

      

  
Професионални (правни, счетоводни, 

консултантски, банкови и др.)  

      

  
Социални (социални грижи, патронаж, социални 

домове и др.)  

      

  
Здравни (личен лекар, специалисти, зъболекари, 

аптека и др.)  

      

  
Образователни (детска градина, училище, 

курсове, школи и др.)  

      

  
Културни (самодейни състави, библиотека, 

театрални постановки, фестивали и др.)  

      

  Сметоизвозване        

  
Транспорт до: областния център, общински 

център, съседни села  

      

  Пощенски и куриерски       

  
Комуникационни (телефони, Интернет, кабелна 

и/или сателитна телевизия)  

      

  Спорт и свободно време (фитнес, йога и др.)       

  
Други (моля посочете) 

...................................................................... 

      

 

 

6. Какъв вид професионални услуги бихте използвали, в случай, че се предоставят 

във Вашето населено място и колко често? 

 
 Ежеседмично Ежемесечно Веднъж 

на 6 

месеца 

Веднъж 

годишно 

По-

рядко 

Не 

използва

м 

  правни       

  счетоводни       

  консултантски       

  банкови       

  други, моля посочете ..................       

 

7. Как оценявате наличните здравни услуги във Вашето населено място? 

 

 
 На 

необходимото 

ниво  

Липсва 

избор 

Труден 

достъп 

Липсва 

услуга 

Друго  

  личен лекар      

  специалисти      

  зъболекар      

  аптека      
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  други, моля посочете ..................      

 

8. Достатъчно добре развити ли са наличните транспортни услуги във Вашето 

населено място? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Не“, моля посочете защо: 

............................................................................... 

 

9. Предлаганите комуникационни услуги (телефони, Интернет, телевизия) във 

Вашето населено място отговарят на нуждите Ви: 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Не“, моля посочете защо: 

............................................................................... 

 

 

10. Моля, посочете какви допълнителни битови услуги би трябвало да се предлагат 

във 

Вашето населено място? 

 

 Вид услуга 

  Специализирани магазини  

  Фризьорски, козметични услуги  

  Ремонтни работилници  

  Шивашки услуги  

  Обущарски услуги  

  Друго (моля посочете)  

 

 

11. Какви са пречките пред развитието на битови услугите във Вашето населено 

място? 

  Ниска покупателна способност на населението  

  Ограничено търсене  

  Предлагащия услугата не може да си покрие разходите  

  Бюрократичните изисквания (регистрация, лицензиране, санитарни 

норми и др.)  

  Несигурна икономическа среда  

  Липсата на специалисти  

  Липсата на интерес от страна на населението  

  Отдалечеността от големите градове  

  Друго (моля посочете)  
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12.Какви са пречките пред развитието на културни услуги във Вашето населено 

място? 

 

  Липсата на интерес от страна на населението  

  Ниска покупателна способност на населението  

  Отдалечеността от големите градове  

  Липса на местни културни институции  

  Липса на инициативи от страна на културните иституции  

  Друго (моля посочете)  

 

13.Какви културни събития бихте посетили във Вашето населено място? 

 

  Театрална постановка  

  Музикален концерт  

  Изложба  

  Кинопрожекция  

  Фестивал (фолклорен, музикален)  

  Панаир (кулинарен, на занаятите, земеделски)  

  Друго (моля посочете)  

 

 

14.Имате ли нужда от повишаване на образованието/ допълнително обучение? 

Бихте ли се включили в курс/курсове за професионална квалификация? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посочете 

какви:............................................................................... 

 

 

15. Има ли организирани спортни занимания във Вашето населено място? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посочете 

какви:............................................................................... 

 

16. Какви са причините за недостатъчното развитие на спортните услуги? 

 Липса на средства 

 Липса на свободно време 

 Липса на мотивация 

 Здравословно състояние 

 Отдалеченост от спортни съоръжения 

 Друго, моля посочете:............................................................................... 

 



Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по 

стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

17.Ползвате ли електронни услуги? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посочете 

какви:............................................................................... 

 

18. Как бихте оценили материалната база, където се предлагат на наличните 

услуги? 

 Добра 

 Отлична 

 Недостатъчна 

 Лоша  

 

19.Имате ли предложения и препоръки за подобряване достъпа до услуги? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посочете 

какви:............................................................................... 

 

20. Имате ли желание да стартирате собствен бизнес свързан с предоставянето на 

някаква услуга за населението във Вашето населено място? 

 Да  

 Не  

Ако отговорът Ви е „Да“, моля посочете 

какви:............................................................................... 

 

 

Благодарим Ви за отделеното време и внимание! Ние искрено вярваме, че 

попълнените от Вас отговори ще допринесат за подобряване на качеството на 

предоставяните услуги! 


