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1. Територия на прилагане на СМР
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 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) и част от територията на
община Берковица с 12 населени места (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Бързия,
с. Замфирово, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова
бара, с. Ягодово).

Обща площ на територията: 656, 179 кв. км.

Население: По данни на НСИ към 31.12.2009 г., общото население на МИГ Берковица и Годеч
е 23 261 жители. По данни на НСИ от последното преброяване през м. 02.2011 г., общото
население на МИГ Берковица и Годеч е 22 647, от които в общинските центрове живеят 17 888
жители, като делът на градско население е 79 % и  гъстотата на населението – 35 човека/ км².

2. Седалище, адрес и органи на МИГ
Сдружение „Местна инициативна група Берковица и Годеч” e юридическо лице с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно ф.д. № 28 от 07.12.2010 г на
Окръжен съд Монтана, със седалище и адрес на управление град Берковица, пл. „Йордан
Радичков” 4.

Сдружението се управлява от седемчленен Управителен съвет (УС) с петгодишен мандат и се
представлява от Председателя на УС. Колективният орган съгласно Устава на сдружението  е
Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението 47 члена,
от които 7  регистрирани  юридически лица и  40 физически лица. Съставът на Общото
събрание е разделен на три квоти, съответстващи на трите сектора: нестопански,
икономически и публичен.

Схема на организационна структура на МИГ Берковица и Годеч

Общо събрание – 47 члена

Управителен съвет – 7 члена
Председател и 6 члена

Изпълнителен директор

Технически асистент Експерти по прилагане
дейностите на СМР - 2

Счетоводител



3. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА СМР.

Приоритети /Цели / Мерки Програмен период
ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територия «МИГ Берковица – Годеч» чрез подкрепа за
развитие на конкурентноспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни  ресурси
ПРИОРИТЕТ 1. Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост
Специфична цел 1. Производство на качествена местна земеделска продукция
Специфична цел 2. Добавяне на стойност към земеделските и горските продукти чрез  модернизиране на производствените мощности и внедряване на
иновативни технологии
121 Модернизиране на земеделските стопанства 2012 – 2015 г.
123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 2012 – 2015 г.

ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване и съхраняване на природните ресурси на територията на МИГ Берковица и Годеч
Специфична цел 2.1. Устойчиво управление на земеделските и горски площи
Специфична цел 2.2. Защита на горите

223 Първоначално залесяване на неземеделски земи 2012 – 2015 г.
226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности 2012 – 2015 г.

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на устойчива заетост
Специфична цел 3.1. Развитие на иновативни  производства и услуги на местно ниво
Специфична цел 3.2. Развитие на социалните, културните и младежките дейности и интеграция на уязвимите групи чрез инвестиционна дейност в
социална инфраструктура, оборудване и обзавеждане на центрове за социални услуги, спорт и култура.
Специфична цел 3.3. Развитие на интегриран туризъм чрез оползотворяване на природната и културна териториална идентичност.
322 Обновяване и развитие на селата 2012– 2015  г.
321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони 2012 – 2015 г.
311 Разнообразяване към неземеделски дейности 2012 – 2015 г.
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията 2012 – 2015 г.
313 Насърчаване на туристическите дейности 2012 – 2015 г.

ПРИОРИТЕТ 4. Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност «МИГ Берковица и Годеч» на регионално и европейско ниво чрез
прилагането на подхода ЛИДЕР
Специфична цел 4.1. Създаване на устойчиви партньорства с местни инициативни групи от територията на страната и ЕС.
Специфична цел 4.2. Развитие на капацитета на МИГ Берковица и Годеч и оживяване на територията чрез реализиране на Стратегията за местно
развитие.
431 Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната

територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие.
2012- 2015  г.
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4. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО МЕРКИ.

Целите и приоритетните направления на стратегията за периода до 2012-2015 г. ще се
реализират посредством прилагането на 9 от мерките, залегнали в ПРСР, 2007-2013 г. Всички
мерки ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите
на МЗХ по прилагането на съответната мярка, с изключение на: максималните финансови
прагове на допустимите за подкрепа проекти,  допустимостта на дейностите по съответните
мерки, допустимите кандидати и критериите за оценка. Всички потенциални бенефициенти по
проекти трябва да имат постоянен адрес – за физическите лица, и/или седалище – за
едноличните търговци и юридическите лица, 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, не
отговарят на изискването седалището да е на територията на МИГ.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства
Допустими дейности:
Всички допустими дейности, съгласно Наредба 8/03.04.2008  за прилагане на мярка 121.
Допустими кандидати: Земеделски производители; Признати организации на земеделски
производители

Мярка 123   „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
Допустими дейности:
Всички допустими дейности, съгласно Наредба 18/26.06.2008 г.  за прилагане на мярка 123.
Допустими кандидати:
Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите, които са микро и малки предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС
2003/361/EC.

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Допустими дейности: Дейности за създаване и поддържане на горски култури.
Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици
на неземеделски земи с площ над 0,5 ха; общините Берковица и Годеч, ако притежават
неземеделски земи с площ над 1,0 ха; държавните горски стопанства (ДГС), управляващи гори
и земи от държавния горския фонд на територията на МИГ Берковица и Годеч, ако
стопанисват неземеделски земи с площ над 1,0 ха.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности”
Допустими дейности: Възстановителни дейности и превантивни дейности за борба с
горските пожари.
Допустими кандидати: физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици
на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ Берковица и Годеч; общините
Берковица и Годеч, собственици на гори и земи от горския фонд; държавните горски
стопанства (ДГС), управляващи гори и земи от държавния горския фонд на територията на
МИГ Берковица и Годеч.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности ”
Допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности.

Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и
юридически лица (ЮЛ), които: са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите; са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия; имат
седалище или клон със седалище на територията на МИГ Берковица и  Годеч; са микро и
малко предприятие по смисъла на чл.3 от Закона за малките и средните предприятия.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
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Допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности.

Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични
търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: са микропредприятия по смисъла на чл.3, ал.3
от Закона за малките и средните предприятия; имат седалище или клон със седалище (като
кандидатите, открили клоновете са допустими само, ако и седалището на лицето, открило
клона е на територията на МИГ) или постоянен адрес за физическите лица на територията
МИГ Берковица и  Годеч; не са регистрирани като земеделски производители по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр.10 от 1999 г.), като земеделски стопани в ИСАК и не извършват
земеделска дейност; са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона
за занаятите;

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
Допустими дейности: изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура,
съоръжения и/или атракции за посетителите: разработване и маркетинг на туристически
продукти, както и инвестиции за реконструкция на паметници на културата от национално
значение.

Допустими кандидати: общините Берковица и Годеч; юридически лица с нестопанска цел
(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат
седалище на територията на общините Берковица и Годеч.

Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Допустими дейности: Всички допустими дейности съгласно Наредба № 25 от 29.07.2008 г. на
МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, като
допустими за подпомагане са проекти за водоснабдителни и/или канализационни системи и
съоръжения за всички населени места на територията на МИГ, както и инвестиции за
реконструкция на паметници на културата от национално значение.

Допустими кандидати: Общини Берковица и Годеч; Юридически лица с нестопанска цел
(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Мярка 322  „Обновяване и развитие на населените места”
Допустими дейности: Всички допустими дейности съгласно Наредба № 24 от 29.07.2008 г. на
МЗХ за реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката,
както и инвестиции за реконструкция на паметници на културата от национално значение.
Допустими кандидати: общини Берковица и Годеч, читалища, регистрирани по Закона за
народните читалища; местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически
лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по
силата на чл. 10 от същия закон; граждански дружества на физически и/или юридически лица,
създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на
частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване
на населеното място в общини Берковица и Годеч; юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мярка 431-1  „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие”
Допустими дейности: Дейности по управление на МИГ Берковица и Годеч; Дейности по
придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ
Берковица и Годеч;

Допустим кандидат: МИГ Берковица и Годеч
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5. ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО МЕРКИ, ОСИ И ГОДИНИ.

Код на
мярката Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ
Общ

публичен
принос за

Общ публичен
принос за

Общ публичен
принос за

Общ публичен
принос за Общо за периода на

Стратегията2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
лева лева лева лева лева %

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките
от ос 1 на ПРСР)

0 0 440 000 590 000 1 030 000 26,44

121 Модернизиране на земеделските стопанства 0 0 320 000 380 000 700 000 17,97

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
0 120 000 210 000 330 000 8,47

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това
число мерките от ос 2 на ПРСР)

0 0 80 000 45 000 125 000 3,21

223 Първоначално залесяване на земеделски земи 0 0 55 000 25 000 80 000 2,05

226
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на

превантивни мерки
0 0 25 000 20 000 45 000 1,16

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това
число мерките от ос 3 на ПРСР)

0 0 970 000 1 000 000 1 970 000 50,58

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 0 0 160 000 200 000 360 000 9,24

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 0 0 300 000 300 000 600 000 15,40

313 Насърчаване на туристическите дейности 0 0 200 000 200 000 400 000 10,27

321
Основни услуги за икономиката и населението в селските
райони

0 0 200 000 200 000 400 000 10,27

322 Обновяване и развитие на селата 0 0 110 000 100 000 210 000 5,39

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество
0 0 0 0 0 0

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия

0 215 600 554 400 770 000 19,77

1. Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от
разходите по М431

129 360 332 640 462 000 11,86

2. Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
територията – минимум 40%  от разходите по М431

86 240 221 760 308 000 7,91

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 1 705 600 2 189 400 3 895 000 100


