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Сдружение „МеСтна инициативна група - Берковица и годеч” 

П О К А Н А
за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”.Финансовата помощ по мерките от Стратегия 
за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони.Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 13.05.2013 г.
Във връзка със Заповед № 20/10.06.2013 г. на Председателя на УС на „МИГ – Берковица и Годеч” се удължава крайния срок за прием на заявления за подпомагане към Стратегия 
за местно развитие „МИГ Берковица и Годеч” до 16:30 часа на 19.07.2013 г., включително на следните мерки:
“МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”
I. Цели на мярката: 1. Подобряване цялостната дейност и конкурентноспособността  на земеделските стопанства на територията на „МИГ - Берковица и Годеч” чрез модернизирането 
на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти; 2. Подобряване опазването 
на околната среда; 3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, 
хигиената и хуманното отношение към животните.
II. Кой може да кандидатства: Земеделски производители и признати организации на земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, 
отговарящи на условията на чл.4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.
III. Допустими дейности по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”:  По мярката ще се подкрепят проекти, включващи инвестиции в материални и нематериални 
дълготрайни активи (сгради, земеделска техника и инвентар, трайни насаждения), с цел: 1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 
производствени материални и/или нематериални активи, и/или 2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или 3. 
Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване 
на ефективността на използваните при производството суровини (само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидатите), и/или 5. Подобряване 
условията на труд, и/или 6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или 7. Подобряване качеството на 
произвежданите земеделски продукти, и/или 8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти. 
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 7 000,00 лв. Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е  200 000,00 лв. 
„РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”
I. Цели на мярката: 1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч; 2. Насърчаване на създаването на възможности 
за заетост и повишаване на доходите на територията на МИГ Берковица и Годеч; 3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и 
Годеч.
II. Кой може да кандидатства: За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са: 1. Регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите и вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 2. 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;
III. Допустими дейности по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”  Финансова помощ по мярката се предоставя за инвестиции в неземеделски дейности. 
Специфични за територията допустими дейности:  1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, 
реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата; 2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно 
значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;  3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията; 4. Преработка и обработка на специфични за 
територията продукти; 5. Развитие на местните занаяти; 6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е  200 000 лева. 
„ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”
I. Цели на мярката: 1. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч; 2. 
Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ Берковица и Годеч; 3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.
II. Кой може да кандидатства: За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които: 1. Новорегистрирани или 
съществуващи микропредприятия, ЕТ, работещи в неземеделски сектори, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите; 
2. 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;
III. Допустими дейности по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности. 
Специфични за територията допустими  дейности:  1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, 
реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата; 2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно 
значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;   3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията; 4. Преработка и обработка на специфични 
за територията продукти; 5. Развитие на местните занаяти; 6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е  200 000 лева. 
„ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ”
I.Цели на мярката: 1. Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятия от хранително- преработвателната и 
горската промишленост на територията на МИГ- Берковица и Годеч чрез: а) по- добро използване на факторите за производство; б) въвеждане на нови продукти, процеси и 
технологии; в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 2. Постигане на съответствие със стандартите на Общността. 3. Подобряване 
опазването на околната среда.
II. Кой може да кандидатства: ЕТ или ЮЛ, които са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро и малки 
предприятия;
III. Допустими дейности по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”: 1. Добавяне на стойност чрез преработка на специфична за територията земеделска 
продукция, вкл. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти; 2. Преработка, маркетинг 
и развитие в съответствие със стандартите на ЕС на сектор “ Мляко и млечни продукти”; 3. Преработка, маркетинг и развитие в съответствие със стандартите на ЕС на сектор 
“Месо и месни продукти”; 4. Производство на храни за животновъдството; 5. Преработка и маркетинг на пчелни продукти; 6. преработка и/или маркетинг на горски продукти 
(диворастящи плодове, билки и гъби) само за микропредприятия; 7. Производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински 
продукти; 8. Първична преработка на дървесина, съгласно приложение № 2 на Наредба № 18/26.06.2008 г. (инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, 
и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и без производството на мебели)  Както и всички допустими дейности, съгласно Наредба 
18/26.06.2008 г.  за прилагане на мярка 123:  1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или 2. Внедряване на нови 
продукти, процеси и технологии, и/или 3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или 4. Постигане на съответствие със стандартите на Общността, 
и/или 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или 6. Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), 
и/или 7. Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или 8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на 
производство и труд, и/или 9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или 10. Подобряване на възможностите за производство на 
биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или 11. Подобряване на защитата и хуманното отношение към животните
IV.Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000,00 лв.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е 200 000,00 лв. 
„ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”
I. Цели на мярката: 1. Увеличаване на лесистостта в равнинните райони; 2. Намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация; 3. Подобряване на водния 
баланс в подкрепените територии
II. Кой може да кандидатства: 1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха; 2. общините Берковица и  Годеч, 
ако притежават неземеделски земи с площ над 1,0 ха; 3. 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.
III. Допустими дейности по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи”: Финансова помощ се предоставя за създаване на горски култури, включващи следните 
дейности: 1. създаване на горски култури, което включва: а) изготвяне на технологичен план за залесяване; б) почвоподготовка; в) транспорт и временно съхранение на 
посадъчния материал; г) закупуване на посадъчен материал; д) разходи за труд при залесяване; е) ограждане на залесената територия; 2. поддържане на създадените горски 
култури, което включва: а) попълване (презасяване или презасаждане); б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването. 
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 000,00 лв.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е 50 000,00 лв. 
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”
I. Цели на мярката: 1. Подобряване на горския потенциал на територията на общините Берковица и  Годеч чрез намаляване на опасностите от горски пожари и други природни 
бедствия посредством въвеждане на превантивни дейности; 2. Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия на територията на МИГ 
Берковица и Годеч; 3. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.
II. Кой може да кандидатства: 1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на МИГ Берковица и  
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Годеч; 2. общините Берковица и Годеч, собственици на гори и земи от горския фонд; 3. държавните горски стопанства (ДГС), управляващи гори и земи от държавния горския 
фонд на територията на МИГ Берковица и  Годеч.
III. Допустими дейности по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”: 1.Възстановителни дейности: Почистване на  площите 
пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия; Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове; Създаване и 
подобряване на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия. 2. Превантивни дейности за борба с горските пожари: Създаване или подобряване на 
противопожарна инфраструктура – лесо-културни прегради,  противопожарни полоси, минерализовани ивици и т.н.; Закупуване на оборудване за противопожарни депа; 
Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери; Строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите; Строителство и подобряване на постоянни 
наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуникация; Строителство и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари; 
Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.  Горската пътна мрежа и нейното развитие е част от 
устойчивия лесоустройствения проект (УЛУП). Самият УЛУП има Оценка на въздействието върху околната среда и е минал през консултационен процес. За това строителството 
и подобряването на горски път заложен в УЛУП няма да се нуждае от Оценка на въздействието върху околната среда. Всяко друго строителство на горски път трябва да има 
такава оценка.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 000,00 лв.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е 50 000,00 лв.
„НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ”
I. Цели на мярката: 1. Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез подпомагане развитието на интегриран 
селски туризъм; 2. Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в територията на МИГ Берковица и Годеч.
II. Кой може да кандидатства: 1. Общините Берковица и Годеч; 2. 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.
III. Допустими дейности по мярка „Насърчаване на туристическите дейности”: 1.Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за 
посетителите: a) атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; 
изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа 
цел;  b)съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други 
спортове; c)съоръжения за обществена инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и 
съоръжения за безопасност и т.н.; инвестиции за реконструкция на паметници на културата от национално значение. 2.Разработване и маркетинг на туристически продукти:  
a)разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;  разработване на електронни системи на местно ниво за резервации.
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000,00 лв.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е 200 000,00 лв. 
„ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
I. Цели на мярката: 1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез подобряване 
на пътната инфраструктура; 2. Подобряване условията за живот на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура; 3. Подобряване достъпа на населението от територията на МИГ Берковица и Годеч до културни, спортни и свързани със свободното време 
и отдиха услуги; 4. Подобряване достъпа на населението от теритарията на МИГ Берковица и Годеч до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от 
населението; 5. Подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии.
II. Кой може да кандидатства: 1.община Берковица, 2.община Годеч, 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 4.Читалища, регистрирани по Закона за 
народните читалища, с адресна регистрация и дейност на територията на МИГ Берковица и Годеч.
III. Допустими дейности по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”:
По мярката ще се подкрепят проекти, включващи инвестиции в инфраструктура и оборудване за: 1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи 
общински пътища и мостове; строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидатът може да докаже важни социални и икономически 
ползи; 2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;  3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи 
и съоръжения; 4. Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки); 5. Изграждане 
или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които 
предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или 
други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия; 6. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради, 
използвани за предоставяне на обществени услуги; 7. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, 
театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;8. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове 
и др.); 9. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:  a) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;  b) грижи за 
възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително специализиран транспорт; 10. Изграждане или подобряване на центрове, предоставящи услуги, 
свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на 
мобилни центрове;
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева.  Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е  200 000 лева. 
„ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
I. Цели на мярката: Подобряване на средата за живот в населените места от  МИГ Берковица и  Годеч.
II. Кой може да кандидатства: 1. общини Берковица и  Годеч; 2. читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 3. местни поделения на вероизповедания, регистрирани 
като юридически лица; 4. 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; 5. юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 
III. Допустими дейности по мярка „Обновяване и развитие на населените места”: 1. рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и 
съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения; 2. реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на 
прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 3. реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, 
включително вертикална планировка; 4. ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран 
план за обновяване на населеното място; 5. реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади,  улично осветление; 6. изготвяне на интегрирани планове за 
обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности; 7. реконструкция (рехабилитация), ремонт на паметници на културата от 
национално значение, обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК).
IV. Финансови параметри на проектите: Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева. Максималният размер на общите допустими разходи 
за един проект е  200 000 лева. 
Заявленията за подпомагане и съпътстващите ги документи се подават в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния 
представител на кандидата (по съдебно решение) и едно копие на електронен носител (CD), в запечатан плик в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица, 
3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 - лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.  В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита 
датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“. Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани. 
Подробна информация и пълен пакет от документи за кандидатстване по образец са публикувани на интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: http://www.mig-bg.org/ 
Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”. 
„МИГ – Берковица и Годеч” си запазва правото да променя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната 
нормативна уредба. 

За контакт: 
гр. Берковица 3500,  
пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116, 
тел. 0953/ 89 116; 0953/ 96 529; 0882 938 261

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” организира обществено обсъждане за промяна в Стратегия за местно развитие /
СМР/, прехвърляне на средства между приоритетите и мерките, и заявление за допълнително финансиране за увеличение на бюджета на СМР.  Общественото обсъждане е 
инициирано във връзка със слабия интерес и наличието на средства по мерки 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти” и 223 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи”, за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки, където има недостиг на средства. На публичното обсъждане ще бъде представено изпълнението на Стратегията 
по цели, приоритети и мерки, като на присъстващите ще бъде дадена възможност да отправят предложения и дискутират относно прехвърлянето на наличните средства от 
мерки със слаб интерес към мерки с голям интерес и недостиг на средства. Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се подават и изпращат в срок 
до 12:00 часа на 26 юли 2013 г. в офиса на МИГ и на e-mail: proektmig@abv.bg  Общественото обсъждане ще се проведе в гр. Берковица на 29 юли 2013 г., от 15:00 часа в Заседателна 
зала на община Берковица.
ЕКИП МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ


