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УВОД 

 

Планът за интегрирано развитие на община Берковица 2021-2027 г. определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на община Берковица и връзките 

ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северозападен регион от ниво 2 и общия устройствен план (ОУП) на общината. Той е 

основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на община 

Берковица през следващите седем години – периода 2021 – 2027 г. като времето за неговото 

изпълнение съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз (ЕС) до края на 

2027 година. Фокусът на изпълнението на програмите с европейско финансиране за новия 

програмен период е именно подобряване на икономическата среда и икономическия 

потенциал на страната.  

Пространственият обхват на плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) 

обхваща територията на община Берковица.  

ПИРО обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво 

с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към 

по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.  

Плана е основа за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за 

развитие на общината, които са отчитат при разработването на инвестиционни програми и 

финансови инструменти, включително и съфинансирани от фондовете на ЕС.  

Законодателната рамка, която регламентира изготвянето на плана за интегрирано 

развитие на общината, включва Закона за регионалното развитие
1
(ЗРР) и Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие
2
 (ППЗРР). При изготвянето на плана  трябва 

да бъдат спазени изискванията на Методически указания за разработване и прилагане на  

планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г.
3
, които указания са 

издадени с цел определяне на унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, 

одобряване и прилагане на ПИРО.  

Утвърдената нормативна уредба определя ПИРО като част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие и е в 

йерархична съподчиненост с документите от по-горните нива.  

                                                           
1
 В сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г. 

2
 Приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г., Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020 г. 

3
Утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-

razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/ 

 

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/
https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-metodicheski-ukazaniya-za-razrabotvane-i-prilagane-na-planove-za-integrirano-razvitie-na-obstina-piro-za-perioda-2021-2027-g/
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Съобразно нормативните  изисквания, ПИРО Берковица за периода 2021-2027 г. е 

изготвен и в съответствие с Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г. (актуализация 2019 г.)
4
 и с работния проект на Интегрираната териториална 

стратегия за развитие на Северозападен регион от ниво 2
5
. 

Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и 

фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 

постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 

екологичното състояние на общинската територия.  

Като част от системата от стратегически документи, ПИРО интегрира 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените 

места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови 

инструменти, включително съфинансирани от фондовете на ЕС. В унисон с тях е и 

планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и 

на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие. 

Нормативната уредба изисква при изготвянето на ПИРО той да бъде съобразен с 

ОУП на община Берковица. Изискването е изпълнено и настоящият документ е 

синхронизиран с изготвения и приет ОУП на община Берковица
6
.  

Демаркацията (разграничаването) на ПИРО с ОУП са следните:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г., (обн. ДВ. Бр. 42 от 12 май 2020 г.) 

5
 Публикувана на следния електронен адрес http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-

shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx 
6
 Общ устройствен план фаза „окончателен проект” на община Берковица, одобрен с Решение № 1027 от 08 

декември 2017 год. на Общински съвет – Берковица. 

http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx
http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx
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Фиг. № 1. Демаркация на ПИРО с ОУП 

 
Източник: ЗУТ и ЗРР 

 

При разработването на плана на община Берковица е спазено изискването за 

прилагане на интегриран подход на развитие - подход на тясна координация на 

различните публични политики на базата на местните специфики. Подход, наложил се като 

основен в политиката за регионално развитие и задължителен при изготвяне на 

стратегическите документи за регионално и пространствено планиране.  

 Целта е  в условията на свиващи се ресурси, ограничени финансови приоритети, 

на възникващи извънредни нови ситуации  да обедини различни политики, приоритети, 

проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани 

страни за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните 

програми. 

При идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения е 

използван подходът „отдолу-нагоре“. При определянето на целите и приоритетите на 

плана и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, са планирани с 

активното участие на гражданското общество и ключови заинтересовани страни. 

Планът е базиран на принципи, които са в основата на политиката за регионално 

развитие, а именно: 

- Партньорство и сътрудничество с широк кръг партньори и заинтересовани 

страни - органи и организации, икономически и социални партньори, физически лица, 

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината; 

организации, представляващи гражданското общество. Прилагането на принципа на 

Разработва се в 
съответствие със 

Закона за устройство 
на територията 

Документ с дългосрочна 
визия за развитие от 15-20 

години  

Определя преобладаващото 
предназначение и начин на 

устройство на отделните 
структурни части на териториите, 

обхванати от плана 

ОУП Разработва се в съответствие 
със Закона за регионалното 

развитие 

Средносрочен планов документ с 
хоризонт от 7 години 

Определя средносрочните цели и 
приоритети за устойчиво развитие на 

общината (и нейния център) и връзките 
й с други общини, в съответствие с 

другите документи за планиране на 
регионалното развитие, като съдържат 
конкретни параметри за развитието на 

територията и планират ресурсната 
обезпеченост на изпълнението 

ПИРО 
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партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите решения и 

планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната реализация. 

- Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от процеса по 

изготвянето на плана посредством  конкретни мерки и дейности за осигуряване на 

публичен достъп до информация, както и осигуряване на възможност за даване на мнения, 

становища и предложения при изготвянето на плана. 

 В процеса на работата по изработване на ПИРО са ползвани традиционни за 

подобен вид проучвания методи, а именно: Описателен; Статистически; Аналитично-

оценъчен; Системен; Сравнителен; Пряко наблюдение и др. 

Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база 

наличните източници на информация, включва и теренни проучвания (на място, чрез 

анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на отделните територии, 

населени места или части от тях, чрез които са събрани актуални данни и информация, за 

които няма налични официални източници, но са важни за идентифициране на основните 

процеси, които протичат на съответната територия, както и за разкриване на нейния 

специфичен потенциал за развитие. 

Обективността и задълбочеността на аналитичните проучвания, които са част от 

анализа и оценката на състоянието на общината, зависят в голяма степен от осигурената 

информация и коректното ѝ ползване – т.нар. информационно осигуряване. 

Информационното осигуряване за аналитичните проучвания включва статистически данни 

и оперативна информация за състоянието на отделните функционални системи и дейности 

на територията на общината.  

Изпълнено е изискването по отношение информацията – да има официален 

характер и да е от официални източници, като за плана е предоставена информация от 

следните институции и организации: НСИ, Регионално управление на образованието – 

Монтана, Областно пътно управление – Монтана, Общинска администрация, Общинска 

служба „Земеделие и гори“ Берковица, Дирекция „Бюро по труда“ Берковица, Регионална 

дирекция по горите – Берковица, ВИК Берковица, Дирекция „Социално подпомагане“ 

Берковица и др. 

 Периода на разработване на ПИРО на община Берковица съвпада със силно 

негативното влияние на пандемията от короновируса (COVID-19) - сериозен негативен 

фактор върху цялостното развитие на обществото, който промени нормалния процес на 

работа и живота на хората и нанесе голямо сътресение за европейската и световната 

икономика. Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни мерки 
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и мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на 

здравните системи и оказване помощ на онези граждани и сектори, които са особено 

засегнати. 

Общото макроикономическо развитие на България в последните 10 години беше 

белязано от световната икономическа и финансова криза и възстановяване от нея, но 

кризата в началото на 2020 г., причинена от COVID-19, се очаква да доведе до значителни 

последствия за икономиката, които все още не могат да се предизвестят, но се очаква да 

влияят минимум в близките две години. 

При разработването и приемането на ПИРО законодателството предвижда 

конкретни отговорности на институциите и партньорите.  

Основните участници в процеса на подготовка, съгласуване и приемане на плана са 

кметът на общината, общинският съвет, заинтересовани органи и организации, 

икономически и социални партньори, физически лица и представители на юридически 

лица, имащи отношение към развитието на общината. 

 

Фиг.№ 2. Отговорности на кмета на общината и общинския съвет при 

разработването и приемането на ПИРО 

 
Източник: ЗРР 

 

Съгласно Методическите указания със заповед на кмета се сформира работна група 

по подготовката, изготвянето и одобрението на ПИРО. В работната група се изисква да 

бъдат включени максимален брой заинтересовани страни. Общината осигурява непрекъснат 

публичен достъп до информация и предоставя възможности за изразяване на становища на 

всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО. Заинтересованите лица имат 

право да дават аргументирани предложения при изготвянето на ПИРО и да получават 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 23 ОТ ЗРР, 
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА: 

•  Организира изработването на ПИРО и 
го внася за обсъждане и приемане от 

общинския съвет; 

•  Ръководи, организира и контролира 
дейността по изпълнението на ПИРО; 

•  Представя годишен доклад за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО 

за одобряване от общинския съвет; 

•  Осигурява публичност и прозрачност 
на ПИРО, както и на действията по 

реализацията му. 

СЪГЛАСНО ЧЛ.24 ОТ ЗРР, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ: 

•  Обсъжда и приема ПИРО по 
предложение на кмета на общината; 

•  Контролира осигуряването на 
съответствие на общия устройствен 

план с ПИРО; 

•  Одобрява годишните доклади за 
наблюдение на изпълнението на ПИРО 
по предложение на кмета на общината. 
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информация при поискването й. На интернет страницата на общината се публикува проекта 

ПИРО и се отправя покана за публично обсъждане, съдържаща мястото и датата за 

неговото провеждане. 

Проектът на плана се обсъжда и съгласува с широк кръг заинтересовани страни, 

имащи отношение към развитието на общината, като получените становища и коментари се 

отразяват по преценка на общинския съвет. 

По предложение на кмета на общината, ПИРО се обсъжда и приема от общинския 

съвет. Одобреният ПИРО се представя от кмета на общината пред съответния областен 

съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински 

съвет. 

ПИРО, заедно с решението на общинския съвет за неговото приемане, се 

публикуват на страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации 

на Министерския съвет в срок до пет работни дни от датата на решението за приемането 

му. 

При спазване на принципа за партньорство в цялостния процес на наблюдение и 

оценка участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 

Очаквани резултати от приемането на ПИРО и използването му за целите на 

стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

Чрез приемането на плана ще бъдат определени основните направления на 

провежданите политики на местните власти за комплексно  използване на наличните 

ресурси и на потенциалите на територията на община Берковица, които са насочени към: 

• Рационалното използване на разполагаемите териториални ресурси за общината 

за изпълнение на стратегическите приоритети и цели за развитие на общината в 

средносрочен седем годишен период;  

• Определяне рамките на действията на институциите на местните органи на 

властта, бизнеса, неправителствения сектор и на общината;  

• Определяне на мерките за подобряване на условията за живот на населението, 

бизнес средата и екологическата обстановка в контекста на климатичните промени.  
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ЧАСТ ПЪРВА. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И 

ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

1. Общ профил на общината 

 

1.1. Местоположение и граници 

Община Берковица е разположена в Северозападна България, в южната част на област 

Монтана. Територията на община Берковица обхваща 465.043 кв.км, което представлява 

12.8% от територията на област Монтана и 2.4% от територията на Северозападен район от 

ниво 2. Тя е втората по територия община в рамките на област Монтана. 

 

Фиг. № 3. Разположение на община Берковица в контекста на административно-

териториалното деление на облост Монтана 
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Източник: ОУП на община Берковица 

  

Гранични на община Берковица са общините: Монтана, Криводол, Вършец, Георги 

Дамяново и Годеч. 

Територията на община Берковица попада в пределите на Западна Стара планина и 

Западния Предбалкан, като релефът и е високо и средно и ниско планински. Най-ниската 

надморска точка е 250 м. в с. Боровци, а най-високата - връх Ком с 2016 м.  

През община Берковица преминава най-краткият път от Северозападна към 

Югозападна България, както и от Западна Европа към Южна България и Близкия изток през 

прохода Петрохан.  

В гр. Берковица има отклонение на железопътната линия Мездра – Видин /Лом с 

дължина около 25 км. 

 

1.2. Природни условия и ресурси  

Релефът на община Берковица е разнообразен – котловинен, хълмист и 

планински. В границите на общината попадат части от Предбалкана и Стара планина 

(Берковска планина), както и Берковската котловина. Надморската височина се изменя от 

300 до 1400 m, с по-малки площи до към 1700 m и достига 2016 m при връх Ком. Релефът 

на планинската южна част се характеризира с големи превишения, стръмни и много 

стръмни до урвести склонове и силно пресечен терен. Берковският дял на Стара планина е 

най-високото било в района. 

Климатът в общината е умерено-континентален (до 1000 m) и с планински 

климат (над 1000 m).  

При умерения континентален климат средната годишна амплитуда има големи 

стойности - от +25 до +26°С. Средната януарска температура е от –2 до –3°С, а средната 

юлска 25–26°С. Преобладават западните и северозападни ветрове, а през пролетта и зимата 

преобладаващи са източните ветрове. 

 Планинската климатична област се характеризира с по-ниски температури, малка 

температурна амплитуда, голяма облачност и валежи, продължителна и устойчива снежна 

покривка, ниско атмосферно налягане, висока относителна влажност, силни ветрове. 

Геологията на общината е разнородна. Отдолу се откроява кристален строеж, 

покрит с по-млади наслаги. Хидроложките условия са представени от реките: Бързия, 

Берковска и Златица. Подпочвените води са “пукнатинни подземни води” с наличие на 

карстови подземни води, които са разположени по линията Берковица – Чипровци. 
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Полезни изкопаеми 

Територията на общината е бедна на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Има 

разкрити и експлоатирани находища на нерудни минерални суровини. Такива са 

находищата на качествени мрамори, които са с голямо промишлено значение - кариери 

“Беговица” и “Горундере” в Берковска планина.  

Води 

През общината протичат  реките Берковска, Златица и Бързия. Водите на р. Бързия 

се използват за електродобив (каскада “Петрохан” – ВЕЦ “Бързия”, ВЕЦ “Петрохан” и ВЕЦ 

“Клисура”) и за напояване. Част от хидроенергийния потенциал на р. Бързия не е напълно 

оползотворен и може да бъде обект на инвестиционен интерес.  

Хидрографската мрежа в района на общината е гъста, с относително постоянен 

дебит през цялата година. 

Най-голямата река в общината е Бързия, десен приток на р. Огоста, с дължина 35 

km, която се влива в язовир „Огоста“. Извира в района на УОГС “Петрохан”. Тя е с най-

голям водосборен басейн, голяма част от който е извън пределите на общината. По-важни 

нейни притоци са Женска река, Къса река, Голяма река и Шабаница, които пред гр. 

Берковица се събират в една река - Берковска. Тя заедно с р. Врещица (десен приток) се 

вливат в р. Бързия при м. “Йончеви ханове”. 

Водосборите на всички реки и долове са укрепени от гъста дървесна растителност, 

на места са стръмни, урвести и скалисти. Водите на реките са хванати на три нива, 

посредством канална система минават през турбините на водните централи „Петрохан“, 

„Бързия“, „Клисура“ и се събират в хидровъзел „Среченска бара“, за задоволяване на 

питейните нужди на градовете Берковица, Монтана, Враца и Мездра. Дебитът на реките в 

Берковския Балкан, притоци на р. Бързия, е в пряка зависимост от водовземните 

съоръжения. Голяма част от постъпилите води изтичат през преливника на хидровъзела, в 

резултат на което през летния сезон коритата на реките в Берковския Балкан под 

водовземните съоръжения остават сухи. 

Други по-характерни водни течения, притоци на река Бързия, водещи началото си 

от предпланинската част са: Костенска и Комаревска бара (леви притоци) и реките Гобнуша 

и Лескалица. Всички те имат непостоянен воден дебит. 

Река Златица води началото си от землището на с. Черешовица. Водосборният ѝ 

басейн е сравнително голям. По-важни нейни притоци са реките: Деленица, Бъркачица, 

Брезовица, Тунсулца, Лева река, Ловни дол, Еловица, Попов дол, Дълбоки дол. Река 

Златица тече в североизточна посока, има постоянен дебит и се влива в яз. ”Огоста”.  
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В района на с. Бързия има минерален извор с температура на водата 31,8°С, който 

се използва за балнеолечение. 

 

Фиг.№ 4. Територии заети от води и водни обеки в община Берковица 

 
Източник: ОУП на община Берковица 

 

Почвеното разнообразие на общината е представено от сиви горски, алувиални, 

планинско-ливадни и др. почви.  

Горските територии в общината са с площ 218 208 дка, което представлява 46,92 

% от общинската територия. Наблюдава се голямо разнообразие на видове растения и 

горска дървесна растителност.  

Характера на релефа (изложение), слънчевото греене, наличието на свободен 

капацитет на водните ресурси и подходящ пад (наклони) на речните корита са факторите, 

които определят общината като подходяща територия за добив на възобновяема 

енергия. Със скорост на вятъра над 4 м/сек (средногодишно) са високите части от 

Старопланинското било, попадащи в обхвата на общината. Това е едно от условията 
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високите части на Берковска планина да се очертаят като подходящи за допълнителни 

проучвания за изграждане на ветроенергийни паркове. По отношение на годишното 

сумарно слънчево греене, община Берковица попада в ареала с 1450-1500 kWh/m2, което 

дава възможност да се определят територии, подходящи за изграждане на соларни паркове. 

Такива са южните склонове на Предбалкана, които са включени в обхвата на общината. 

 

Фиг.№ 5. Баланс на територията на община Берковица по вид територия (%) 

 
Източник: По данни на МЗХГ  

 

 

Разпределението на територията на община Берковица по видове територии 

според предназначението им е представено както следва.  

Най-голям дял заемат горските територии – 218 208 дка (46,92 %) и земеделските 

земи – 217 871 дка (46,85 %). Населените места и другите урбанизирани територии заемат 

16 024 дка (3,45 %) от територията на общината, а делът на водните течения и водните 

площи е 10 537 дка (2,27 %) от територията на общината. Минимална площ заема 

територията за транспорт и инфраструктура – 2 410 дка (0,52 %) и за добив на полезни 

изкопаеми – 27 дка (0,01 %). 

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

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

развитие на здравен туризъм. 
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2. Състояние на общинската икономика  

 

 

Съществува пряка зависимост между развитието на националната, областна и 

общинска икономика. Световната икономическа и финансова криза от 2008 г. дава 

негативно отражение върху националната икономика почти десетилетие, като нейното 

преодоляване и възстановяване бе трудно. Пандемията от коронавируса Covid-19, която 

освен здравословен проблем, е и сериозен проблем за световната икономика, нанасяща 

огромни щети и върху пазарите на труда във всяка засегната държава. Очакванията са след 

справянето с пандемията да се справим ефективно и с икономическите последствия, но 

дали това е възможно? Не може да се прогнозира нито мащабът на здравната и 

икономическа Covid-19 криза, нито последствията от тях. Редица анализатори смятат, че 

икономическата криза от пандемията ще е много по-голяма от световната икономическа 

криза през 2008-2009 г. 

Въведеното извънредно положение, преустановената дейност на редица бизнеси, 

промените в стопанската активност, организацията на работа, заетостта, доходите и 

икономическите модели на граждани и бизнес дават своите отражения във всички сектори 

на обществено - икономическия живот.  

Независимо от тази ситуация всички институции трябва да работят в новите 

условия, чрез въвеждане на онлайн разговори, контакти, обучения, развитие на бизнеса и 

друхи форми. 

 

2.1. Обща икономическа характеристика на общината 

За изследване на икономическото развитие на община Берковица са използвани 

последните налични статистически данни на НСИ (за ниво община - 2018 г.) за основите 

икономически показатели - произведена продукция, нетни приходи от продажби, 

дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за дейността, приходи от дейността, 

финансов резултат, предприятия, заети и наети лица.  

Анализирани са тенденциите за развитие на общинската икономика за тригодишен 

период – 2016-2018 г., като са отчетени и ролята и мястото на община Берковица в 

икономиката на област Монтана.  
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В следващите справки  са показани тенденциите по икономическите показатели 

произведена продукция, нетни приходи от продажби и ДМА за област Монтана и община 

Берковица в периода 2016-2018 г. 

Фиг.№ 6. Основни икономически показатели на област Монтана и община Берковица в 

периода 2016-2018 г.(хил.лв.) 

 
Източник: НСИ 

 

За периода 2016-2018 г. при основните икономически показатели – произведена 

продукция, нетни приходи от продажби и дълготрайни материални активи, тенденциите за 

област Монтана са положителни - наблюдава се увеличаване на стойностите и на трите 

показателя. За община Берковица и при трите показателя тенденциите са негативни - през 

2017 г. в сравнение с 2016 г. бележат растеж, но през 2018 г. спрямо 2017 г. е налице спад. 

Като обща стойност за анализирания период произведената продукция в община Берковица 

намалява с 18 170 хил.лв., нетните приходи от продажби с 27 373 хил.лв., а дълготрайните 

материални активи минимално се увеличава с 1 104 хил.лв. 

Приноса на община Берковица в икономиката на област Монтана продължава да е 

малък. Видно от данните като цяло се отчита намаление на приноса на общината в 

икономиката на област Монтана, като при всеки от показателите намалението е следното:  

  при ДМА приноса на община Берковица от 6,20 %  през 2016 г. намалява на 5,79 

%  през 2018 г.; 

  при произведената продукция делът на община Берковица в областната 

икономика намалява от 5,44 % през 2016 г. на 3,72 % през 2018 г.; 

  при нетните приходи от продажби за 2016 г. община Берковица има принос в 

областната икономика в размер от 6,03 % , който през  2018 г. намалява до 3,88 %.  
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Монтана 

община 

Берковица 

ДМА  Произведена 

продукция  

Нетни приходи от 

продажби  

2016 г. 785 931 48 703 1 491 020 81 047 2 008 131 121 161

2017 г. 828 303 57 031 1 540 656 86 878 2 197 087 129 770

2018 г. 860 693 49 807 1 691 511 62 877 2 459 565 95 424
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Фиг.№ 7. Дял на община Берковица в областната икономика в периода 2016-2018 г.(%) 

 
     Източник: НСИ 

 
 

Тенденцията при голямата част от основните икономически показатели  в община  

Берковица са негативни. Намалява броя на работещите в общината предприятия – от 580 

броя за 2016 г. на 566 броя за 2018 г., намалява броя на заетите лица – от 2 317 броя за 2016 

г. на 1 951 броя за 2018 г. и намалява броя на наетите лица – от 1 833 броя за 2016 г. на 1 

951 боя за 2018 г. Значително е и намалението на стойностите на показателите приходи от 

дейността – от 131 794 хил.лв. за 2016 г. на 105 690 хил.лв. за 2018 г. и при разходи за 

дейността - от 128 211 хил.лв. за 2016 г. на 100 513 хил.лв. за 2018 г.. Минимално се 

увеличават стойностите на показателите ДМА и финансовия резултат.  

Таблица № 1. Динамика на основните икономически показатели в община Берковица 

за периода 2016 – 2018 г. 

Основни икономически показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

Предприятия (брой) 580 561 566 -14 

Заети лица (брой) 2 317 2 388 1 951 - 366 

Наети лица (брой) 1 833 1 913 1 484 - 349 

ДМА (хил.лв.) 48 703 57 031 49 807 1 104 

Произведена продукция  (хил.лв.) 81 047 86 878 62 877 -18 170 

Приходи от дейността (хил.лв.) 131 794 143 043 105 690 -26 104 

Нетни приходи от продажби (хил.лв.) 121 161 129 770 95 424 -25 737 
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Разходи за  дейността  (хил.лв.) 128 211 139 222 100 513  -27 698 

Финансов резултат  (хил.лв.) 3 026 3 374 4 628 1 602 

Източник: НСИ 

 

Реализираните преки чуждестранни инвестиции в община Берковица за 2018 г. 

възлизат на 1293,6 хил. евро, а общо за периода 2016-2018 г. са 3325,6 хил. евро. 

 

2.2. Секторна икономическа характеристика на общината 

Анализите и оценките на секторната структура на местната икономика се 

извършват, за да се покаже и оцени тежестта, която имат отделните икономически сектори 

в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на общината. Секторната 

структура на икономиката до голяма степен определя и икономическия профил на 

общината чрез дела/обема на представяне на трите икономически сектора и включените в 

тях икономически дейности. 

Първичният аграрен сектор включва икономическите дейности: Селско, горско и 

рибно стопанство.  

Вторичният икономически сектор („Индустрия“) включва онези икономически 

сектори, създаващи завършен, използваем продукт - производството и строителството. Този 

сектор като цяло взима добитите в първичния сектор суровини и ги превръща в завършени 

стоки, независимо дали те са предназначени за по-нататъшно влагане в производство, за 

експорт или за продажба за домашно потребление.  

Третичния икономически сектор („Услуги“) е съвкупността от отрасли и дейности 

с голямо социално значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на 

хората. Третичният сектор се развива успоредно с нарастването на националното богатство 

и жизнения стандарт на населението. 

  

Таблица № 2. Секторна структура на икономиката на община Берковица по основни 

икономически показатели към 2018 г. 

Икономически дейности 

(А21) 

Предпр

иятия 

/брой/ 

Заети 

лица 

/брой/ 

Наети 

лица 

/брой/ 

Произведена 

продукция 

/хил.лв./ 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

/хил.лв./ 

ДМА 

/хил.л

в./ 

ОБЩО: 566 1 951 1 484 62 877 95 424 49 807 
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Селско, горско и рибно 

стопанство 

30 79 58 4 175 3 635 11 799 

Добивна промишленост; 

Преработваща промишленост; 

Доставяне на води; 

Канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

93 793 731 28 735 29 250 16 417 

Строителство 22 27 14 1 348 1 381 264 

Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети 

225 526 310 9 450 38 898 5 054 

Транспорт, складиране и пощи 27 108 85 12 507 14 479 5 147 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

61 188 134 2 509 3 630 7 187 

Други дейности 108 230 152 4 153 4 151 3 939 

Източник: НСИ 

 

Данните показват, че към 2018 г. в структурата на икономиката на община 

Берковица водещ секторът Услуги, следван от сектора Индустрия и минимален дял на 

аграрния сектор. 

Посочената структура е актуална от 2010 г. когато са извършени структурни 

реформи/промени в общинската икономика.  

Справка в НСИ показва, че до 2009 г. водещ в общината е сектора Индустрия, 

когато в резултат от икономическата криза се влошават условията за развитие на бизнеса, 

свива се производството, част от микро и малкия и бизнес прекратява дейността си, част от 

предприятията се преструктурират или значително намаляват своите размери. 

На база на анализ на показателя нетни приходи от продажби се отчитат промени 

в общинската икономика в периода 2016 – 2018 г. по отношение на делът на отделните 

икономически сектори.  

В следващата справка са показани тенденциите за тригодишния период: увеличава 

се делът на секторите Услуги и Селско, горско и рибно стопанство, а намалява делът на 

сектора Индустрия. 
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Фиг. № 8. Дял на икономическите сектори в общинската икономика  за 2016 – 2018 г. 

според показателя нетни приходи от продажби (в %) 

 
Източник: По данни на НСИ, собствени изчисления 

 

По показателя Нетни приходи от продажби водещи икономически дейности в 

общинската икономика за 2018 г. са: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – дял 

41% и Добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – дял 31%. 

За анализа на икономическото развитие на общината е използван и показателя 

Групи предприятия според заетите в тях лица, който също характеризира бизнеса в 

общината. За периода 2016-2018 г. констатираме, че не се променя съществено броят на 

предприятията като цяло в община Берковица, както и не се наблюдава промяна в тяхното 

групиране. Все още няма големи предприятия със заети над 250 лица.  

 

Фиг.№ 9. Групи предприятия в община Берковица според заетите в тях лица за периода 

2016 – 2018 г. 

 
Източник: НСИ 
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Продължават през 2018 г. да преобладават микро предприятията с до 9 заети лица – 

522 броя през 2018 г., следвани от малки предприятия със заети от 10 до 49 лица – 40 броя и 

4 средни предприятия  с от 50 до 249 заети лица. В следащата фигура е показан броя на  

предприятията в периода 2016-2018 г. по групи предприятия. 

 

Фиг. № 10. Динамика на предприятията по икономически дейности в община 

Берковица за периода 2016-2018 г. (брой) 

 
Източник: НСИ 

 

 За периода 2016-2018 г. се отчита минимална промяна в броя на предприятията, 

работещи в съответните икономически дейности:  

- Хотелиерство и ресторантьорство – 13 броя предприятия най-съществено намаление; 

- Транспорт, складиране и пощи; Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

Строителство; Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Доставяне на 

води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 

минимално намаление; 

- Селско, горско и рибно стопанство – минимално увеличение; 

- Други дейности – минимално увеличение. 

 

Секторната структура на икономиката на община Берковица включва трите 

икономически сектора, които са представени от следните икономически дейности:  
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- Първичният Аграрен сектор включва икономическите дейности: Селско, горско 

и рибно стопанство. 

- Вторичен икономически сектор („Индустрия“) включва икономическите 

дейности: Добивна промишленост, Преработваща промишленост, Доставяне на води, 

канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, Строителство 

- Третичния икономически сектор („Услуги“) включва икономическите дейности: 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, Транспорт, складиране и пощи, 

Хотелиерство и ресторантьорство и Други дейности.  

 

 Развитие на Аграрния сектор 

Аграрният сектор (икономическа дейност Селско, горско и рибно стопанство) 

заема последно и минимално място в общинската икономика. По данни на НСИ от 2018 г. в 

тази икономическа дейност работят 30 предприятия със заети 79 лица, които са произвели 

продукция на стойност 4 175 хил.лв. Съпоставен с другите сектори, делът на аграрния 

сектор в общинската икономика е следния: 5,3 % от броя на предприятията, 4,05 % от броя 

на заетите лица, 3,9 % от броя на наетите лица, 6,64 % от произведената продукция, 3,81 % 

от нетните приходи от продажби и 23,69% от ДМА. 

Разпределението на територията на община Берковица (баланс според 

предназначението) показва следните видове територии: 

- горските територии – 218 208 дка (46,92 %); 

- земеделските земи – 217 871 дка (46,85 %); 

- населените места и другите урбанизирани територии заемат 16 024 дка (3,45 %); 

- водните течения и водните площи е 10 537 дка (2,27 %); 

- територията за транспорт и инфраструктура – 2 410 дка (0,52 %); 

-  за добив на полезни изкопаеми – 27 дка (0,01 %). 

Разпределението на територията на община Берковица е благоприятна за развитие на 

аграрният сектор. В следващата таблица са представени данни за регистрираните 

земеделски стопанства в община Берковица по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 
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Табл.№  3. Динамика при регистрираните земеделски стопани в община Берковица за 

периода 2017-2020 г.  

Стопанска 

година 

Общ брой земеделски 

стопани, обработващи 

площи и отглеждащи 

животни, регистрирани 

по реда на Наредба 3/1999 

Площ на 

обработваемата земя 

(дка), включена в 

анкетни формуляри 

по Наредба 3/1999 

Брой земеделски 

стопани 

регистрирани с 

животни по Наредба 

3/1999 

2017-2018 г.  243 7602,9625 70 

2018-2019 г.  212 8866,0386 70 

2019-2020 г.  171 8249,9816 78 

Източник: Общинска служба „Земеделие и гори“ 

  

Видно от данните за последните три стопански години се наблюдава намаляване на 

общия брой земеделски стопани, обработващи площи и отглеждащи животни, 

(регистрирани по реда на Наредба 3/1999) със 72 броя. За същия период се увеличава 

площта на обработваемата земя с общо 647 дка. Несъмнено тези два фактора свидетелстват 

за създаване на по-големи стопанства, окрупняване на земите и използването им под 

формата на аренда от малко на брой производители.  

Увеличаващия се дял на обработваемата земя в общината води до увеличаване на 

размера на засетите площи с основни земеделски култури, което увеличение е представено 

в следващата фигура. 

 

 

 

 Фиг. № 11. Размер на засети площи с основни земеделски култури в община Берковица 

в периода 2017-2020 г. (ха) 

 
Източник: Общинска служба „Земеделие и гори“ 
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Засетите площи в общината са със следните видове култури: пшеница, маслодаен 

слънчоглед царевица – зърно и силажна царевица, овес, ечемик, тритикале, люцерна, коноп 

и картофи. Въпреки, че за периода 2017-2019 г. намаляват засетите площи със пшеница, 

тази култура запазва най-голям дял от засетите площи. Значително намаляват площите 

засети със слънчоглед и царевица. През 2018 г. като нова култура се засява коноп. 

Табл.№ 4. Засети площи с основни видове култури в община Берковица за периода 2017-

2019 г. (ха) 

 2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

Пшеница 512,9 354,9 493 

Маслодаен слънчоглед 651,5 212,219 218,94 

Царевица - зърно 537,8 262,44 112,75 

Силажна царевица 0 58 82,06 

Овес 15 33,67 26,77 

Ечемик 8 61,8 10 

Тритикале 50 0 0 

Люцерна 0 0 67,88 

Коноп 0 250 308,05 

Картофи 0 35,6 55 

  Източник: Общинска служба Земеделие 

Трайните насаждения, който се отглеждат в общината са различни видове, като 

през селскостопанската 2019-2020 г. преобладаващи са лозята, новите култури лешници и 

орехи, ягоди, ябълки и сливи. 

Табл.№ 5. Засети площи с трайни насаждения в община Берковица за периода 2017-

2019 г. (ха) 

  2017-2018 г. 2018-2019 г. 2019-2020 г. 

Лозя винени 92,6 92,6 92,6 

Череши 5,2 5,2 5,2 

Вишни 13,1 13,9 14,67 

Малини 16,46 13,11 14,57 

Ягоди 47,2 24,9 47,2 

Арония 3,67 3,67 3,795 

Сливи 27,73 28,45 27,73 

Праскови и нектарини 1 1 0,41 

Ябълки 35,37 35,37 35,37 

Орехи     54,51 

Лешници     75,04 

Лавандула     17,05 

Кестени     1,09 

Източник: Общинска служба Земеделие 
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По отношение развитието на животновъдството в общината, данните на Общинска 

служба „Земеделие и гори“ показват, че се отглеждат различни видове животни, като най-

голям е броят на отглежданите птици/стокови носачки, говеда, овце, кози и пчелни 

семейства. За периода 2018 г. - юли 2020 г. като цяло намалява броя на следните видове 

отглеждани животни: биволици, овце, кози, зайци и пчелни семейства. Като цяло може да 

се отбележи и много малкия броя на отглежданите биволи, биволици и свине. 

 

Табл. № 6. Брой на отглежданите видове животни  в община Берковица в периода 

2018-2020 г.  

Животни по видове 
Към 

31.12.2018 г. 

Към 

31.12.2019 г. 

Към 

07.2020 г. 

птици/стокови носачки 700 7380 7089 

патици, гъски 130 0 176 

говеда 1011 1272 1192 

биволи 0 20 21 

биволици 19 14 13 

овце 5525 5563 5118 

кози 1391 1002 983 

зайци 140 138 125 

свине 0 0 22 

пчелни семейства 2783 3121 2688 

   Източник: Общинска служба „Земеделие и гори“ 

 

Традиционно в общинската икономика се съчетават природните дадености на 

територията и създадените умения на работната сила в отделните сфери на стопанския 

живот. Чистата природа дава възможности за екологично земеделие и животновъдство. 

Общината има всички условия да продължи да е водеща в производството на ягоди, 

малини, кестени, лешници, касис, къпини, арония и невероятен по качество пчелен мед. 

Най-ярките представители на фирмите, развиващи тази дейност в областта на земеделието 

и животновъдството на територията на общината са: „ЕКОТЕРА” ООД - производство на 

ягоди, малини, лешници, ябълки и др., „БИО ЕМ ДИ” ООД – земеделие,  ,,БЕРКОФАРМ” 

ООД – производство на ягоди и малини, „ВИЯТ ИНЖИНЕРИНГ” ООД – земеделие и 

животновъдство, „БЕАТУС-88” ЕООД-земеделие и др. Предимно посочените фирми в 

областта на земеделието отглеждат тези земеделски продукти от засаждането, отглеждането 
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и преработката в крайни продукти за износ и вътрешна консумация. Липсва мотивация за 

отглеждане на такива продукти в по-малки или лични стопанства 

 

Горско стопанство 

Горите и горските територии на община Берковица се стопанисват и управляват от 

Държавно горско стопанство (ДГС) Берковица, което е териториално поделение към  

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) със седалище гр.Враца и на Регионална 

дирекция на горите (РДГ) Берковица. В границите на ДГС Берковица са обхванати 

землищата на населените места от община Берковица и община Вършец. 

Територията на ДГС Берковица е разположена върху северните склонове на 

западна Стара планина и част от Западния Предбалкан. По-конкретно, на юг то обхваща 

горските комплекси по северните дялове на планините Берковска и Козница. В източната 

си част, лесничейството е разположено върху западните и югозападни дялове на 

Врачанската планина. Разпределението на горския фонд на територията на ДГС Берковица 

към 2020 г. е представено в следващата таблица.  

Част от населените места на община Берковица - с.Бързия, с.Ягодово, с.Слатина и 

с.Цветкова бара попадат в района на Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) 

„Петрохан“, което носи наименованието си от едноименния проход „Петрохан”. Това 

стопанство с обща площ 7290.4 ха., като от тях 6215.9 ха са държавна собственост. В 

административно отношение УОГС „Петрохан“ се числи към РУГ гр. Берковица, но като 

учебно-опитно стопанство е пряко подчинено на  Лесотехнически университет – Факултет 

по горско стопанство.Учебната дейност в стопанството е приоритетна. Цялата територия на 

стопанството е учебен полигон.  Природните дадености, заедно със статута на УОГС 

„Петрохан“ са плодотворна основа за много научни изследвания в областта на горското 

стопанство. Релефът на стопанството е типично планински, стръмен, с дълбоко врязани 

речни долини и стръмни второстепенни била, по-изразени от които са: Малък Ком - 

Щърковец - Кърлаково било; Заслонът - Гарище - Дебели рът; Зелена глава - Шилегарника; 

Тодорини кукли - Луканица - Ширине; Гроба - Манастирски ливади - Чуката. Най-ниската 

точка в района на стопанството е в близост до с. Слатина (350 m надм. в.), а най-високата се 

намира под в. Малък Ком, с надморска височина 1900 m. Превишението между двете точки 

е 1550 m. По-характерни възвишения са Козница (1734 m надм. в.), Гола глава (1598 m 

надм. в.), Зелена глава (1653 m надм. в.) и Берберска чука (1225 m надм. в.). 
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Табл. № 7. Разпределението на горския фонд на територията на ДГС Берковица за 2020 г. 

СОБСТВЕНОСТ ОБЩА ПЛОЩ ЗАЛЕСЕНА ПЛОЩ 

Държавна горска територия  10869 10654 

физически лица 3295 3285 

юридически лица 415 397 

МОСВ 161 146 

Общински  22 20 

ССФ/селскостопански фонд 1001 1001 

ОБЩО: 15 763 15 503 

Източник: ДГС Берковица 

 

Горите и горското стопанство е потенциал допринасящ за развитие на туризъм, 

дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, събиране на диворастящи билки, горски 

плодове, гъби и др., както и възможност за разкриване на допълнително работни места.  

Стопанското значение на горите не се изчерпва само с дърводобива и 

дървопреработването. Полупланинският и планински релеф са предпоставка за силно 

развитото пасищно животновъдство в миналото и условие за високопланинско 

животновъдство и в настоящия момент. Екологично чистите ливадни треви и лечебни 

растения са предпоставка за нарастващо развитие на пчеларството. Съотношението на 

тревни площи към ниви до голяма степен определят екстензивния характер на земеделието 

и специализацията в говедовъдство, овцевъдство и козевъдство, базирани на 

производството на сено от естествените ливади и ползване на значителния размер мери и 

пасища. Броят на животните драстично е намалял през последните години и повечето 

стопани отглеждат животни предимно за собствени нужди. 

Наличието на горски плодове (глог, шипка, боровинки, малини, къпини, диви 

ягоди, дренки и др), билки (кантарион, мащерка, невен, риган, лайка, коприва, иглика и др.) 

и диворастящи гъби (манатарка, пачи крак, сърнела и др.) е възможност за осигуряване на 

допълнителни доходи за част от населението на областта.  

Освен стопанското значение на горите, една от основните им функции е и тяхната 

средообразуваща роля, а със специален статут са горите със защитно-водоохранна, 

почвообразуваща и противоерозионна роля. Водоохранната им роля се състои основно в 

съхранението, пречистването и освобождаването на вода към повърхностните водни обекти 

и подпочвените водоносни слоеве. От друга страна горските почви служат като буфер за 

големи количества вода и намаляване риска от наводнения. 

Горите оказват влияние на циркулацията на въздуха и кръговрата на водата на 

сушата, което може да окаже значително влияние върху смекчаването на последиците от 
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изменението на регионалния климат. Влиянието на горите е свързаво и с развитието на 

селищата в чиито околности им курортни гори, зелени зони и системи и извънселищни 

паркове, служещи за краткотраен отдих и рекреация на жителите и техните гости. Това е 

предпоставка за увеличаване на туристическия поток в региона, което е свързано с 

изграждането и предоставянето на къщи за гости, което допринася за увеличаване доходите 

на местното население и повишаване на икономическия ефект на горските територии. 

Ето защо от начините на стопанисване и управление на горите зависи бъдещето 

зазвитие на района. Най-добрата концепция за управление на горските територии в региона 

е устойчивото стопанисване на горите - управление и използване на горите по начини, 

осигуряващи поддържане на тяхното биологично разнообразие, продуктивност, 

възобновителен капацитет и жизненост. 

Регистрираните стопански субекти в горскодобивната и преработвателна 

промишленост на територията на община Берковица са: ЕТ „Боби Дани – Светлин 

Данаилов“- дърводобив и дървообработване; „Джи -Ди -Транс 2012“ ЕООД – дърводобив; 

„Плам Форест“ ЕООД – дърводобив; „Дирада 2011“ ЕООД – дърводобив и 

дървообработване; „ШОЛЕ -1“ ЕООД – дърводобив  и направа на горски пътища; 

„Енергоимпекс“ ЕООД –дървообработване и дърводобив; „Папагал 77“ ЕООД – 

дърводобив; „Хайди“ ЕООД – дърводобив; „ВЕСК – 2015“ ЕООД – дърводобив;  

„Автоекспорт  2007“ ЕООД –дърводобив; ЕТ „Красимир Куманов“ – дърводобив; „ВЕСИ 

1991“  ЕООД – дърводобив; „БОБИ МЕБЕЛ” ЕООД “ - производство на мебели и дограма; 

„КОМОДОСТИЛ“ ЕООД - производство на мебели и дограма; ЕТ „Евролиния - Петър 

Тодоров“ – дървопреработване. 

Община Берковица  провежда ежегодно пролетно залесяване с фиданките дарение 

от ДЛ „Берковица“ или като отчисление от РИОСВ Монтана. 

 

 Развитие на вторичен икономически сектор („Индустрия“)  

Сектор Индустрия (икономически дейности Добивна промишленост, 

Преработваща промишленост, Доставяне на води, канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване, Строителство) заема второ място в общинската икономика. 

Следва да се отбележи, че в периода 2016-2018 г. този сектор бележи ежегодно спад от 2% 

и през 2018 г. неговия дял е 32 %.  
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По данни на НСИ от 2018 г. в тази икономическа дейност работят 115 предприятия 

със заети 820 лица. Произведената продукция на стойност 30 083 хил.лв, която стойност е 

най-голяма от всички сектори.  

Съпоставен с другите сектори, делът на сектор Индустрия в общинската икономика 

е следния: 20,3 % от броя на предприятията работещи в общината; 42 % от броя на заетите 

лица; 47,8 % от произведената продукция, 32 % от нетните приходи от продажби и 33,5% от 

ДМА. 

В отделните сектори на общинската икономика принос имат редица фирми. В 

Преработвателна промишленост  - най-големият представител е „МРАМОР-БЕРКСТОН 

Б” ЕООД, като дейността на фирмата е преработка на скално-облицовачни материали. В 

Дървообработваемата промишленост работят няколко фирми: ЕТ „Боби Дани- Светлин 

Данаилов“, ЕТ „Евролиния -  Петър Тодоров“  „ЕНЕРГОИМПЕКС“ ЕООД. Традиционни за 

общината са сребърен филигран, кована и лята бижутерия, като представители на тази 

дейност са „БИЖУТА ДИЗАЙН“ ЕООД, „МАС ДЖЕЛАРИ“ ООД, ЕТ „Бисер – Запрян 

Рошлев“. В сектор Енергетика работят каскадата „Петрохан” с ВЕЦ „Петрохан”, ВЕЦ 

„Бързия” и ВЕЦ „Клисура. В сектор Производството на метални изделия работят фирми 

произвеждащи абразивни инструменти като „ЗАИ” АД, „БУЛФЛЕКС И КО“ ООД, 

„ПРИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Фирми като „ТЕРРА ПЛАСТ“ ООД, „МАСТЕРС“ 

ОOД , „ДЕНЕЛ” ЕООД и др. работят в областта на Производството на пластмасови и 

алуминиеви изделия. Производството на текстил, изделия от текстил и облекло е един от 

секторите с най-голям дял в общината, като фирмите в сектора са „АЙ ПИ ЕЛ – 

БЪЛГАРИЯ“ ООД – КАПАСКА- производство на дамска и мъжка конфекция, външна и 

вътрешно търговска дейност, ЕТ „НЕПИРЧЕ „ и  „КООПУСЛУГИ“ ЕООД и др. В сектор 

Производството на хранителни продукти: „КОМПАС“ ЕООД – производство на  консерви 

за страната и чужбина, „ВАНЯ ГД ТРЕЙД“ ЕООД – производство на сурови тестени 

изделия, ЕТ „Боби - Бойка Найденова“- производство на  сладкарски изделия, ПК 

„Петрохански проход“-хлебопроизводство и търговия с хранителни стоки, ЕТ „РАЛЕКС – 

Александър Първанов“-хлебопроизводство. Фирма „НАТАЛИЯ ММ“ ООД - цех  за 

производство на играчки за шоколадови яйца работи в сектор Производство на играчки. 

Фирмите работещи в сектор Производство на напитки са: „ЕТАП АДРЕСС“ ЕАД – 

Минерална вода „Ком“ с. Бързия, ЕТ „ЕЛИТ – Тодор Туванов“ - Гушанска боза- 

производството на боза. В Мебелна промишленост работят следните фирми: ГЕНОМАКС“  

ЕООД -  произвежда матраци и заготовки за тях,  СД „СИРАКОВ И СИЕ“ - производство 

на мебели и столове, „КОМОДОСТИЛ“ ЕООД и „БОБИ МЕБЕЛ” ЕООД “ - производство 
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на мебели и дограма. На територията на общината работят и производители  на мебели, 

регистрирани като еднолични търговци. В сектор Строителство – фирма 

„ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ“ ООД – производство на варов и циментов разтвор, 

производство на подови плочи, инженерни дейности и др.  

 

 Развитие на Третичния икономически сектор („Услуги“)  

Секторът Услуги включва отрасли и дейности с голямо социално значение и 

свързани с извършването на услуги, които задоволяват потребностите на хората. Тук се 

включват  важните за общината отрасли търговия, туризъм, транспорт, образование, наука, 

комуникации и съобщения и други. Следва да се отбележи, че в периода 2016-2018 г. този 

сектор бележи ежегодно ръст от 1 % и през 2018 г. неговия дял е 64 % - най-голям дял в 

общинската икономика. 

По данни на НСИ от 2018 г. в тази икономическа дейност работят 421 предприятия 

със заети 1052 лица, чиято произведена продукция е на стойност 28 619 хил.лв. Съпоставен 

с другите сектори, делът на водещия сектор Услуги в общинската икономика е следния: 

74,4 % от броя на предприятията работещи в общината; 54 % от броя на заетите лица; 45,5 

% от произведената продукция и 64,1 % от нетните приходи от продажби. 

В сектора Услуги през 2018 г. най-голям е броя на работещите предприятия в 

икономическа дейност Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 225 предприятия.  

За периода 2016-2018 г. се отчита минимална намаляване в броя на предприятията, 

работещи в сектора Хотелиерство и ресторантьорство и към 2018 г. техния брой е 61 

предприятия. При създадената епидемиологична обстановка към настоящия момент тези 

отрасли имат чувствителен спад, както в община Берковица, така и в областта и страната 

като цяло. Една част от малките фирми кандидатстват за помощи съгласно решение на 

Правителството по мярка 60/40. 

 

Табл.№ 8.  Динамика на основните туристически показатели на община Берковица 

в периода 2016-2018 г. 

Туристически показатели  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Места за настаняване - бр. 5 5 5 

Легла - бр. 256 246 246 

Легла-денонощия - бр. 90 556 87 072 85 370 

Стаи - бр. 115 100 100 
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Реализирани нощувки - бр. 8 359 8 780 6 832 

Пренощували лица - бр. 4 544 5 259 4 181 

Приходи от нощувки - лв. 134 176 139 108 108 112 

Източник: НСИ 

Методологията и базата данни, които НСИ използва, са статистическо наблюдение 

на категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през отчетния 

период. Тенденциите в общината, които се открояват на базата на данните на НСИ са: 

запазване на броя на местата за настаняване и броя на леглата; намалява брой на нощувките 

и на пренощувалите лица, които води съответно до намаляване на приходите от дейността. 

Въпреки това развитието на икономическа дейност туризъм е ключова за 

икономиката на общината и потенциалът на общината в тази област следва да се развива и 

използва по-активно. През последните години има увеличение на легловата база в хотелите, 

къщите и вилите за гости на територията на общината. Построени се нови семейни хотели и 

къщи за гости. Хотелите с най-голяма леглова база са „Гелов’’,  „Воденицата”, ЕТ 

,,КАПКА-58-Иван Цветков” (хотел ,,Кръстева къща”), ,,Солар Индърстрис" - ЕООД ( хотел  

"Ком"). 

 

2.3. Туристически ресурси и потенциал 

Град Берковица е курорт от национално значение от 1974 год. Красотата на своята 

девствена природа Берковската планина е прекрасно място за туризъм, спортуване и 

отмора. Лечебният климат, минералните води, липсата на сухи летни и сурови зимни 

ветрове, меката и слънчева зима и прохладното лято са благоприятни предпоставки за 

пълноценен отдих и възстановяване.  

В Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. е 

посочено, че община Берковица предлага отлични възможности за планински и ски 

туризъм, летни ваканции, еко и селски туризъм. 

По данни от проучване на водещия световен специалист Лоран Ванат България има 

най-голям потенциал в Югоизточна Европа с възможност за нарастване от 400 хил. туристи 

скиори годишно към настоящия момент до 1.2 млн. (близо 3 пъти). Има потенциал за 

обособяването на 36 ски курорта, от които 12 на световно и европейско ниво и 24 - с местно 

значение. Ски зони като Беклемето, Добрила, Ком-Берковица могат да се развият и да 

придобият международно значение. 
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Като предимства и възможности за развитие на общината следва да се посочат 

съчетанието на богати и разнообразен природен ресурс, чистата и съхранена природна 

среда, наличието на минерален извор в района на с. Бързия, липсата на големи предприятия 

и замърсители на въздуха, наличие на културно-исторически обекти създава възможности 

за развитие на различни видове туризъм - екологичен, ваканционен, културно-исторически, 

селски, планински, ловен туризъм или балнеология:  

 Планинските маршрути на територията на общината (9 бр.) са маркирани и 

представляват интерес за туристите, които предпочитат ваканционен туризъм. Общината е 

изходен пункт за много туристически маршрути: Ком - Емине, Международен пешеходен 

маршрут - Е-3 от Атлантическия океан до Средиземно море, Ком - Белоградчик. 

 Термалните води в Берковица са предпоставка за развитие на здравен и 

балнеоложки туризъм. От сондажа при с. Бързия до минерална баня гр. Берковица  е 

изграден водопровод за минералната вода с обща дължина на трасето 7 786,28 м. Изградени 

са други видове съоръжения и атракции; 

 Съществуват възможности за велотуризъм и делта парапланеризъм. 

 Защитените територии, лесопарковете, курортните гори и зоните с разнообразен 

релеф и красиви природни дадености са предпоставка за практикуване на екотуризъм във 

всички негови форми – от семейната почивка до специализирания туризъм с наблюдения и 

фотографиране на птици и растения, на научно-познавателен туризъм.  

 Наличното на разнообразен дивеч е предпоставка за развитие на ловния туризъм с 

известно самостоятелно и специфично местно развитие, с принос за осигуряване на заетост, 

с приходи в местната икономика, когато се съчетае с други икономически дейности, 

подкрепящи туризма като цяло. Основният ползвател на ресурса по туристическа линия е 

Съюзът на ловците и риболовците в България чрез договори с тур-оператори. 

Община Берковица има голям културно-исторически и експозиционен 

потенциал. На територията на общината се намират множество недвижими паметници на 

културата. Регистрираните туристически атракции на територията на община Берковица, 

които са вписани в Регистъра на туристическите атракции
7
 на Министерство на туризма са 

19 броя с целогодишна достъпност и са представени в следващата таблица. 

 

 

                                                           
7
 Достъпен на http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx 
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Табл. № 9. Регистрирани туристически атракции в община Берковица  

ИМЕ НА 

АТРАКЦИЯ 

ВИД НА 

АТРАКЦИЯ 

СТАТУТ МЕСТОПОЛОЖЕ

НИЕ 

ЧАСОВНИКОВА 

КУЛА 

Национален 

паметник на 

културата/недвижим/ 

Архитектурно-строителен 

паметник с нац. значение 

гр. Берковица, 

 пл. „Радичков“ 

КЪЩА-МУЗЕЙ 

ИВАН ВАЗОВ 

Национален 

паметник на културата 

Архитектурен, строителен, 

худ. паметник на културата 

с нац. значение-II група 

гр. Берковица, ул. 

Поручик Грозданов 

11 

ЕТНОГРАФСКИ 

МУЗЕЙ 

Местен паметник на 

културата/ недвижим 

Архитектурно-строителен 

паметник с местно 

значение 

гр. Берковица, ул. 

Поручик Грозданов 7 

ДЪРВОТО НА 

ЖИВОТА 

Дървена пластика Художествен паметник на 

културата 

гр. Берковица, 

 пл. Радичков 

ГРАДСКА 

ХУДОЖЕСТВЕН

А ГАЛЕРИЯ 

ОТЕЦ ПАИСИЙ 

Паметник на 

културата /недвижим/ 

Архитектурно-строителен 

паметник с местно 

значение 

гр. Берковица,  

ул. Тимок 11 

АНТИЧНА И 

СРЕДНОВЕКОВН

А КРЕПОСТ 

КАЛЕТО 

Крепост Археологически паметник 

с местно значение 

До града 

ЧЕШМА 

МАЛИНАРКА 

Недвижим паметник 

на културата 

Архитектурно– строителен 

с местно значение 

гр. Берковица, 

между улиците 

„Шабовица“ и 

„Кирил и Методий 

РИМСКА БАНЯ Недвижим паметник 

на културата 

Архитектурно–строителен 

с местно значение 

гр. Берковица,  

ул. Кестенарска 

ГИМНАЗИЯ 

ДОКТОР ИВАН 

ПАНОВ 

Гимназия Архитектурно–строителен 

с местно значение 

гр. Берковица, ул. 

„Д-р Иван Панов" № 

2 

ЦЪРКВА 

РОЖДЕСТВО НА 

ПРЕСВЕТА 

БОГОРОДИЦА 

Църква Художествено 

архитектурно-строителен 

паметник на културата с 

национално значение 

гр. Берковица,  

ул. Здравченица 8 

ЦЪРКВА СВЕТИ 

НИКОЛАЙ 

ЧУДОТВОРЕЦ 

Църква Художествено 

архитектурно-строителен 

паметник на културата с 

национално значение 

гр. Берковица,  

ул. Тимок 11 

КЛИСУРСКИ 

МАНАСТИР 

СВЕТИ СВЕТИ 

КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ 

Манастир Художествено-

архитектурно-строителен 

паметник на културата с 

местно значение 1 група 

До Берковица 

ХАЙДУШКИ 

ВОДОПАДИ 

Природна 

забележителност 

 Намират се край 

града 

ЗОНА КОМ Зона за отдих и 

туризъм и ски 

 15 км. от Берковица 

ЗАЩИТЕНА 

ЗОНА 

СРЕБЪРНА 

Зона за отдих и 

туризъм 

 - 

РЕЗЕРВАТ 

ГОРНА КУРИЯ 

Зона за отдих и 

туризъм 

Резерват - 
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ВЕКОВНО 

ДЪРВО 

Вековен дъб Вековно дърво Землището на с. 

Калиманица 

ДЪРВЕНИ 

ПЛАСТИКИ НА 

ОТКРИТО 

Пластики на животни 

в реален размер с 

опознавателна цел 

От регионално и местно 

значение 

ул. Ашиклар, 

парк Здравец 

МИНИАТЮРИ 

НА МЕСТНИ 

ПАМЕТНИЦИ 

НА КУЛТУРАТА 

Миниатюри на 

открито с 

опознавателна цел 

От регионално и местно 

значение 

ул. Ашиклар,  

парк Здравец 

Източник: Регистър на туристическите атракции 

 

В Регистъра на туристическите фестивали и събития
8
, са включени шест културни 

прояви, които се провеждат ежегодно на територията на община Берковица, представени в 

следващата таблица. 

 

Табл. № 10. Регистрирани културни прояви в община Берковица  

Дата-Място- 

Значение 

(национално, 

регионално, 

местно) 

 

Културна проява 

 

Кратко описание 

 

Организатори 

26 - 29 Май, 

Гр. Берковица; 

Международно 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ДЕТСКИ 

ФЕСТИВАЛ НА 

ИЗКУСТВАТА 

ЛАЧЕНИ ОБУВКИ 

Деца до 16 години се състезават в 

следните раздели: театър, музика - 

забавна песен, модерни танци и 

детска рисунка. Жури - 

професионално. 

Общ. 

администрация - 

Берковица и НЧ 

"Иван Вазов 1872" - 

гр. Берковица 

4 юни, 

С. Боровци, 

общ. 

Берковица; 

Национално 

ФЕСТИВАЛ НА 

ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ 

И ТРАДИЦИОННИТЕ 

ХРАНИ И ЗАНАЯТИ 

В БОРОВЦИ 

Провежда се с участието на местни 

състави и занаятчии и участници от 

цялата страна с цел да се 

популяризират традиционните 

храни и занаяти и българския 

фолклор. 

Общинска 

администрация - 

Берковица и НЧ 

"Развитие 1927"- с. 

Боровци 

25 юни, 

С. Замфирово, 

общ. 

Берковица; 

Национално 

ФОЛКЛОРЕН 

ПРАЗНИК 

ГУШАНСКИ СБОР 

ПО СПАСОВДЕН 

Провежда се с участието на местни 

и гостуващи състави от цялата 

страна с цел популяризиране на 

българския фолклор и танцово 

изкуство. 

Общ. 

администрация - 

Берковица и НЧ 

"Развитие 1928"- с. 

Замфирово 

7 - 14 Август, 

С. Слатина, 

общ. 

Берковица; 

Национално 

ПЛЕНЕР ПО 

ДЪРВОПЛАСТИКА 

Местни скулптури и скулптури от 

други градове изработват своите 

произведения на открито и процесът 

може да се наблюдава от зрителите. 

На финала на пленера се организира 

изложба. 

Общ. 

администрация - 

Берковица и местни 

скулптури 

27август, 

С. Бързия, 

общ.Берковица; 

Национално 

ФОЛКЛОРЕН 

ПРАЗНИК 

БОГОРОДИЦА В 

БЪРЗИЯ 

Ежегодният празник в центъра на с. 

Бързия събира фолклорни състави 

от региона и от цялата страна. 

Общ. 

администрация - 

Берковица и НЧ 

"Иван Вазов 1911"- 

                                                           
8
 Достъпен на http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx
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с. Бързия 

3 - 4 

Септември, 

Гр. Берковица; 

Международно 

МЕЖДУНАРОДЕН 

ФОЛКЛОРЕН 

ФЕСТИВАЛ 

БАЛКАНЪТ ПЕЕ И 

ТАНЦУВА 

Цел на фестивала: да се стимулира 

интереса към традициите, културно-

историческото и фолклорно 

наследство в регионален, 

национален и международен аспект. 

Раздели за участие: 1. Градски 

фолклор – стари градски песни, 

показ на градски костюми; 2. 

Духови, жанрови и сватбарски 

оркестри; 3. Фолклорно танцово 

изкуство; 4. Народни песни; 5. 

Народни обичаи, легенди, гатанки; 

6. Показ на народни носии; 7. 

Фолклор на етнически групи; 8. 

Обработен фолклор. 

Общинска 

администрация - 

Берковица и НЧ 

"Иван Вазов 1872"- 

гр. Берковица 

Източник: Регистър на туристическите фестивали и събития 

 

Категоризирането на туристически обекти – заведения за обществено хранене и 

развлечение, средства за подслон и места за настаняване е съществена част от дейностите, 

пряко свързани с туризма. За 2019 г. са категоризирани и прекатегоризирани 14 обекта. 

Общо постъпленията от категоризация от туристически данък възлиза на 8 467,42 лв. 

В Консолидиран общински туристически регистър "Места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения"
9
 на Министерство на туризма към 12.2020 г. са 

вписани общо 39 места за настаняване с валидна категоризация/регистрация, намиращи се 

на територията на община Берковица, представени в следващата таблица.  

 

Табл. № 11. Видове места за настаняване с валидна категоризация/регистрация, 

намиращи се в община Берковица  

ВИД МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ БРОЙ КАТЕГОРИИ ОБЩ БРОЙ ЛЕГЛА 

КЪЩА ЗА ГОСТИ 17 1 и 2 170 

СЕМЕЕН ХОТЕЛ 6 2 и 3 161 

ПАНСИОН 1 2 77 

ХОТЕЛ 2 1 56 

ПОЧИВНИ СТАНЦИИ 2 1 и 2 40 

                                                           
9
 http://tourism.egov.bg/registers/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

http://tourism.egov.bg/registers/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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СТАИ ЗА ГОСТИ 7 1 и 2 60 

МОТЕЛ 1 1 16 

ДРУГИ  3 1 и 2 103 

ОБЩО: 39  683 

Източник: Министерство на туризма 

 

Общият брой на леглата на територията на общината е 683.  

Местата за настаняване са от нисък категориен клас – от 1 до 3 категория, 

съответно: 1 категория – 18 обекта, 2 категория – 16 обекта и с най-висока категория (3) са 

само 5 обекта.  

Местата за настаняване в общината са в следните населени места: гр. Берковица – 

26 броя, с. Бързия – 4 броя, с. Бокиловци – 1 брой,  с. Слатина – 1 брой, с. Цветкова бара – 3 

броя и с. Ягодово – 4 броя. 

По отношение капацитета на леглата може да се посочи, че по-голямата част от 

местата за настаняване са с капацитет над 10 легла – 21 обекта. С капацитет до 10 легла са 

18 места за настаняване. С най-голям капацитет са комплекс с. Бързия (85 легла) и 

Пансиона към УОГС-Петрохан (77 легла). 

В Консолидиран общински туристически регистър
10

 "Места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения" на Министерство на туризма към м.12.2020 г. на 

територията на община Берковица са вписани 81 броя заведения за хранене и 

развлечения с валидна категоризация 1, 2 и 3-та категория. По отношение типа на тези 

заведения, действащи са: заведения за бързо обслужване, кафе – сладкарници, питейни 

заведения и ресторанти. За 2020 г. и началото на 2021 г. тези заведения не работят съгласно 

предвид епидемиологичната обстановка в страната.  

По Проект „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда-Joint 

Resources and Initiatives dedicated to the Environment-JOYRIDE”
11

 са разработени следните 

документи: Стратегията за устойчив туризъм и Маркетинговия план в туризма в 

община Берковица.  

                                                           
10

 http://tourism.egov.bg/registers/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

11 Финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез 

ЕФРР и Националния бюджет на Република България, водещ бенефициент община Банеаса (Румъния) и 

партньори: община Аджиджа (Румъния), община Шабла и община Берковица 

http://tourism.egov.bg/registers/Register.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Стратегията се финансира по програма INTERREG V-A Румъния-България, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 2 - Зелен регион, Специфична 

цел 2.1 Подобряване на устойчивото използване на ресурсите и на природното и 

културното наследство. 

Основните места за устойчив туризъм в община Берковица посочени в Стратегията 

за устойчив туризъм са следните: Часовниковата кула, Клисурски манастир, Църквата 

„Рождение на Пресвета Богородица”, Мемориална къща Иван Вазов, Паметник Малинарка, 

Защитена зона Калето, Старата крепост Калето, Връх Ком, Станция за горски изследвания 

Петрохан, Резервати „Горната кория” и „Долната кория“, Водопад на хайдутите и др. 

В Планът за маркетинг в туризма в община Берковица е направен изводът, че 

съществуващия в местността Берковица туристически потенциал е висок, 

прилагането на препоръките за подобрение води до валоризация на видовете туризъм 

практикувани на местно ниво, с благоприятно влияние върху увеличаването на броя 

от туристите.  

Безспорно оползотворяването на туристическия потенциал на обшината 

продължава да е ключов приоритет за развитие.  

Това се потвърждава и от проведеното проучване на общественото мнение за 

бъдещото развитие на общината след 2020 г. (чрез електронна анкета, на терен и разговори 

с жители на общината), където развитието на туризма в общината се определя като водещ. 

 

Табл. № 12. Определяне на съществуващия туристически потенциал в Берковица  

 Форма на 

туризъм 

Потенци

ал за 

развитие 

Слабости Препоръки за подобрение 

1. Екотуризъм Висок  липса на конкретни 

маркетингови 

действия за 

насърчаване на 

местата за екотуризъм 

 липса на 

сигнализация за 

определени 

екотуристически 

локации (липса на 

индикатори) 

 инвестиции в 

инфраструктура за достъп 

 стартиране на кампании за 

осведомяване относно 

опазването на околната 

среда 

 разработване на 

маркетингови инструменти, 

подходящи за 

популяризиране на райони 

за екотуризъм 

 сигнализиране на 

екотуристически локации 
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2. Балнеоложк

и туризъм 

Висок  недостатъчните 

съоръжения в този 

сектор, както и 

липсата на връзка с 

другите структури 

(настаняване, 

хранене), за да се 

осигури максимален 

комфорт на туристите 

и да се увеличи 

престоя им 

 липса на 

туристически пакети, 

които комбинират 

няколко форми на 

туризъм 

 разработване и корелация на 

нови туристически пакети за 

привличане на най-голямо 

разнообразие от туристи, а 

не само тези, които изрично 

идват за СПА туризъм 

3. Планински 

туризъм  

Висок  наличието на 

малък брой 

туристически 

маршрути, които могат 

да се практикуват в 

планинската зона 

 липса на 

специално проектирани 

зони за отдих и 

почивка (в планинския 

район) 

 лошо оборудване 

на ски пистата 

 разработване и 

съпоставяне на нови 

туристически пакети с цел 

привличане на колкото се 

може повече туристи, а не 

само тези, които изрично 

идват за планински туризъм 

 организиране и 

регулиране на нови 

туристически маршрути 

 разработване и развитие 

на ски писта 

4. Транзитен 

туризъм 

(разположен 

по пътя към 

Гърция) 

Висок  липса на 

туристически пакети, 

които включват 

видовете туризъм, 

които могат да се 

практикуват по време 

на престоя в община 

Берковица 

 липса на дейности, 

които да привличат 

туристи за по-дълъг 

период от време 

 инвестиции с цел да се 

развие продължителността на 

престоя на туристите в 

района 

 разработване на 

маркетингови инструменти, 

подходящи за 

популяризиране на тази 

форма на туризъм 

 разработване на 

туристически пакети, които 

да корелират формите на 

туризма, които могат да се 

практикуват със 

съществуващите съоръжения 

5. Ловен и 

риболовен 

туризъм 

Висок  липса на 

популяризиране на 

тези форми на туризъм 

 подреждане и 

сигнализиране на зони, 

посветени на практикуването 

на тези форми на туризъм, 

включително зони за релакс в 

близост до тях 
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6. Културно-

исторически 

туризъм 

Висок  разрушаване на 

определени 

туристически обекти 

(например крепостта 

Калето) 

 инфраструктура с 

лош достъп до 

определени 

туристически цели, 

различни от тези, 

разположени в центъра 

на града 

 инвестиции с цел 

реабилитация на 

туристическите обекти 

 организиране на 

специфични за района 

културни събития за 

привличане на нови туристи 

(занаяти, керамика и др.) 

7. Спортен и 

приключенс

ки туризъм 

(алпинизъм, 

сноуборд, 

колоездене, 

офроуд, 

делтапланер

изъм, 

парапланери

зъм и др.) 

Висок  липса на 

туристически пакети, 

които да корелират 

формите на спортния 

туризъм и 

приключенския 

 недостатъчно 

промотиране на тези 

форми на туризъм 

 създаване на туристически 

пакети, които да корелират 

видовете спортен туризъм, с 

приключенския, но също и 

със свързаните с тях 

туристически услуги 

(ресторанти, настаняване и 

др.) 

 разработване на 

маркетингови инструменти, 

подходящи за 

популяризиране на тези 

форми на туризъм 

8. Винен 

туризъм 

(”градът на 

малината”) 

Висок  недостатъчно 

развитие на тази форма 

на туризъм 

 липса на 

популяризиране на 

винения туризъм 

 създаване на туристически 

пакети за  посетители със 

страст към винения  туризъм 

Източник: План за маркетинг в туризма в община Берковица 

В Плана за маркетинг в туризма в община Берковица са разработени компонентите 

на маркетинговия микс - продуктовата стратегия, ценовата стратегия, стратегията за 

дистрибуция и стратегията за популяризиране, с цел увеличаване на туристическия 

потенциал на местността и привличане на нови клиенти. 

Изпълнението на насоките, очертани в настоящите стратегии, несъмнено ще доведе 

до подобряване на управлението на туристическите услуги и до развитие на туризма на 

местно и регионално ниво. Основните препоръки за осигуряване на устойчив туризъм в 

община Берковица са: 

 изпълнение на компонентите на четирите предложени маркетингови стратегии 

(продуктова стратегия, ценова стратегия, стратегия за популяризиране, стратегия за 

дистрибуция) с цел организиране и насърчаване на единството на туристическите дейности; 



 

                                              
 
 

                                   План за интегрирано развитие на община Берковица 

                за периода 2021 – 2027 година Страница 42 

 повишаване на обществената осведоменост за действията, които местните жители 

могат да провеждат, за да популяризират региона (например, участие в гастрономични 

уъркшопове или занаятчийски работилници и т.н.); 

 информираност на туроператорите за важни направления; 

 идентифициране и прилагане на модели на добри практики в туризма, които 

могат да бъдат адаптирани към спецификата на местността и да доведат до туристическото 

развитие на района чрез повишаване на степента на иновации в туризма. 

Развитието на устойчивия туризъм в община Берковица предполага редица 

значителни социално-икономически ползи, съответно: 

• създаване на нови работни места на местно ниво, както в туристическия сектор, 

така и в свързаните с него области, с положително въздействие върху повишаването на 

жизнения стандарт на местните общности, както и върху решението на по-младите 

поколения да останат в същата общност; 

• капитализиране и развитие на потенциала на местната икономика, чрез развитие 

на инфраструктурата и туристическите услуги, които са свързани с нея (настаняване, храна, 

транспорт, места за отдих, сувенири, занаяти, екскурзоводски услуги и др.), както и чрез 

увеличаване на приходите в местния бюджет; 

• развитие на селската икономика чрез увеличаване на търсенето на 

селскостопански продукти; 

• развитие на инвестиционния потенциал чрез привличане на нови инвеститори 

както в развитите райони, така и на нивото на тези с висок туристически потенциал; 

• подобряване на междукултурните отношения, чрез капитализиране на традициите 

и обичаите, специфични за определен етнографски район; 

• защита и опазване на околната среда чрез уведомяване на населението за 

значението на природните зони; 

• повишаване на жизнения стандарт на населението. 

За популяризирането на  възможностите за туризъм в Берковица и за реклама на 

съществуващите обекти ежегодно община Берковица участва в различни туристически 

борси и изложения: „ВАКАНЦИЯ и СПА ЕКСПО” – София, Международното изложение 

„Културен туризъм“ във Велико Търново и др. 
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3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси  

 

3.1. Демографска характеристика на населението 

 Демографската ситуация в община Берковица се базира на анализ на основни 

демографски показатели за общината, като е използвана последната актуална статистическа 

информация от НСИ за периода 2015-2019 г.   

 Негативните промени в периода 2015 – 2019 г. на демографското състояние на 

община Берковица са повлияни от икономическата и социална ситуация. Демографската 

структура на населението на община Берковица е подчинена на установилите се през 

последните години общи тенденции за страната - намаляване на броя на населението, 

застаряване на населението, ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст и засилени 

миграционни процеси. 

Към 31.12.2019 г. населението на област Монтана е 127 001 души, което 

представлява 1,83% от населението на страната и нарежда областта на 18 място по брой на 

населението.  

 

Табл.№ 13. Население в страната, област Монтана и община Берковица за 

периода 2015-2019 г. (брой) 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОБЩО ЗА СТРАНАТА 7 153 784 7 101 859 7 050 034 7 000 039 6 951 482 

област Монтана 137 188 134 669 132 214 129 637 127 001 

община Берковица 17 201 16 951 16 655 16 343 16 044 

Източник: НСИ 

 

За анализирания период 2015-2019 г. демографските тенденции са трайно 

негативни и по данни на НСИ населението на страната намалява с 202 302 души (или 

2,91%), в област Монтана - с 10 187 души (или 8,02%) и в община Берковица с 1 157 души 

(или 7,2%). Намалението в областта и общината е с доста по-големи темпове от това на 

национално ниво. 

През 2019 г. с население от 16 044 души община Берковица има дял от 12,63% от 

населението в област Монтана, при дял 12,54% през 2015 г. 

Негативната демографска тенденция за намаляване на брой на населението за 

периода 2015-2019 г. е характерна и за по-голямата част от населените места на община 

Берковица. Изключение е село Песочница – увеличение с 7 души. В селата Лесковец, 
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Рашовица и Ягодово населението запазва същия брой. Намалява и населението на 

общинския център град Берковица с 663 души, или 5,6% 

 

Табл.№ 14. Население по населени места в община Берковица за периода 2015-2019 г. 

(брой) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Община Берковица 17 201 16 951 16 655 16 343 16 044 

с. Балювица 49 46 43 40 37 

гр. Берковица 12 504 12 360 12 171 12 037 11 841 

с. Бистрилица 151 146 146 131 119 

с. Бокиловци 100 94 92 82 70 

с. Боровци 629 627 608 586 592 

с. Бързия 1364 1337 1314 1278 1243 

с. Гаганица 232 224 209 198 196 

с. Замфирово 1156 1138 1122 1083 1064 

с. Комарево 70 66 65 61 62 

с. Костенци 60 57 51 47 42 

с. Котеновци 120 120 113 111 102 

с. Лесковец 42 41 44 43 42 

с. Мездрея 193 175 174 166 165 

с. Песочница 20 28 27 27 27 

с. Пърличево 67 64 64 59 54 

с. Рашовица 2 2 2 2 2 

с. Слатина 205 197 189 176 166 

с. Цветкова бара 18 18 18 17 15 

с. Черешовица 60 52 44 42 46 

с. Ягодово 159 159 159 157 159 

 Източник: НСИ 

 

 Преобладаващите населени места в общината са малките села, като най-

многолюдни към края на 2019 г. остават селата Бързия – 1243 жители, Замфирово – 11064 

жители и Боровци – 592 жители. С критично нисък брой население (с тенденция към пълно 

обезлюдяване и изчезване) са селата Рашовица – 2 жители, Цветкова бара – 15 жители, 
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Песочница – 27 жители. По населени места, териториалното разпределение на населението 

показва, че от общия му брой към 2019 г. в общинския център е съсредоточено  73,8 %. 

 Данните на национално, областно и общинско ниво за основните демографски 

показатели - раждаемост, смъртност и естествен прираст, показват неблагоприятни 

тенденции за естествено възпроизводство на населението през анализирания пет годишен 

период. Естественият прираст на населението е отрицателна величина в резултат на 

намаляване броя на живородените и увеличаване броя на умрелите. По данни на НСИ 

естественият прираст на община Берковица продължава да е отрицателен, като абсолютната 

му стойност намалява (от -247 за 2015 г. на -231 за 2019 г.).  

 

Табл. № 15. Естествен прираст в община Берковица за периодаэ2015-2019 г. (брой) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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о
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153 400 -247 145 396 -251 124 384 -260 140 390 -250 128 359 
-

231 

Източник: НСИ 

 Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските данни на 

НСИ за периода 2015-2019 г. показват, че в община Берковица средногодишният брой на 

родените е 138 броя. Най-висок е броят на ражданията през 2015 г. (153 случая), а най-

нисък през 2017 г. -124 случая. През 2019 г. коефициента на раждаемост средно за 

общината е 7,9‰ и е по-нисък от съответния за 2015 г. (8,81‰).  

 Смъртността бележи лек спад. За анализирания период 2015-2019 г. броят на 

умрелите лица на годишна база намалява. През 2019 година броят на умрелите в общината 

е 359 души и е по-нисък от този през 2015 г. (400 души). 

 Естественият прираст на населението като абсолютен брой и като коефициент 

средно за община Берковица е отрицателен. Средногодишният брой на естествен прираст за 

периода 2015-2019 г. е отрицателен (-25). Коефициентът на естествен прираст за 

изследваният период също се запазва отрицателен като минимално се увеличава съответно 

от  (-14,36‰) за 2015 г. на (-14,4‰) през 2019 г. 
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 Друг фактор, който пряко влияние за населеността на територията е миграцията 

(механично движение на населението), който включва вътрешната миграция - лицето сменя 

обичайното си местоживеене в страната, както и външна миграция - движението на лицата 

от страната в чужбина или от чужбина в страната. При показателят механичен прираст
12

 на 

национално, областно и общинско ниво отчитаме запазване на негативните  стойностите за 

анализирания петгодишен период. 

 

 Табл. № 16. Механичен прираст на населението за страната, област Монтана и 

община Берковица за периода 2015-2019 г. (брой) 

    Общо за 

страната 

област 

Монтана 

община 

Берковица 

2015 г. Заселени 144425 3875 288 

Изселени 148672 4205 387 

Механичен прираст -4247 -330 -99 

2016 г. Заселени 117255 2600 373 

Изселени 126584 3329 372 

Механичен прираст -9329 -729 1 

2017 г. Заселени 139068 3064 351 

Изселени 145057 3726 387 

Механичен прираст -5989 -662 -36 

2018 г. Заселени 139369 2682 324 

Изселени 143035 3422 386 

Механичен прираст -3666 -740 -62 

2019 г. Заселени 166108 3654 390 

Изселени 168120 4427 458 

Механичен прираст -2012 -773 -68 

   Източник: НСИ 

 

Данните на НСИ показват, че показателя механичен прираст за страната и за 

община Берковица отчита намаляване на стойностите, съответно: за страната от минус 4147 

души за 2015 г. на минус 2012 души през 2019 г. и за община Берковица от минус 99 души 

                                                           
12

 Механичният прираст на населението в териториален аспект представлява разликата между 

броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната 

година. 
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за 2015 г. на минус 68 души през 2019 г. За област Монтана отчитаме увеличение на 

стойностите: от минус 330 души за 2015 г. на минус 773 души за 2019 г.  

Любопитен е факта, че показателя механичен прираст на населението в община 

Берковица е отрицателен, но през 2016 г. стойността му е положителна, тоест в община 

Берковица през 2016 г. са се заселили повече хора, отколкото са напуснали общината.  

Данните от текущата демографска статистика на НСИ сочат, че община Берковица 

е с проблемна възрастова структура на населението. Стандартните възрастови групи (под 

трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст) имат отношение както към 

фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на 

броя на заетите лица и др., т.е. на трудовия потенциал на общината.  

През 2019 г. населението в под трудоспособна възраст е около 14 % от населението 

на община Берковица, възрастните над трудоспособна възраст са 31 % и  останалите 55 % е 

делът на хората в трудоспособна възраст.  

Важно е уточнението, че за 2019 г. границата на трудоспособна възраст са от 16 до 

навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете. 

 

 Фиг. № 12.  Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. в 

община Берковица (%) 

 

 Източник: НСИ 

 
 
 Данните от следващата таблица показват, че по отношение на възрастовата 

структура на населението в общината през периода 2016-2019 г. се наблюдава следната 

тенденция: Населението намалява и в трите възрастови групи, с най-голяма степен за 

трудоспособната възраст. „Картината“ се покрива с тази средна за страната, 

  Под 

трудоспособна 

възраст 

14% 

  В 

трудоспособна 

възраст 

55% 

  Над 

трудоспособна 

възраст 

31% 
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характеризираща се с намаляване на населението и в трите възрастови групи. Процесът на 

остаряване се изразява във високия дял на възрастното население – всеки трети е над 65 

години 

 

 Табл. № 17. Възрастова структура на населението в община Берковица (брой)  

Община 

Берковица  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо  16951 16655 

 

16343 

 

16044 

 

0-14 г.  2276 2216 2198 2150 

15-64 г. 10138 9932 9692 9447 

+ 65 г. 4537 4507 4453 4447 

  Източник: НСИ 

 

3.2. Пазар на труда 

Отрицателният естествен прираст, ниското ниво на раждаемостта и миграцията
13

 на 

предимно млади хора са фактори, които водят до влошаване на възрастовия състав на 

населението, което се отразява директно и върху работната сила - намаляват хората на 

трудоспособна възраст, които могат да се включат на трудовия пазар, а това дава негативно 

отражение върху пазара на труда.  

Една от характерните черти за Северозападния регион през последните години е 

наличието на значителни и устойчиви регионални различия, които се проявяват в 

стойностите на показатели от всички аспекти на пазара на труда – заетост, безработица, 

заплащане, производителност на труда, образователно - квалификационна и демографска 

структура на работната сила. В сравнение с останалите региони от България, в 

Северозападния регион, на чиято територия е Берковица, се наблюдава дисбаланс на пазара 

на труда, което се дължи на наследената структура на икономиката по места, засегната 

негативно от процесите на преструктуриране, различните възможности за развитие на 

малки и средни предприятия. 

 

 

                                                           
13 Механичното движение на населението (миграцията), който включва вътрешната миграция - 

лицето сменя обичайното си местоживеене в страната, както и външна миграция - движението 

на лицата от страната в чужбина или от чужбина в страната, са факторите, които имат пряко 

влияние за обезлюдяването на територията.  
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Фиг.№ 13. Безработица в периода 2017-2019 г. за страната и община Берковица (%)  

 
Източник: Агенция по заетостта 

 

Данните на Агенцията по заетостта показват, че безработицата в община 

Берковица е по-висока от средната за страната. Разликата между средната безработица за 

страната и тази в община Берковица се стопява: 2017 г. тя е 5,7 %, през 2018 г. -3,9 %  и 

2019 г. – 3,8 %. За периода 2017-2019 г. безработицата и в общината и в страната намалява, 

но за страната намалението е с 1,6 пункта, а за община Берковица безработицата намалява 

повече - с 3,5 пункта.  

Детайлен анализ за състоянието на пазара на труда в община Берковица е изготвен 

на база на последни актуални данни от Бюро по труда Берковица, като са отчетени 

тенденциите за съпоставими периоди - деветмесечие на 2019 и на 2020 г. (периода януари – 

септември 2020 г. и януари – септември 2019 г.)  

През периода  януари – септември 2020 г. в Община Берковица са заявени общо 

438 работни места, което е със 2 работни места или 0,45 на сто по-малко от същия период 

на предходната година. 

Търсенето на специалисти с висше образование
14

 на първичния пазар през 2020 г. 

се е увеличило през деветмесечието - обявените работни места в община Берковица са 51, 

което е с 24,39 % повече от заявените места за висшисти през деветмесечието на 2019 г.  

Най-търсени през периода са специалистите от областта на образованието, услуги, 

транспорт, охрана и други и областта на здравеопазването.  

Заетите места от специалисти с висше образование през периода януари - 

септември 2020 г. са 43 броя при 35 за същия период на 2019 год. В края на периода са 
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останали 13 работни места за специалисти с висше образование в областта на 

образованието, услуги, транспорт, охрана и др. 

През периода януари – септември 2020 г. в община Берковица са обявени 142 

работни места за работници и специалисти без висше образование - 40,80 % от общата 

численост на заявените свободни работни места, при 39,58 % за същия период на 2019 г.   

Заявените на първичния трудов пазар работни места за работници и специалисти 

без висше образование са 142 - намаление с 6,58 % спрямо деветмесечието на предходната 

година. Заетите работни места от анализираната група регистрирани лица са 104 или с 14,29 

% повече спрямо деветмесечието на 2019 г. 

Търсенето на работна сила без специалност и професия през периода януари – 

септември 2020 г. в община Берковица е за 236 работни места, което е с 18,06 % по-малко 

спрямо деветмесечието на 2019 година. Поради факта, че не изискват специална 

квалификация и образование, тези места се заемани и освобождавани сравнително бързо, 

т.е. текучеството на тези места е голямо, тъй като те са ниско платени. В края на периода 

/септември 2020 г./ остават незаети 45 работни места за лица без професия и специалност, 

като за сравнение за предходното деветмесечие на 2019 г. те са 30 работни места.  

Пазарът на труда в региона на ДБТ Берковица се характеризира с увеличаване на 

безработицата. През анализирания период януари-септември на 2020 г. в община 

Берковица безработицата обхваща 856 души средномесечен брой, като за деветмесечието 

на 2019 година този брой е 693. На база тези стойности отчитаме увеличение в средната 

численост на регистрираните безработни лица в общината с 23,5 %.  

 

Табл. № 18. Безработни лица в община Берковица за периода деветмесечие на 2019 и на 

2020 г. по пол 

БЕЗРАБОТНИ 

ЛИЦА ПО ПОЛ 

Деветмесечие 

на  2019 г. 

Деветмесечие 

на 2020 г. 

Прираст 

Бр. % 

РЕГИСТРИРАНИ 

ОБЩО 
693 души 

 

856 души 

 

163 23,52 

- жени 330 души 437 души 
107 32,42 

47,62% 51,05% 

- мъже 363 души 419 души 
56 15,43 

52,38% 48,95% 

Източник: Бюро по труда Берковица 
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Регистрираните безработни жени в края на деветмесечието на 2020 г. са 437 

души, което спрямо деветмесечието на 2019 г. е увеличени със 107 лица или 32,42 % 

спрямо 2019 г. Относителният им дял на регистрираните безработни жените за 

деветмесечието на 2020 г. е 51,05 % и спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава 

увеличение в относителната численост с 3,43 пункта.  

Регистрираните безработни мъже в края на деветмесечието на 2020 г. са 419 

души, което спрямо деветмесечието на 2019 г. е увеличени със 56 лица или 15,43 % спрямо 

2019 г. Относителният им дял на регистрираните безработни мъже за деветмесечието на 

2020 г. е 48,95 % и спрямо същия период на 2019 г. се наблюдава намаляване в 

относителната численост с 3,43 пункта.  

 

Табл. № 19. Безработни лица в община Берковица за периода деветмесечие на 2019 и на 

2020 г. по възраст 

БЕЗРАБОТНИ 

ЛИЦА ПО 

ВЪЗРАСТ 

деветмесечие на 

2019 г. 

деветмесечие на 

2020 г. 

Прираст                  

І-IХ.19 г.- І-IХ.20 г.  

Бр. % 

РЕГИСТРИРАНИ 

ОБЩО 693 856 163 23,52 

- до 24 г. 31 52 
21 67,74 

4,47% 6,07% 

- 25-29 г. 38 49 
11 28,95 

5,48% 5,72% 

- Над 50 г. 334 400 
66 19,76 

48,20% 46,73% 

Източник: Бюро по труда Берковица 

 

В неравностойно положение на пазара на труда са поставени младежите до 29 

години, които започват своята професионална реализация и на лицата над 50 години. 

Относителният брой на младежите спрямо общия брой регистрирани е 11,79 %, 

като спрямо същия период на 2019 г. броят им се увеличава с 1,84 пункта. Характерна 

особеност при младежите до 29 години е значителния дял на тези без професия и 

специалност – 66,34 %, което се дължи на предимно малцинствените групи и младите хора 

по селата, където няма стимул за професионално развитие и квалификация. Същата е и 

причината за високия дял на лицата до 29 годишна възраст с основно и по-ниско 

образование, които са 45,54 %. 
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Броят на безработните лицата в общината над 50 години е намалял с 1,47 пункта 

спрямо същия период на 2019 г. През деветмесечието на 2020 г. делът им е 46,73 % при 

48,20 % за деветмесечието на 2019 г. Сравнително високият дял се обуславя от липсата на 

желание от страна на работодателите да наемат на работа лица от тази възрастова група. 

Прави впечатление, че относителният им дял спрямо общата численост на безработните 

през отделните периоди не търпи съществени промени. Ниската образователна и 

професионална структура на лицата от тази възрастова група ги прави ниско конкурентни 

на трудовия пазар и шансовете за реализация са значително ниски.  

Средномесечното равнище на безработицата период януари-септември на 2020 г. в 

община Берковица е 11,58 % при 9,38 % за януари-септември на 2019 г. 

Отчетеното увеличение на общата численост на безработните е в пряка зависимост 

както от съотношението входящ и изходящ поток на безработни лица, така и от техния 

обхват, структура и динамика.  

Входящият поток от безработни лица в период януари-септември на 2020 г. в 

община Берковица обхваща 967 души – с 203 души или 26,57 % повече от същия 

разглеждан период на 2019 г. Причината за увеличението на входящия поток се дължи на 

по-големия брой лица освободени от работодатели на територията на страната и 

завръщащите се от чужбина лица, в резултат COVID-19 кризата. 

 

Фиг. № 14. Динамика на безработицата в община Берковица за периода 

деветмесечие на 2019 и на 2020 г.  

 

Източник: Бюро по труда Берковица 

 

В период януари-септември на 2020 г. в община Берковица разпределението на 

безработните лица, освободени от основните икономически сектори е следното: най-
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значителен е делът на освободените от отрасъл “Услуги” – 36,89 %. Голямо е текучеството 

на кадрите основно в търговията. Освободените от индустрията са 217 лица или 23,41 %, а 

от други неуточнени отрасли – 33,12 на сто. 

Изходящият поток през периода януари-септември на 2020 г. в община Берковица 

анализирания период обхваща 934 души -  с 42 души или 4,71 % повече спрямо периода 

януари - септември 2019 г. В структурата на изходящия поток основен източник са 

постъпилите на работа 500 лица или 53,53 %. Постъпилите на работа лица като численост 

са с 5,93 % повече спрямо деветмесечието на предходната година.  

Средната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение по данни на НСИ в общината нараства за периода 2016-2018 г. – с общо 

705 лв., но с много малки темпове, като средната стойност на нарастване е около 4%.  

За анализирания период средната годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение в община Берковица продължава да е по-ниска от 

средната за област Монтана и тази за страната. Освен това отрицателната тенденция се 

задълбочава и разликата между заплатите в общината, областта и страната ежегодно се 

увеличава все повече, съответно:  

  За 2016 г. заплатите в общината са с 3142 лв. по-ниски от тези в страната и с 378 

лв. по-ниски от тези за областта;  

  За 2017 г. разликата е с 3729 лв. от доходите за страната и с 578 лв. от тези за 

областта;  

  За 2018 г. заплатите в общината са с 4813 лв. по-ниски от тези в страната и с 1187 

лв. по-ниски от тези за областта. 

Тъй като делът на работната заплата е най-голям в общия паричен доход на 

населението, то ниската работна заплата дава негативно отражение на жизнения стандарт 

на жителите на общината. 
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 Фиг.№ 15. Динамика на средна годишна работна заплата на наетите лица по 

трудово и служебно правоотношение за общината, областта и страната 

 
Източник: НСИ  

 

Заетите лица, които работят в нефинансови предприятия в общината през 2018 г. 

са 1951 души, като в сравнение с 2016 г. отчитаме намаляване на заетите с 366 души. Най-

голям е дела на заетите в икономическите дейности: Добивна промишленост; 

Преработваща промишленост; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване. 

Съотношението между произведената продукция и броя на заетите в съответния 

сектор определя Производителността на труда - един от компонентите на 

конкурентоспособността на икономиката. Данните за общината показват, че като цяло 

производителността на труда в общинската икономика се намалява  - през 2018 г. един зает 

средно произвежда продукция за 32,23 хил. лв., докато през 2016 година един зает средно 

произвежда продукция за 34,98 хил. лв. 

В програми за заетост за деветмесечие на 2020 г. са включени 35 лица, което е с 

29,63 % повече от деветмесечието на 2019 г. По мерки за заетост за деветмесечие на 2020 

г. са включени 4 лица, което е с 60 % по-малко спрямо деветмесечието на 2019 г.   

За деветмесечието на 2020 г. на територията на община Берковица действат шест 

програми: Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”, 

Национална програма „Активиране на неактивни лица”, Програмата за обучение и заетост 

на продължително безработни лица, Национална програма „Помощ за пенсиониране”, 

Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Регионалните програми 

за заетост. 

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

община Берковица 8237 8719 8942

област монтана 8624 9297 10129

за страната 11379 12448 13755
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По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. през 

периода януари - септември 2020 г. ДБТ Берковица реализира следните активни схеми: 

„Младежка заетост”, „Обучения и заетост на младите хора”,  „Обучения и заетост”, 

„Ваучери за заети лица”, „Родители в заетост”, "Заетост за теб" и "Краткосрочна подкрепа 

за заетост в отговор на пандемията от COVID-19".  

На общинско ниво през 2020 г. се предприемат Мерки за противодействие на 

последиците от Covid 19 кризата:      

- С ПМС № 55 от 2020 г. (или Мярката „60 на 40”) бе регламентирана временна 

мярка за запазване на заетостта на работниците и служителите, които са преустановили 

работа или работят при непълно работно време заради мерките за борба с пандемията от 

COVID-19.  За периода на прилагане на ПМС 55/2020 от 31.03.2020 г. до 31.07.2020 г. на 

територията на община Берковица са приети 14 заявления от работодатели за запазване на 

заетостта на 154 работници и служители. Одобрените за изплащане заявления са 11 за 

компенсиране на 116 работници и служители. 

- Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 

(Проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на 

пандемията от СOVID-19“). Предоставя се подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се 

лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие 

на наложилото се в страната извънредно положение. С цел запазване на заетостта на 

работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в 

съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно 

посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта се подкрепят 

работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 

52 от Закона за общинската собственост чрез предоставяне на компенсации на част от 

работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и 

осигуреното лице в размер на 290 лв.  

В общината към 30.09.2020 г са приети 4 заявления за компенсации за запазване на 

заетостта на 4 работещи лица. Одобрените заявления са 2 – 1 заявление по чл. 1, ал. 3 за 1 

лице и 1 заявление по чл. 1, ал.1 и ал. 2 за 1 лице. 

- Постановление № 151 от 03.07.2020 г. за запазване на заетостта на работници 

и служители след периода на извънредното положение - продължава подкрепата, 

аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по реда на ПМС № 

55/2020 г., чието действие приключи на 30.06.2020 г. Регламентираната подкрепа отново в 
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размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец май 

и се предоставя за период до 3 месеца, считано от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. 

В общината броят на приетите  и одобрени заявления по ПМС 151 е 2 за изплащане 

на компенсации на 5 работещи лица, като тези работодателите подали заявления за 

компенсации на работещите са били компенсирани в различна степен и с ПМС 55 до 30 

юни.  

- Проект „Заетост за теб”- стартира през месец юли стартира и се реализира по 

ОПРЧР 2014-2020 г. Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодатели за 

наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. За целите на Проекта 

работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 

месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията 

на Кодекса на труда.  За да се гарантира устойчивост, работодателят е длъжен да запази 

заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната 

заетост. Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или 

свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в 

период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. На 

работодателите, които осигурят заетост по Проекта, се покриват разходите за трудови 

възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за 

страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база 

минималната работна заплата. 

През отчетния период в община Берковица са приети 19 заявления от работодатели 

за разкриване на 45 работни места и са сключени 13 договора за 28 работни места. 

 

3.3. Образование   

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, са детските градини, 

училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи 

звена. Законодателството предвижда задължително образование, съответно: 

- Предучилищното образование - от учебната година, която е с начало в годината 

на навършване на 5-годишна възраст на детето, като държавата и общините са задължени 

да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно 

образование; 
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- Училищното образование - от учебната година, която е с начало в годината на 

навършване на 7-годишна възраст на детето до навършване на 16-годишна възраст. 

Образованието на подрастващите е един от основните приоритети и на Община 

Берковица. Местната власт реализира държавната образователна политика, като дейностите 

са насочени към усъвършенстване на условията за равен достъп до образование, 

подобряване качеството на обучение и възпитание на децата и учениците, по-пълен обхват 

на подлежащите на задължително образование, повишаване нивото на ефективност и 

взаимодействие с институциите, ангажирани с грижата за децата, подобряване на 

информационното осигуряване и квалификация на работещите в системата на 

образованието. 

Общинската образователна система на предучилищното и училищното образование 

обхваща следните институции: 

 Детски градини: 6 целодневни детски градини; 

 Училища - 6 основни училища и 2 гимназии; 

 Център за подкрепа за личностно развитие;  

 Център за специална образователна подкрепа. 

Училищната мрежа в община Берковица е оптимизирана и съобразена е със 

социално-икономическия профил на общината, като отговаря на потребностите и 

интересите на децата и учениците. Териториалното разположение на училищата и детските 

градини дава възможност за осигуряване задължителното обучение на учениците до 16 

години, както и обучението и възпитанието на децата от 3 до 7 години.  

Настъпилата и развиваща се пандемия вече една година създаде проблеми и в 

образователните институции на различни нива. Постепенно се премина на онлайн обучение 

в цялата страна в това число и в община Берковица. Макар и с известни трудности 

образователните институции в община Берковица се справят на този етап успешно. 

Поетапно пандемията  създава повод за различни мнения, но същевременно се преминава 

на един по различен етап на дискусия и опознаване на дигиталния свят. Това неминуемо ще 

се развива на различни етапи и подготовката на ученици и учители да работят в такива 

условия дори в присъствено и онлайн обучение и работа в другите сектори на обществено - 

икономическите условия е стъпка напред.  

Община Берковица реализира различни проекти за подобряване на условията и 

обновяване на материало-техническата база. 

По ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 2, бюджетна процедура BG16RFOPOO 1-

2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, приключи проектът на Община 
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Берковица „Повишаване енергийната ефективност на общинската образователна 

инфраструктура в Община Берковица – ДГ „Звънче“, град Берковица“. Обща стойност на 

проекта: 453 000 лв. Основна цел: Внедряване на високоефективни мерки за 

енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите 

за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за 

подрастващите обитатели и служителите. 

 

 Предучилищно образование 

В община Берковица броят на детските градини е шест: Детска градина „Малина“ 

гр. Берковица, Детска градина „Пролетна дъга“ гр. Берковица, Детска градина „Звънче“ гр. 

Берковица, Детска градина „Васил Левски“ с. Бързия, Детска градина „Червената шапчица“ 

с. Боровци и Детска градина „Детелина“ с. Замфирово. 

По данни на НСИ (представени в следващата таблица) през последните четири 

учебни години се наблюдава тенденция за намаляване на броя на децата в детските градини 

на национално, регионално и областно ниво, каквато е тенденцията и в община Берковица. 

Тази тенденция е отражение на демографската криза и намаляването на населението, 

поради което намалява и броят на детските градини на национално, регионално и областно 

ниво. За община Берковица броят на детските градини се запазва (6), което показва, че 

мрежата е оптимизирана и отговаря на потребностите. 

В сферата на предучилищното обучение и възпитание в общината работят и 3 

подготвителни групи към училищата - една във Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. 

Берковица и две в Четвърто ОУ „Георги С. Раковски“ в квартал Раковица, които подготвят 

децата за постъпването им в първи клас.  

 

Табл. № 20. Динамика в показателите за брой, места и деца в детски градини за 

страната, Северозападен район, област Монтана и община Берковица (брой) 

 

2016/2017 

учебна 

година 

2017/2018 

учебна 

година 

2018/2019 

учебна 

година 

2019/2020 

учебна 

година 

БРОЙ ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

Общо за страната 1894 1834 1834 1840 

Северозападен 

район 

242 227 225 225 

област Монтана 51 49 48 48 

община Берковица 6 6 6 6 

ДЕЦА В 

ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

Общо за страната 224380 220877 218767 217867 

Северозападен 

район 

22601 22384 21693 21519 

област Монтана 4047 4059 3955 3716 
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община Берковица 522 508 497 467 

МЕСТА В 

ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

Общо за страната 237962 234551 233766 234504 

Северозападен 

район 

25654 24875 24159 24264 

област Монтана 4708 4500 4324 4187 

община Берковица 622 574 559 546 

Източник: НСИ 

 

 

 В сферата на предучилищното обучение и възпитание в общината работят и 3 

подготвителни групи към училищата - една във Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. 

Берковица и две в Четвърто ОУ „Георги С. Раковски“ в квартал Раковица, които подготвят 

децата за постъпването им в първи клас.  

 На учениците и децата от подготвителните групи от населени места, в които няма 

училища или детска градина е осигурен безплатен транспорт и целодневна организация на 

учебния ден. Учениците от с. Мездрея, с. Боровци, с. Гаганица, с. Котеновци и с. 

Бистрилица се превозват до средищното Второ основно училище „Христо Смирненски“. В 

общината е разработена оптимална „транспортна схема“ за осигуряването на безплатен 

транспорт за децата и учениците до детска градина или училище в най-близкото населено 

място на територията на общината.  

 Осигурява се транспорт до детските градини в град Берковица за децата от квартал 

„Раковица“. Чрез Националната програма „Подпомагане на общини за реализиране на 

дейности за образователна десегрегация“ и проектът на община Берковица „Ефективна 

образователна интеграция на децата от ромски произход, живеещи в град Берковица“ се 

подпомага  транспорта и интеграцията на деца от ромски произход от местоживеенето до 

детските градини в града и до Трето ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица.  

 

 Училищно образование 

Мрежата от училища в община Берковица към учебната 2020/2021 учебна година 

включва общо 8 общински училища - 6 общообразователни училища (Първо основно 

училище - гр. Берковица, Второ основно училище - гр. Берковица, Трето основно училище - 

гр. Берковица, Четвърто ОУ "Г. С.Раковски" гр. Берковица, ОУ "Св. св. Кирил и Методий" 

с.Замфирово, ОУ "Г. С. Раковски“ с. Бързия и), една профилирана гимназия "Д-р Иван 

Панов" гр. Берковица и една професионална гимназия (Лесотехническа професионална 

гимназия гр. Берковица). Образователните институции се намират в три населени места на 
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общината (гр. Берковица, с. Замфирово и с. Бързия) като мрежата е съобразена с наличния 

брой ученици и капацитета на училищата.  

По отношение училищното образование, тенденциите през последните четири 

учебни години са за намаляване броя на учащите в общообразователни училища в страната, 

Северозападен район и област Монтана, каквато е тенденцията и за община Берковица (от 

1141 учащи за учебната 2016/2017 г. на 918 учащи за учебната 2019/2020 г.). Намалява броя 

на учащите в професионалните училища в страната, Северозападен район и област 

Монтана, но тенденцията за община Берковица е обратна – макар и с малко се увеличава 

техния броя (от 266 учащи за учебната 2016/2017 г. на 303 учащи за учебната 2019/2020 г.). 

В общината няма училища по изкуствата и спортни училища. 

 

Табл. № 21. Динамика в броя на учащите в общообразователни и професионални училища в 

страната, Северозападен район, област Монтана и община Берковица (брой) 

 2016/2017  

учебна година 

2017/2018  

учебна година 

2018/2019  

учебна година 

2019/2020 

учебна година 

О
б
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о
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у
ч

и
л
и

щ
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Общо за 

страната 

608926 131436 588555 142021 581957 136229 573141 135117 

Северозападен 

район 

67963 15750 63304 17666 61184 16433 58733 16210 

област Монтана 11369 3031 10567 3182 10219 2900 9955 2780 

община 

Берковица 

1141 266 1047 299 949 294 918 303 

Източник: НСИ  

 

Ежегодно с Решение на Общински съвет – Берковица се одобряват и дофинансират 

маломерни паралелки в някои от училищата. За учебната 2020/2021 г. се дофинансират 11 

маломерни паралелки. 

Професионалното образование в община Берковица е свързано с дейността на 

Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица - училище създадено през 1909 

г. с дълголетна и богата история. Лесотехническата гимназия е единствената в 

Северозападна България, подготвяща кадри за горското стопанство и дървообработването. 

Осъществява прием по специалностите „Горско и ловно стопанство“ и „Механизация на 

горското стопанство“. 
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По Процедура BG16RFOP001-3.002 Подкрепа за професионалните училища в 

Република България по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. се изпълнява 

проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа 

професионална гимназия - гр. Берковица“ с бенефициент Община Берковица в периода 

02.09.2020-02.03.2023 г. на стойност 1 299 930 лв. Проектът е насочен към подобряване на 

образователната инфраструктура (т.ч. повишаване на енергийната ефективност на сградата, 

чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки), подобряване качеството на 

образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез 

обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на 

Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица. С проектно предложение се 

предвижда закупуване на оборудване за провеждане на учебни практики и повишаване на 

уменията и компетентностите на учениците, както и внедряването на всички задължителни 

ЕСМ от енергийното обследване на сградата и постигане на най-малко на енергиен клас С 

на сградата. При реализиране на всички предложени енергоспестяващи мерки, общият 

годишен разход на енергия ще се редуцира до 125 397,00 KWh/у и сградата ще попада в 

клас „В“ от скала на енергопотреблението. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки 

ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се 

редуцират с 81,02 тона/год. 

Център за специална образователна подкрепа „Христо Ботев“ гр. Берковица 

обучава и възпитава деца със специални образователни потребности, като през учебната  

2019/2020 г. в него са обучавани 20 ученици. Той е създаден през 2017 г. след 

преобразуване на Помощно училище “Христо Ботев” гр. Берковица, която промяна в 

училищната мрежата е последна. До 2017 г. училищата в общината са девет.  

Център за подкрепа за личностно развитие гр. Берковица е създаден след 

преобразуване на Центърът за работа с деца в гр.Берковица. В него се осигурява и 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

регионално ниво, чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им 

способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

придобиването на умения за лидерство и други. Подкрепата включва занимания по 

интереси, кариерно ориентиране и консултиране на учениците, дейности по превенция на 

тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти. 

В училищата на територията на община Берковица са създадени подходящи 

условия за провеждане на учебен процес. С цел намаляване на броя на отпадащите от 
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училище деца и повишаване качеството на обучение са осигурени целодневни занимания за 

учениците. Изпълнени са изискванията за въвеждане на целодневен режим на обучение и 

подготовка на учениците в средищните училища, която включва провеждането на 

задължителните учебни часове по училищния учебен план и дейности по самоподготовка, 

занимания по интереси и организиран отдих и спорт. Организирани са полуинтернатни 

групи за учениците от I до VII клас.  

През учебната 2019 – 2020 година броят на децата и учениците със специални 

образователни потребности в община Берковица е 48, на които се оказва допълнителна 

подкрепа от ресурсни учители към училищата и детските градини.  

В Списъка на защитени детски градини и училища в Република България за 

учебната 2020/2021 година
15

 е включено Основно училище „Св. св. Кирил и Методий", село 

Замфирово. В Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2020/2021 година
16

 е включено Второ основно училище "Христо Смирненски" гр. 

Берковица. 

Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва 

сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на 

техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху 

цялостното социално-икономическо развитие на страната в средносрочен и дългосрочен 

план. Данните за община Берковица по показателят Преждевременно напуснали 

системата на образованието показва намаляване на броя на отпадналите ученици – от 20 

за учебната 2017/2018 г. на 14 за учебната 2019/2020 г., които стойности са сравнително 

ниски.  

 

Табл. № 22. Преждевременно напуснали системата на образованието ученици в 

община Берковица 

Учебна 

година 

 

Общ брой ученици в 

дневна форма на 

обучение в 

училищата от 

община Берковица 

ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ 

Брой  

отпаднали 

ученици 

% спрямо 

общия 

брой 

ученици 

от тях в 

задължителна 

училищна 

възраст под 16 

г. 

% спрямо 

общия 

брой 

ученици 

2017/2018 1286 20 1,56 17 1,32 

2018/2019 1230 9 0,73 8 0,65 

2019/2020 1229 14 1,14 10 0,81 

                                                           
15

 Одобрен с РМС № 857 от 26 ноември 2020 година  
16

Одобрен с РМС № 856 от 26 ноември 2020 година  
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Източник: По данни на училищата  

 

В изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система 2013-2020 г., общинска администрация предприема редица 

ключови мерки и политики за превенция, интервенция и компенсиране дела на 

преждевременно напусналите училище.  

Продължава работата на постоянно действащия Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст, като за община Берковица са 

определени три района на компетентност на екипите. 

Активно се работи за идентифициране на учениците до 18 г. в общината, които са 

изложени на риск от ранно отпадане от училище, като по данни на училищата към месец 

ноември 2020 г. техния брой е 23, съответно: 6 ученика от ПГ "Д-р Иван Панов" гр. 

Берковица, 11 ученика от Лесотехническа гимназия гр. Берковица и 6 ученика от Четвърто 

ОУ "Г. С.Раковски" гр. Берковица.  

 

 Табл. № 23. Динамика в броя на учителите в детски градини и в общообразователни и 

специални училища в страната, Северозападен район, област Монтана и община 

Берковица (брой) 

  2016/2017 

учебна 

година 

2017/2018 

учебна 

година 

2018/2019 

учебна 

година 

2019/2020 

учебна 

година 

Общо за 

страната 
в общообразователни 

и специални училища 
45 288 47 427 49 294 49 820 

в детски градини 19 909 19 617 19 799 20 050 

Северозападе

н район 

в общообразователни 

и специални училища 
5 103 5 406 5 403 5 247 

в детски градини 2 132 2 067 2 071 2 067 

област 

Монтана 
в общообразователни 

и специални училища 
872 886 878 881 

в детски градини 354 343 345 336 

община 

Берковица 
в общообразователни 

и специални училища 
97 111 110 116 

в детски градини 47 46 46 46 

Източник: НСИ  
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По отношение броя на учителите в общообразователни и специални училища за 

последните четири учебни години може да се отбележи тенденция на увеличаване на 

техния броя на всички нива, видно от следващата таблица.  

По отношение броя на учителите в детски градини на национално ниво за 

последните четири учебни години отчитаме минимално увеличение на броя, докато на 

другите анализирани нива /Северозападен район, област Монтана и община Берковица/ се 

констатира минимално намаляване на броя на учителите. 

3.4. Здравеопазване  

Инфраструктурата на здравеопазването и показателите за състоянието на 

здравеопазването в община Берковица остава без съществени промени от доста дълъг 

период. По данни на НСИ за последните пет години - 2015-2019 г. показателите за 

състоянието на здравеопазването в община Берковица показват минимални изменения:  

  увеличава се броят лекарите по дентална медицина с 1 (от 4 през 2015 г. на 5 през 

2019 г.); 

  намалява броя на лекарите с 3 броя (от 33 през 2015 г. на 30 през 2019 г.) и на 

медицинските специалисти по здравни грижи със 7 броя (от 58 през 2015 г. на 51 през 2019 

г.) 

Тези минимални изменения се отразяват и на осигуреността на населението в 

общината с лекари и с лекари по дентална медицина. Видно от таблицата се подобрява 

осигуреността на населението с лекари по дентална медицина за страната, Северозападен 

район, област Монтана и община Берковица.  

През 2019 г. в общината данните показват, че 3209 души население се обслужват от 

един лекар по дентална медицина, като въпреки подобрението на показателя, общината е 

много далеч от стойностите на национално, регионално и областно ниво. 

Осигуреността на населението с лекари за страната, Северозападен район и област 

Монтана минимално за последните пет години - 2015-2019 г. се подобрява. За община 

Берковица обаче тенденцията е обратна – осигуреността се влошава и през 2019 г. данните 

показват, че 535 души население се обслужват от един лекар. Отново се констатира, че 

общината е далеч от стойностите на национално, регионално и областно ниво. 
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Табл. № 24. Население на един лекар по дентална медицина и  население на един лекар 

за периода 2015 – 2019 г. за страната, СЗР, област Монтана и община Берковица (брой) 

  население на един лекар  

по дентална медицина  (брой) 

население на един лекар 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Общо за 

страната 

999 964 945 967 942 246 242 238 236 235 

Северозападен 

район 

1356 1332 1310 1302 1314 235 232 226 224 221 

област 

Монтана 

1715 1683 1653 1600 1530 313 288 291 287 283 

община 

Берковица 

4300 4238 4164 4086 3209 521 514 537 495 535 

Източник: НСИ  

  

 Справка от официалната интернет страница на Националната здравно осигурителна 

каса (НЗОК) за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК
17

, показва 

обслужване на населените места от община Берковица от следните лекари:  

 АИПМП ДОКТОР ГЕОРГИ ЗАРКОВ ЕООД – за гр.Берковица 

 АПИМП ГП Хипократ ЛМЛ ООД с Общопрактикуващи лекари Любомил Йонков 

Петров, Людмил Иванов Опров, Людмила Христова Георгиева – за с. Замфирово 

 АПИМП ДОКТОР ВИЛМА ДИМИТРОВА ЕООД – за гр.Берковица 

 АПИМП ДОКТОР ДАНИЕЛА ГИЗДОВА ЕООД – за гр.Берковица 

 АПИМПИП ДАБЪЛ Д ЕООД, Общопрактикуващ лекар Димка Богданова - за гр. 

Берковица 

 АПИМПИП ДОКТОР НИНА МАРКОВА ЕООД – за с.Замфирово 

 АПИМПИП ДОКТОР ТОДОР ЗАЯКОВ ЕООД – за с. Гаганица и гр.Берковица 

 ДР ИВАН МИНЧЕВ ЕООД – за с. Бързия 

 Др. Антонина Петрова АИППМП ЕООД – за гр. Берковица 

 ЕТ ДОКТОР ГОШО ГЕОРГИЕВ – за гр. Берковица 

 ЕТ ДОКТОР ИВАН ИВАНОВ ДИСТО  – за гр. Берковица 

 ЕТ ДОКТОР МАРИЕЛ НАЙДЕНОВА – за гр. Берковица 

 ЕТ ДОКТОР МАРИЯ ИВАНОВА МИБО – за гр. Берковица, с. Слатина, с. Ягодово 

 

                                                           
17

 https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml;jsessionid=09mwfnrOtTmHJpXEqF95Tx6LCDOMfY-

86umyXKbNWR0902NrgydX!1015432034 

https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml;jsessionid=09mwfnrOtTmHJpXEqF95Tx6LCDOMfY-86umyXKbNWR0902NrgydX!1015432034
https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml;jsessionid=09mwfnrOtTmHJpXEqF95Tx6LCDOMfY-86umyXKbNWR0902NrgydX!1015432034
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Здравеопазването е представено от изградени и функциониращи подсистеми на: 

Болнична лечебна дейност и Извънболнична лечебна дейност.  

Без промяна остава броят на болничните заведения в общината – действаща 

многопрофилната болница МБАЛ – БЕРКОВИЦА“ ЕООД в град Берковица, която 

обслужва пациенти от общината и региона. Болницата е със 100% общинска собственост на 

капитала и разполага с 60 легла, разпределени в пет отделения за оказване 

на  болнична  помощ – Хирургично, Вътрешно, Акушеро-гинекокологично, Неврологично 

и Детско отделение, оборудвани  с необходимата медицинска апаратура. Разполага със 

Сектор „Образна диагностика” с възможности  за извършване на рентгенологични 

изследвания, компютърна аксиална томография  и ехография;  Клинична   и 

микробиологична лаборатории. Близостта до град Монтана удовлетворява потребностите 

на населението от общината от специализирана медицинска помощ.  

Без промяна остава броят на лечебни заведения за извънболнична помощ – 

населението от община Берковица се обслужва от 1 медицински център и 1 самостоятелни 

медико-диагностични и медико-технически лаборатории. 

По отношение осигуряването на Спешна помощ (Транспортна достъпност до 

болнични заведения) община Берковица се обслужва от Филиал за спешна медицинска 

помощ гр. Берковица. Филиалите за спешна медицинска помощ осигуряват гаранция за 

бърза реакция и осигурен 30 минутен изохрон в рамките на обслужваната територия, която 

в много случаи индивидуалните и групови практики не могат да покрият.  

Част от системата на здравеопазването са детските ясли, като в община Берковица 

по данни на НСИ функционира 1 детска ясла в гр. Берковица с капацитет 80 места в която 

се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години.  

Важен показател е обхватът на децата в детски ясли
18

, който видно от следващата 

графика за община Берковица той е доста променлив в периода 2015-2019 г. Въпреки това 

през 2019 г. община Берковица е с 19,9 % на обхванати деца в детски ясли, която стойност е 

над средното за страната, областта и района. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли 

и яслени групи към ДГ, на 100 
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 Фиг. № 16. Обхват на децата в детски ясли в % 

 
Източник: НСИ 

 

С цел подобряване качествата на здравното обслужване на населението в община 

Берковица активно работят: Конфедерация „Защита на здравето” - национално представена 

пациентска организация чрез приемна в гр. Берковица; Сдружение „Заедно за по-добро 

здраве” - част от Българска асоциация диабет; Общински клуб на Български младежки 

червен кръст БМЧК гр.Берковица. За провеждане на информационни здравни кампании 

сред ромското население предимно в рискови семейства има е назначен  здравен медиатор. 

 

3.5. Социални услуги  

Данните на Дирекция за социално подпомагане – Берковица, по отношение броя на 

лицата в неравнностойно положение в общината, са следните: Лица обект на социално 

подпомагане – 127 души; Лица с увреждания – 1985 души; Лица в неравностойно социално 

положение – 2112 души. В зависимост от начина на финансиране социалните услуги се 

диференцират на:  

 Делегирани от държавата – чрез целево финансиране по действащи оперативни 

програми и бюджети на централни ведомства (доставчик на услугите – общината);  

 Местно (общинско) финансиране - Клубове на пенсионера и на хората с 

увреждания. 

 Действащите институции за предоставяне на социални услуги в община Берковица, 

включени в Регистър на социалните услуги в община Берковица
19

, са представени в 

следващата таблица. 

                                                           
19

 https://www.berkovitsa.bg/useful-links/ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо за страната 16,2 16,4 16,6 16,6 17,1

Северозападен район 17,6 17,4 17,2 17,7 18,7

област Монтана 14,4 14,4 13,4 14,3 14,4

Берковица 15,2 17,3 18,8 14,0 19,9
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Табл. № 25. Регистър на социалните услуги в община Берковица 

Социална Услуга Местонахождение Капацитет Финансиране 

Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни 

Гр.Берковица,  

ул. „Ст. Стамболов“ №32 

150 Делегирана от 

държавата дейност 

Дом за възрастни хора с 

деменция 

с. Бистрилица, 

ул.“Живовска“ №7 

55 Делегирана от 

държавата дейност 

Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост 

Гр. Берковица, 

ул.“Ст. Стамболов“ №34А 

8 Делегирана от 

държавата дейност 

Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни 

хора с умствена 

изостаналост 

Гр.Берковица, 

ул.“Ст. Стамболов“ №34 

14 Делегирана от 

държавата дейност 

Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена 

изостаналост 

Гр.Берковица, 

ул.“Александър Фол“ №2 

14 Делегирана от 

държавата дейност 

Център за настаняване от 

семеен тип за деца/младежи 

без увреждания 

Гр.Берковица,  

ул. „Ашиклар“ №7 

15 Делегирана от 

държавата дейност 

Център за обществена 

подкрепа 

Гр.Берковица,  

ул.“Ашиклар“ №7 

30 Делегирана от 

държавата дейност 

Домашен социален 

патронаж 

Гр.Берковица,  

ул. „Мусала“ №6 

200 Общинска дейност 

Семейно-консултативен 

център 

Гр.Берковица, 

кв.Раковица,  

ул.“Първи май“ 

 Проект „УНИЦЕФ“ 

Източник: Общинска администрация Берковица 

Чрез финансиране с европейски средства и от други програми на територията на 

общината се предоставят различни социални услуги с определен срок на действие, а 

именно: 

 Предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ 01.09.2019 г. по Закона за 

личната помощ. Ползватели на лична помощ са: Хората с право на чужда помощ с 

определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен трайно намалена 

работоспособност; Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата без право на 

чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност. 

 Чрез Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ са 

назначени 12 лица на позиция „домашен помощник“, които предоставят персонална грижа 
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в домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните потребности за 

самообслужване на 21 потребители на територията на община Берковица. 

 Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица 2016-2019 по 

„Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, BG05FMOP001-

3.002-0067-C01. По проекта топъл обяд са получили 60 лица, които са на месечно 

подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане; с доказана липса на доходи и близки, които са на месечно подпомагане; с 

доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната 

дирекция „Социално подпомагане“, самотно живеещи лица и семейства, които не могат да 

се издържат чрез имуществото или труда си и получават пенсии в минимални размери – за 

осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии. Периода на проекта е 

от 12.09.2016г. до 31.12.2019 г. Стойност  - 117 313,87 лева.  

 Проект „Приеми ме 2015“, схема BG05M9OPO001-.2.003-0001-C01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., реализиран от 

Агенция за социално подпомагане  в партньорство с Община Берковица. Целта на проекта е 

да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ и 

разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. През 2019 г. има 

утвърдени  14 приемни семейства с 14 настанени деца. 

 Проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения 

за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение - V 

детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ по процедура за предоставяне на БФП 

„Подкрепа за  деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“  на стойност на 425 000 лв. - приключен през 2020 г. 

Изграден е нов дневен център за деца с увреждания чрез преустройство, реконструкция, 

ремонт и оборудване на съществуващи помещения в сграда на детско заведение, като се 

създадат условия за оказване на подкрепа на 30 деца и техните семейства. 

 Проект „Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на 

трудовия пазар в трансграничния регион” по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Румъния, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ 

регион, Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение 

на заетостта и мобилността на работната сила /05.05.2017- 04.08.2019 г./. Проектът е 

насочен към иновативни мерки за подпомагане на хората в неравностойно положение от 

Община Берковица и Oбщина Крайова, Румъния на трудовия пазар и трансгранична 

мобилност.  
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 По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

Процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

– Компонент 2 в периода 17.06.2019 г. - 17.12.20 г. Стойността на проекта е 203 925,92 лева. 

Чрез реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора над 

65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания, като 

ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. 

социални и здравни услуги в домашна среда. В проекта се предвижда от услугите да се 

възползват 68 потребители  за 12 месеца. Целевата група се състои от лица, нуждаещи се от 

предоставяне на ефективна подкрепа, без това да е обвързано с посещаване на определено 

място на ползване на услугата. Патронажната грижа е насочена към възрастни хора и лица с 

увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване 

на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове за постигане 

на целите на социалните услуги за социално включване и осигуряване на отговор на 

идентифицирани потребности на нуждаещите се.  

 По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

Процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

Компонент 3 /10.04.2020 -31.12.2020/ на стойност 178 215 лв. Проектът е насочен към 

подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 

увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Във 

връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на 

заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за 

превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в 

невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, 

както и за лица в карантинен период. Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето 

на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в 

страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална 

необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се 

отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. 

 По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

Процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

– Компонент 4 /18.12.2020-18.06.2021 г./ на стойност 74 713 лв. Целта на проектa е да 

подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с 

увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в 

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/2e1c6f81-5bf4-4d16-9097-a6d54b0db2b6
http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/2e1c6f81-5bf4-4d16-9097-a6d54b0db2b6
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домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за 

предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица 

с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. 

Определянето на нужните ресурси (материални, финансови, кадрови и др.) от 

подобен вид социални дейности става на основата на броя на лицата, които се нуждаят от 

социално подпомагане. 

 

3.6. Култура и културно-историческото наследство  

Културният живот в община Берковица е богат и разнообразен, развити са 

музейната и комплексната читалищна дейност. В Регистъра на културните институти в 

Община Берковица са вписани следните 7 института: НЧ “Иван Вазов - 1872” Гр. 

Берковица, НЧ “Развитие - 1927”с. Боровци, НЧ “Иван Вазов - 1911” с. Бързия, НЧ 

“Развитие - 1928” с. Замфирово, НЧ “Съгласие - 1898” с. Гаганица, НЧ “Христо Ботев - 

2016” с. Слатина и “Музеен комплекс - Берковица” гр. Берковица. 

В читалищата са развити библиотечната дейност, любителско творчество 

(художествена самодейност) и различни школи – по изкуствата, музикална, танцова и др. 

Специфична читалищна дейност са духовите оркестри, които са създадени в читалищата в 

гр. Берковица, с. Бързия, с. Замфир, като с национална известност е Берковската духова 

музика. Ежегодно местни самодейни и творчески състави участват в различни конкурси, 

събори и фестивали в страната и чужбина. 

В културният календар на общината ежегодно са включени множество чествания 

на национални и православни празници, провеждане на фестивали, събори и други събития. 

Община Берковица е домакин на три международни културни събития: Международен 

детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки” – 30 май-2 юни; Международен фолклорен 

фестивал „Балканът пее и танцува” – 31 август -1 септември; Фестивал на духовите музики 

– Берковската духова музика Фест” – 7 септември. 

 На територията на общината има множество обекти със статут на недвижими 

културни ценности. На официалната страница на общината е общодостъпен регистър на 

обектите със статут на недвижими културни ценности на територията на общината
20

 - 

редица къщи, средновековни крепости, църкви и други с национално и местно значение. В 
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 https://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/01/reg_NKC.pdf 

https://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/01/reg_NKC.pdf
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раздел 2.5. Туристически ресурси и потенциал подробно са описани регистрираните 

туристически атракции, голяма част от които са недвижими паметници на културата.  

Музейния комплекс находящ се в гр.Берковица, включва: 

1) Къща музей “Иван Вазов” - архитектурно- строителен паметник на културата с 

национално значение. Строена е в началото на XIX в. През 1940 г. е обявена за народна 

старина, представяща българската възрожденска архитектурно-строителна традиция; 

2) Етнографски музей - архитектурно-строителен паметник на културата. Типична 

възрожденска къща на един етаж с външна софа на юг. Строена през XIX в., тя е с 

интересни мотиви от дърворезба по вратите и долапите и с автентичния начин на отопление 

на помещенията и банята. От 1992 г . в нея е уредена етнографска експозиция. Запазена е в 

автентичния си вид – без подмяна на основните конструкции и стени на сградата. Основни 

колекции са тъкани /костюми, свилени платна, черги, килими/, дърво, метал, накити, 

керамика – над 14 000 експоната. 

3) Градска художествена галерия за възрожденска живопис и дърворезба - сградата 

на старото двукатно класно училище „Отец Паисий”, градено през 1872 год., разположено в 

двора на църквата „Св. Николай Чудотворец”. Фондът е започнал да се събира още от 1969 

година и наброява 1 440 художествени произведения, обособени в раздели: живопис, 

графика, рисунка, карикатури, скулптури, приложно изкуство, иконите са възрожденска 

живопис, работени ІХ – ХХ в. Във фонда на галерията се съхраняват творби на много 

известни художници от страната. 

На територията на община Берковица има 22 броя военни паметника, видно от 

Регистър на военните паметници на територията на община Берковица
21

. Те са паметници 

и паметни плочи, които повечето са в добро състояние. 

И в този сектор епидемичните мерки допринесоха за намаляване на броя на 

посетителите в културно - историческите обекти. В следващия програмен период трябва да 

се променят досегашните посещения с повече информация и онагледяване за засилване 

интереса на подрастващото покоение. 

 

3.7. Спорт   

На територията на община Берковица осъществяват дейност следните 11 спортни 

клуба, които са вписани в Регистъра на спортните клубове на Министерство на младежта и 
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спорта
22

: Ръгби клуб “БАЛКАНСКИ КОТКИ” Гр. Берковица – Ръгби; Спортен клуб по 

биатлон “КОМ - БЕРКОВИЦА”- Биатлон; “СКИ КЛУБ - КОМ” - сноуборд, ски бягане, ски 

алпийски дисциплини и ски скок; спортен клуб по тенис на маса “Салиа”- тенис на маса; 

Спортен клуб “ТОНИ СПОРТ”- Волейбол; Спортен клуб по ориентиране “БЕРКОВИЦА 

2000”- Орентиране; ЦЕНТРАЛ ПОЛИС КАРАТЕ ДЖУ ДЖИЦУ КЛУБ - Джу джицу; 

Футболен клуб “ВИХЪР” с. Бързия – Футбол; “ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМ - 

БЕРКОВИЦА”- Футбол; Спортен клуб по ориентиране "ДИВИЯ СЕВЕРОЗАПАД-54"- 

ориентиране, ски ориентиране, коло ориентиране; Спортен боен клуб “ВЪРКОЛАК”- 

Смесени бойни изкуства – ММА. 

За нуждите на населението от общината има изградена спортна инфраструктура 

за развитието на спорта и на физическото възпитание на децата и младежите в община 

Берковица. Тя включва различни видове спортни обекти като стадиони, футболни игрища, 

спортни площадки, физкултурни салони и спортни площадки в училищните дворове и 

детските заведения и др. Част от обектите не отговарят напълно на изискванията за 

съвременни спортни обекти и като цяло спортната инфраструктура е необходимо да се 

модернизира. 

В гр. Берковица има спортна зала с капацитет около 100 места, която не предлага 

добри условия за активно спортуващите и не е в добро състояние, поради което се нуждае 

от основен ремонт.  

В добро състояние е спортния комплекс в гр. Берковица, който включва стадион 

„Мрамор“, игрище за футбол и игрище за ръгби, спортни площадки за футбол на малки 

врати, за баскетбол и фитнес на открито. Тези спортни обекти се поддържат и използват от 

спортуващите. Констатират се проблеми при сградния фонд на спортния комплекс, които 

най-общо са свързани с необходимост от ремонти на съществуващи съблекални и 

модернизация на базата. 

В село Замфирово стадиона не е в добро състояние и са необходими инвестиции за 

подобряване на състоянието му. Спортната база на училището изисква инвестиции 

свързани с ремонт на подовата настилка на салона и за преасфалтиране на външната 

спортна площадка. 

В село Боровци има стадион, който не се подържа и не се използва. За нуждите на 

населението и необходимо изграждане на външна спортна площадка на наличен свободен 

общински парцел в центъра на селото.  
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В село Бързия местния отбор по футбол поддържа в добро състояние стадиона и 

съблекалните, като е необходимо изграждане на ограда на стадиона. Училищният салон се 

използва от учениците, като е необходимо по-добро решение за отоплението му. Външна 

спортна площадка над училището е в лошо състояние и неизползваема. За да се осигури 

подходяща база за спорт на учащите се и за провеждане на часовете по физкултура на 

открито е необходимо е решение на проблема, като възможно решение е и изграждане на 

спортна площадка пред училището, където има свободно и подходящо място за такива 

цели. 

Стадиона в село Ягодово не се подържа и не се използва, защото състоянието му е 

лошо. Необходимо е  изграждане на спортна площадка за нуждите на жителите на селото. 

С финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ се изпълнява проект "Изграждане на 

мултифункционално спортно игрище в гр.Берковица" на стойност 97 785,84 лв. /09.05.2019 

- 09.05.2022 г./. 

Осатава открит въпосът как в новите условия с въведените епидемиологични мерки  

трябва да се подобри и активизира участието на младите и се запазят завоювани традиции в 

областта на спорта в община Берковица.  

  

 

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията  

 

4.1. Транспортна мрежа и достъпност 

Транспортната достъпност до община Берковица се осъществява основно чрез 

пътната и железопътната мрежа. Въпреки наличието на жп линия, от водещо значение за 

общината е автомобилният транспорт, чрез който се осъществяват връзките между 

отделните населени места в общината, както и връзката с други селища от страната. 

Предвид планинския релеф на територията, общинската пътна мрежа е с особена 

важност за община Берковица. За повече от населените места общинските пътища са 

единствените, които ги свързват с центъра на общината или други населени места. 

На север от община Берковица преминава първокласният път път І-1 граница 

Румъния – Видин – Монтана – Ботевград – София – Благоевград – Кулата - граница 

Гърция (Европейска категоризация Е79). Пътят формира коридора на основната TEN-T 
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мрежа - „Ориент/Източно-Средиземноморски”, трансевропейския транспортен коридор 

№4 - Дрезден/Нюрнберг – Прага - Виена/Братислава – Гьор – Будапеща – Арад - 

Констанца/Крайова – Видин - София - Солун/Пловдив – Истанбул. Коридор №4 

провежда международните потоци между Румъния, България и Гърция посредством 

българския участък Видин – Монтана - София – Кулата, като осигурява връзка между р. 

Дунав и Бяло море. 

По данни на Областно пътно управление Монтана, през община Берковица 

преминават следните републикански пътища: 

 РП II-81 е с направление, както следва „граница ОПУ София — Проход 

Петрохан — о.п. Берковица - Благово - о.п. Монтана - Лом“. Второкласен път, който от км 

50+870 до 89+800 км с дължина L=38,930 км. е в територията на община Берковица; 

 РП III-812 е с направление „(Петрохан - о.п. Берковица) - Вършец - (Долна Бела 

речка- Стояново)“. Третокласен път, който от км 0+000 до 6+400 км с дължина L-6.400 km е 

в територията на община Берковица; 

 РП III-817 е с направление „(о.п. Берковица-Благово) — Боровци  (Белимел-

Монтана). Третокласен път, който от км 0+000 до 11+800 км с дължина L=11,800 км. е в 

територията на община Берковица; 

 РП III-8104 е с направление „(о.п. Берковица - Благово) - Замфирово - 

Пърличево - (Стояново-Сумер)“. Третокласен път, който от км 0+000 до 12+862 км с 

дължина L=12,862 км. е в територията на община Берковица. 

 На основание РМС № 706 от 2 октомври 2020 година път РП III-815 (Петрохан-

о.п. Берковица) — Берковица — (о.п. Берковица — Благово), който е с дължина 5,403 км е 

обявен от публична държавна собственост на публична общинска собственост.  

Така общата дължина на републиканската пътната мрежа на територията на 

община Берковица е 75,395 км., съответно: второкласна пътна мрежа -38,930 км. и 

третокласна пътна мрежа – 36,465 км. 

Вторият по значимост път за обслужване на област Монтана който я свързва с 

вътрешността на страната и най-важната транспортна артерия за община Берковица е 

второкласният ІІ-81 Лом-Монтана-София, свързващ пристанище Лом с областния 

център Монтана и София, пресичайки направлението на международния път Е-79. Този път 

преминава през цялата общинска територия и общинския център гр. Берковица  и често 

този път се разглежда като алтернативно трасе на коридор №4. От голямо значение за 

общината  и региона би имало  изграждането на тунел през прохода „Петрохан“, която идея 

се обсъжда от доста години. Реализацията на подобно тунелно преминаване може да реши 
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комуникационният проблем за преминаване в района на прохода „Петрохан“ като елемент 

от Общоевропейски транспортен коридор №4 на българска територия. 

Технико-експлоатационно състояние на републиканските пътища на територията 

на община Берковица е представено в следващата таблица: 

 

Табл. № 26. Технико-експлоатационно състояние на републиканските пътища на 

територията на община Берковица 

Път По вид настилка 

от км до км 

Състояние на РПМ към 31.12.2019 г. 

от км до км 

РП II-81  

 

50+870 до 89+800 

(L=38,930 km) - Плътен 

асфалтобетон 

50+870 до 86+289 (L=33,057 km) - в Добро 

състояние 

86+289 до 89+832 (L=3.543 km) - в Лошо 

състояние 

РП III-812  

 

0+000 до 6+400 

(L=6.400 km) - Плътен 

асфалтобетон 

0+000 до 6+400 (L=6.400 km) - в Добро 

състояние 

РП III-815  

 

0+000 до 5+403 

(L=5.403 km) - Плътен 

асфалтобетон 

0+000 до 0+231 (1=0.231 км)- вДобро 

състояние  

0+231 до 5+220 (1=4.989 км) - в Лошо 

състояние  

5+220 до 4+403 (1=0.183 км) -в Добро 

състояние 

РП Ш-817  
 

0+000 до 11+800 (L=  

l1.800 km) - Плътен 

асфалтобетон 

0+000 до 1+000 (L= 1.000 km) - в Средно 

състояние  

1+000 до 2+700 (L= 1.700 km) - в Лошо 

състояние  

2+700 до 6+350 (L=3.650 km) - в Средно 

състояние  

6+350 до 10+200 (L=3.850 km) - в Лошо 

състояние  

10+200 до 11+800 (L= 1.600 km) - в Добро 

състояние 

РП III-8104  0+000 до 5+159 

(L=5.159 km) - Плътен 

асфалтобетон  

5+160 до 5+466 

(L=0.306 km) - 

Паважна настилка  

5+467 до 12+862 

(L=7.395 km) - Плътен 

асфалтобетон  

0+000 до 5+160 (L=5.160 km) - в Средно 

състояние  

5+160 до 5+466 (L=0.306 km) - в Лошо 

състояние  

5+466 до 7+260 (L=l .794 km) - в Средно 

състояние  

7+260 до 7+770 (L=0.510 km) - в Лошо 

състояние  

7+770 до 12+862 (L=5.092 km) - в Добро 

състояние 

 Източник: Информация от ОПУ Монтана 
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През последните три календарни години (периода 2018-2020 г.) са извършени 

текущи ремонти и поддържане на републиканските пътища на територията на Община 

Берковица, които по информация на Областно пътно управление Монтана, са следните:  

1/ Републикански път II-81 - 101 550,64 лв. с ДДС, съответно: За 2018 г. - 28 910,22 

лв с ДДС; За 2019 г. - 61 935,29 лв с ДДС; За 2020 г. 10 705,13 лв с ДДС. 

2/ Републикански път III-812 - 24 392,41 лв. с ДДС, съответно: За 2018 г. - 1 993,91 

лв с ДДС; За 2019 г. - 8 209,50 лв с ДДС; За 2020 г. - 14 188,42 лв с ДДС;. 

3/ Републикански път III-815 -6 199,52 лв. с ДДС, съответно:  За 2018 г. - 3 507,34 

лв с ДДС; За 2019 г. - 1 785,41 лв с ДДС; За 2020 г. - 906,78 лв с ДДС. 

4/ Републикански път III-817 - 42 808,86 лв. с ДДС, съответно: За 2018 г. - Няма 

извършвани ремонтни дейности; За 2019 г. -10 179,97 лв с ДДС; За 2020 г. - 32 628,89 лв с 

ДДС. 

5/Републикански път III-8104- 13 254,70 лв. с ДДС, съответно:  За 2018 г. - 6 

670,70лв с ДДС; За 2019 г. - 5 938,66 лв с ДДС; За 2020 г. - 645,34 лв с ДДС.  

По отношение планирани за изпълнение конкретни пътни отсечки за периода от 

2021 г. до 2027 година и необходимост от ремонт на пътната инфраструктура на 

територията на  община Берковица, по данни от Областно пътно управление — Монтана не 

са изготвяни предложения за пътища или пътни участъци с необходимост от ремонт от 

Републиканската пътна мрежа на територията на община Берковица. 

Технико-експлоатационното състояние на съоръженията по пътната мрежа на 

територията на община Берковица
23

 е следното: 

 РП II-81: Мост на км 64+952 - в Добро състояние; Мост на км 66+484 - в Добро 

състояние; Мост на км 69+448 - в Добро състояние; Мост на км 75+300 - в Добро 

състояние; Мост на км 80+128 - в Добро състояние; Мост на км 83+569 - в Добро състояние 

и Мост на км 86+732 - в Добро състояние (Съоръжението попада в участъка „Боровци- 

Благово“, което е част от обект по програма “Интеррег V-A Румъния -България 2014- 

2020г., проект ROBG-390”, по който текат ремонтни дейности и към този момент се работи 

по съоръжението) 

 РП III-815:  -Мост на км 0+929 - в задоволително състояние 

 РП III-812: Мост на км 0+282 - в Добро състояние и Мост на км 2+001 - в 

Незадоволително състояние 

                                                           
23

 По данни на Областно пътно управление Монтана 
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 РП III-817: Мост на км 4+823 - в задоволително състояние; Мост на км 5+976 - в 

задоволително състояние; Мост на км 11+984 - Съоръжението, съгласно Становище на 

Института по пътища и мостове е в предаварийно състояние. 

Община Берковица извършва ежегодно ремонт и реконструкция на общинската 

пътна мрежа. За последната 2019 г.
24

 са извършени инвестиции за подобряване състоянието 

на общинската пътна мрежа в размер на 94 960 лв., съответно: път MON 2004 Бокиловци – 

7000 лв. от РБ;  път MON 3006 Песочница - 7000  лв.от РБ; път MON 2007 Балювица - 4500 

лв. от РБ;  път MON 1013 Гаганица в селото - 5500  лв. от РБ; път MON 3015 Лесковец – 

5466 лв. от РБ;  път MON 1013 Черешовица от км 4+700 до км 12+000 - 4500 лв. от РБ;  

път MON Пречиствателна станция - 7000 лв. от РБ; път MON  2005  Костенци-6000 лв. от 

РБ; път MON  1001 Петрохан- х. Ком – Берковица - 48000 лв. от РБ;  път MON 2009 

Ягодово - 10000 лв. от РБ. 

Железопътната мрежа, която обслужва община Берковица е чрез 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. Общината се обслужва от жп гара Берковица и 

ж.п. спирките в с. Бокиловци и с. Боровци. 

 

4.2. Водоснабдителна и канализационна мрежи 

На територията на община Берковица стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на водоснабдителни и канализационни (ВиК) системите и съоръженията, 

както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите се извършва от ВиК оператора 

"Водоснабдяване и канализация" Берковица ЕООД, което дружество е със 100% общинско 

участие. 

Водоснабдителна мрежа 

По данни на „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД водоснабдяването 

на населението от община Берковица се осъществява съответно: 

- гр. Берковица: от собствени водоизточници  (подземни – 3 бр. и повърхностни – 

4 бр.) и от хидро възел (ХВ) „Среченска бара“; 

                                                           
24

 По данни от Годишния отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план 

за развитие на Берковица 2014-2020 г 
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- с. Бързия: от собствени водоизточници (подземни – 1 бр. и  повърхностни – 1 

бр.) и от шахта „Манлох“ на  ВЕЦ – Клисура; 

- селата: Слатина, Ягодов, Мездрея, Комарево, Бокиловци, Балювица, Боровци, 

Замфирово, Пърличево - от ХВ „Среченска бара“; 

- селата: Цветкова бара, Песочница и Рашовица - от направление „Тодорини 

кукли“ 

- селата Гаганица и Бистрилица - 1 бр.собствен водоизточник, подземен;  

- селата Котеновци и Черешовица - 1 бр. собствен водоизточник, подземен;  

- с. Лесковец - 1 бр. собствен водоизточник, подземен. 

Собствените водоизточници в община Берковица са единадесет на брой и всичките 

имат разрешителни за водоползване от БДУВ „Дунавски район“ – с център Плевен. 

Водоизточниците са следните: КИ 1, 2 и 3 Равно буче;   КИ 1, 2 и 3 Сливашка бара;  КИ 

Женска река; КИ Извора; КИ Бъркачица; речно водохващане  на р. Къса река на кота 735,00 

м.; речно водохващане "Бачилище" на р. Голяма река на кота 711,00 м.; речно водохващане  

"Бали Ефенди" р. Цанкова бара на кота 1005,00; речно водохващане  на р. Шабовица на 

кота 990,00; изграждане алпийско водохващане  на р. Десна бара на кота 1068,40; шахта 

"Манлох“ на нисконапорен довеждащ водопровод на ВЕЦ "Клисура".  

По договор с ВиК Монтана се предоставя вода за някои населени места от 

общината от ХВ „Среченска бара” и направление „Тодорини кукли”. 

Съоръженията от водопроводната мрежа на територията на общината са следните: 

- помпени станции (ПС)  за питейна вода – 1 брой за с. Бистрилица; 

- пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ ) - 1 брой за с. Бързия; 

- хлораторни сгради – 5 бр. (Берковица – 2; Черешовица, Гаганица и Замфирово по 

1); 

- напорни резервоари -  26 броя (Берковица – 8; Замфирово, Комарево, Костенци и 

Бързия по 2; Балювица, Бистрилица, Боровци, Гаганица, Котеновци, Мездрея, Песочница, 

Рашовица, Цв. Бара и Ягодово по 1); 

- утаители – 4 броя (Берковица - 2; Бързия – 1; Черешовица – 1). 

Общата дължина на довеждащите водопроводи в общината е 69 км., основно 

изградени от азбестово-циментови тръби с диаметри от ф 80 м до ф 546 мм. Подменени са 

довеждащите трасета на с. Цветкова бара, с. Комарево и с. Бързия с тръби от полиетилен с 

висока плътност (за налягане 10 bar) с обща дължина около 16 км. (около 23% ) 

Разпределителната водопроводна мрежа в урбанизираните територии на населените 

места е с обща дължина 143 км, основно изградена от азбестово-циментови тръби с 
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диаметри от ф 60 м до ф 546 мм. Мрежата е стара, изграждана през 50-60 години на 

миналия век – физически и морално остаряла, с чести аварии, които нарушават качеството 

на предлаганата услуга. В периода 2000-2019 г. е подменена около 30% от водопроводната 

мрежа със собствени средства на община Берковица, с европейско финансиране и много 

малка част със средства на ВиК – оператора. Новите тръби са от полиетилен с висока 

плътност. 

Лошото състояние на водопроводната мрежа е причината за честите аварии и 

загубите на вода. В периода 2014-2019 г. се увеличават загубите на вода и броя на авариите. 

 

 Табл. № 27. Загуби на вода и брой аварии 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общи загуби на вода 

Q нефакт. (%) 

52 53 54 63 62 65,72 

Аварии (брой) 147 127 171 160 149 158 

 Източник: ВиК Берковица 

Размерът на направените инвестициите за подобряване на водопроводната мрежа за 

последните пет години са следните: 2019 г. – 16 хил.лв. от В и К Берковица, 2016 г. -  261 

хил.лв. от община Берковица, 2015 г. – 12 хил.лв. от В и К Берковица, 2014 г. – 10 хил.лв. от 

В и К Берковица.  

Необходими са инвестиции за: Подмяна довеждащ водопровод от ХВ „Среченска 

бара” до НР „Ашиклар”, гр. Берковица; Подмяна довеждащ водопровод от ХС „Къса река” 

до НР „Алчов баир”, гр. Берковица; Подмяна на над 70%  участъци от разпределителната 

мрежа, която е неподменена; Разширение на ВМ в кв. Раковица, Изграждане ПСПВ за гр. 

Берковица и др. В бизнес плана за периода 2017-2021 г.  на В и К Берковица е заложено 

като планирани ремонти за 2021 г. подмяна на около 1200 м уличен водопровод със 

средства на оператора. 

За изграждане на нова и за реконструкция на съществуващата вътрешна 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура са предприети мерки/извършени 

инвестиции, като последната 2019 г.
25

 те са съответно: Изграждане на канализационна 

мрежа на улици в град Берковица – поетапно строителство: Втори  етап - ул.“Кирил и 

Методи“ град Берковица – 77 493 лв. от РБ;  Канализация и асфалтиране ул. Поручик 

Грозданов град Берковица - 16 000 лв. от РБ; Изграждане на отводнителни канали ул. Васил 

Левски, ул. Н.Вапцаров и ул. Хр. Ботев с. Слатина - 10 000 лв. от РБ; Рехабилитация ВВМ 

                                                           
25

 По данни от Годишния отчетен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план 

за развитие на Берковица 2014-2020 г 



 

                                              
 
 

                                   План за интегрирано развитие на община Берковица 

                за периода 2021 – 2027 година Страница 81 

ул. Щърковица- гр.Берковица - 8 955 лв. от РБ;  Рехабилитация ВВМ ул. Екзарх Йосиф- 

Берковица - 10 941 лв. от РБ;  Рехабилитация ВВМ  с. Цветкова бара- 2 000 лв. от РБ; 

Рехабилитация ВВМ  с. Ягодово - 3500 лв. от РБ; Изграждане на минерален водопровод от 

село Бързия до град Берковица - 584 971 лв. от РБ.  

 

Канализационна мрежа 

Канализационна мрежа в община Берковица има изградена само в общинския 

център град Берковица -  около 90%. Има райони в град Берковица без канал – част от кв. 

Беговица, част от кв. Раковица и отделни улици в града. Във всички останали населени 

места няма изградена канализационна мрежа. 

Общата дължина на канализационната мрежа е 54 км и е изградена основно с 

бетонови тръби с различен диаметър – от ф 200 до ф 800 мм. Има 5 броя главни колектори 

и 5 броя преливници.  

Много сериозен проблем е липсата на пречиствателна станция за отпадните води 

(ПСОВ), но има проектна готовност за изграждането. Отпадъчните води се заустват 

непречистени в повърхностен воден обект – р. Раковица (водоприемник II категория ) чрез 

2 точки на заустване.  

Липсата на канализационна мрежа в селата е сериозен проблем за жителите. 

Отпадъчните води се изпускат в попивни ями, което създава опасност от замърсяване на 

подпочвените води. 

Необходими инвестиции за подобряване на канализационна мрежа са: 

• Реализиране на проектната готовност и изграждане на ПСОВ; Доизграждане 

трасето на Гл. колектор V до предвидената площадка за ПСОВ. По нормативна уредба 

всички населени места с над 10 000 е.ж. са длъжни да пречистват отпадни води преди 

заустването в повърхностен воден обект; 

• Доизграждане канализационна мрежа в районите, които не е изградена (кв. 

Беговица, Раковица и др.); 

• Подмяна участък по Гл. колектор I в централна градска част/стеснен диаметър. 

В бизнес плана за периода 2017-2021 г.  на В и К Берковица като планирани 

ремонти е заложено за 2021 г. подмяна на около 10 м уличен канал със средства на 

оператора. 
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4.3. Хидротехническа инфраструктура 

В община Берковица хидрографската мрежа е гъста и е с относително постоянен 

дебит през цялата година. Три реки протичат през общината - Берковска, Златица и Бързия.  

Река Бързия - най-голямата река в общината има голям водосборен басейн и няколко 

притоци (Женска река, Къса река, Голяма река и Шабаница), които пред гр. Берковица се 

събират в една река - Берковска. Водите на р. Бързия се използват за електродобив (каскада 

“Петрохан” – ВЕЦ “Бързия”, ВЕЦ “Петрохан” и ВЕЦ “Клисура”) и за напояване.  

По данни от  Информационната система за техническото състояние на язовирните 

стени и съоръженията към тях, достъпна на официалната страница на Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор
26

 (за периода 2016-2019 г.), на територията на община 

Берковица се намират следните язовири и съоръжения: 

 

Табл. № 28. Язовири и изравнители в община Берковица 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО В 

ОБЩИНАТА 

СОБСТВЕНИК 

1. яз. Мишковец 

(Мишковец-45) 

Берковица Държавно предприятие "Управление и 

стопанисване на язовири" 

2. яз. Широка поляна 

(Широка поляна-5) 

Берковица Държавно предприятие "Управление и 

стопанисване на язовири" 

3. яз. Лаката Бокиловци Община Берковица 

4. яз. Шербанов дол Бокиловци Община Берковица 

5. изравнител Остра 

чука 

Бързия "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и 

каскади" 

6. изравнител Клисура Бързия "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и 

каскади" 

7. изравнител 

Петрохан 

Бързия "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и 

каскади" 

8. яз. Валога (Валога-

561) 

Гаганица Държавно предприятие "Управление и 

стопанисване на язовири" 

9. яз. Конярево 

(Конярево-114) 

Замфирово Държавно предприятие "Управление и 

стопанисване на язовири" 

10. яз. Реката Замфирово Община Берковица 

11. яз. Престоя Костенци Община Берковица 

12. яз. Престола Костенци Община Берковица 

 Източник: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 
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 https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=items&Itemid=107 

https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=820
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=820
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=821
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=821
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=815
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=816
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=824
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=824
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=825
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=826
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=826
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=817
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=817
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=812
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=812
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=813
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=818
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=item&Itemid=126&formdata%5bid%5d=819
https://dams.damtn.government.bg/index.php?option=com_webregister&view=items&Itemid=107
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Съгласно РМС № 495 от 13.07.2018 г. язовир „Мишковец“ и яз. Валога са включени 

в списъка с потенциално опасните язовири в Република България, на които трябва да се 

извърши основен ремонт или реконструкция. С решение № 349 от Протокол №17 от 

31.07.2020 година на Общински съвет – Берковица е взето решение за безвъзмездно 

прехвърляне на правото на собственост на държавата на три броя язовири, находящи се на 

територията на община Берковица –язовир „Мишковец“, язовир „Широка поляна“, язовир 

Валога в с. Гаганица. След подписан  договор от 17.09.2020 година язовир „Мишковец” е 

държавна собственост.  

Община Берковица е предприела комплекс от действия за възстановяване в 

следствие от  бедственото положение след наводнението на 4 септември 2014 г.,  както и 

действия за превенция на бъдещи наводнения - чрез почистване на речни корита, ремонт и 

реконструкция на мостове. В процес на изграждане е мост, находящ се в местността 

„Лонджата“, гр. Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и подпорни стени  от 

двете страни на моста с дължина 30 м. на изток и 150 м. на запад по поречието на реката. 

Има изготвен инвестиционен технически проект и издадено разрешение за строеж 

„Изграждане на подпорни стени на река Берковска река, изграждане на обществен паркинг 

в ПИ 03928.511.611 по КК на гр. Берковица и ремонт на пешеходен мост, водещ към бивша 

сграда на хотел „Мрамор“ в гр. Берковица“на стойност 700 000 лв., който следва да се 

реализира. 

В своята дейност отговорните институции следва да прилагат необходимите мерки 

за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към 

тях и безопасната им експлоатация, както и дейностите по извеждане от експлоатация и/или 

ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях, представляващи потенциална 

опасност за живота и здравето на населението, икономиката и околната среда, в случай на 

наводнения.  

Необходимо е периодично почистване на речните корита и деретата, корекции на 

реките при необходимост и укрепване на речните корита, както и изграждане или 

реконструкция на подпорни стени на реките. 

 

4.4. Енергийна мрежа и енергийна ефективност  

Електроснабдяването в община Берковица се осъществява от националната 

енергийна мрежа, като електропреносната и електроразпределителната система и 

съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ Разпределение 
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България” АД. От националната електроенергийна система на страната 

електроснабдяването на общината се осъществява посредством една трансформаторна 

подстанция 110/20 кV, разположена на територията на общината. Към п/ст Берковица са 

включени и водноелектрическите централи от каскада «Петрохан». Наличието на 

регионална подстанция 110/20 kV на територията на дадена община повишава качеството и 

сигурността на електрозахранване и позволява по-големи възможности за икономическо 

развитие. 

Изградената мрежа средно напрежение е с дължина около 175 км и е в добро 

техническо състояние. Изградената електропроводна и електроразпределителна мрежа 

осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. 

Компанията „ЧЕЗ Разпределение България” АД осъществява амбициозна инвестиционна 

програма за подобряване на услугите за своите клиенти, като се извършват дейности,   

свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери,   

ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, 

присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   

 

Енергийна ефективност и ВЕИ 

Водната, вятърната и слънчевата енергия могат да се използват за производството 

на алтернативна електрическа енергия в страната. Важно е да се посочи, че усвояването на 

различните видове ВЕИ е съобразно потенциала на територията. Съществуват и редица 

ограничения за развитието на производството на електроенергия от възобновяеми 

енергоизточници, между които наличие на защитени територии, защитени зони и природни 

местообитания, пътища на мигриращи птици, висококатегорийни плодородни земи, 

законодателни ограничения в областта на управлението на водите и др. 

На територията на община Берковица по данни на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) от публичния регистър на инсталациите за производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
27

 са регистрирани следните 

производствени инсталации с обща мощност 16,8 МВт : 

 ВЕЦ „Петрохан“ – в експлоатация от 1 януари 1956 г. с производствена мощност 

7,7 МВт; 
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 https://www.veiregistar.bg/objects&municipality=Берковица 

https://www.veiregistar.bg/objects&municipality=Берковица
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 ВЕЦ „Бързия“ – в експлоатация от 1 януари 1956 г. с производствена мощност 5,6 

МВт; 

 ВЕЦ „Клисура“ – в експлоатация от 1 януари 1953 г. с производствена мощност 

3,5 МВт. 

Изградените мощности са на база водна енергия и отдават произведената от тях 

енергия в мрежата 110 kV. 

През последните години община Берковица определя подобряването на 

енергийната ефективност и условията на обитаване като ключов приоритет за развитие в 

общината. Чрез финансиране от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. са предприети мерки 

за подобряване на енергийната ефективност на обекти от образователната, културната и 

социална инфраструктура, както и на ключови сгради на общинската и държавната 

администрация. Със средства от същата оперативна програма са изпълнени и са в процес на 

изпълнение проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. 

Берковица. С финансиране от  ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. са 

реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на бизнеса в общината. 

Проекти за реновиране на публични и жилищни сгради са реализирани и в рамките на 

програма „Красива България“, както и Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. 

Ролята и функциите на общината се определят като ключови в бъдещите условия 

на енергийния преход. В най-сериозна степен общината изпълнява функциите си на 

потребител на енергия, но има основания да развива функциите си на производител, 

регулатор и мотиватор на своята територия. С помощта и подкрепата на общината могат да 

бъдат създадени предпоставки за разширяване на производството на енергия от ВИ, тъй 

като районът има сериозен потенциал за усвояване на енергия от слънцето и от 

енергийното оползотворяване на биомасата. 

Община Берковица има приета Стратегия и план за обновяване на публичния 

сграден фонд на община Берковица до 2030 г.
28 и Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Берковица за 

периода 2019 - 2021 година
29

. В тези документи стратегическата цел на общината до 2030 г. 

е следната: Подобряване на функционалността на публичната инфраструктура, рационално 

използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез изпълнение на 

                                                           
28

 Приета с Решение № 503 по Протокол № 25 от 18.12.2020 г. на Общински съвет Берковица 

29
 Приета с Решение № 158 по Протокол № 7 от 28.02.2020 г. на Общинския съвет Берковица 
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проекти за енергийна ефективност в публични сгради с доказан потенциал за енергийни 

спестявания и възможност за използване на местни възобновяеми енергийни източници. 

Като пряк резултат от изпълнението на тези цел се очаква значително намаляване на 

разходите за енергия и въглеродните емисии на общинските сгради, а като допълнителни 

ползи от осъществяване на посочените дейности се предвиждат създаване на по-

благоприятна среда и условия за реализиране на частни инвестиции в областта на 

енергийна ефективност и ВЕИ и подобряване на цялостния облик на градската среда.  

В Стратегията и плана за обновяване на публичния сграден фонд на община 

Берковица до 2030 г. е определен списък от сгради за обновяване (по съответните 

критерии) до 2030 г., който включва следните приоритетни сгради: 

1) Лесотехническа професионална гимназия;  

2) Кметство с. Замфирово;  

3) Кметство с. Гаганица;  

4) Общинска администрация – Берковица;  

5) МБАЛ - Берковица – 3 отделни сгради (основна сграда, детско отделение и 

неврологично отделение); 

6) Дом за стари хора с отделение за лежащо болни;  

7) Четвърто основно училище "Г.С.Раковски. 

В приоритетните сгради ще бъдат въведени инсталации за производство на енергия 

от ВИ: инсталация на дървесни пелети, слънчеви и фотоволтаични инсталации, 

термопомпи. Чрез заместването на горивната база се планира да се спестят около 39% от 

крайната енергия от използваните промишлен газьол, природен газ, дърва и електроенергия 

в приоритетните сгради.  

 

4.5. Телекомуникационни мрежи и широколентов достъп до Интернет 

За община Берковица са характерни процесите протичащи през последните години 

в цялата страна за намаление на фиксираната телефонна плътност и увеличение на 

мобилната. Всички мобилните оператори, представени на национално ниво, осигуряват 

покритие и на територията на община Берковица. 

Един от водещите фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, 

основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно 

общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите са информационните и 

комуникационни технологии. В периода от 2007 г. на национално ниво се наблюдава 
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отчетливо нарастване на темповете на достъпност на населението до ИКТ както по 

отношение на възможностите за достъп, така и по отношение на тяхната цена. 

Предоставяният достъп в България е почти 100 % широколентов и реално българските 

потребители получават услуги с качество над средното за ЕС, тъй като в голяма част от 

държавите членки на ЕС делът на тези високоскоростни връзки е по-малък или подобни 

скорости не се предлагат. 

По данни, публикуване в Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северозападен регион от ниво 2, относителният дял на населението с достъп ШЛИ 100+ 

mbps в община Берковица е 96,96 %, която стойност е по-ниска от средната стойност за 

страната (97,97 %). По отношение достъпа до ШЛИ 30+ mbps за община Берковица 

относителният дял на населението с достъп е 97,84 %, която стойност е почти колкото 

средните стойности за страната (97,42 %).   

Класификацията на Европейската комисия
30

 дефинира три типа райони в 

зависимост от вече съществуващото равнище на широколентов достъп, а именно: „Бели 

райони“ (без инфраструктура за широколентов достъп или без вероятност такава да бъде 

развита в период от три години, поради което е необходима държавна подкрепа)„Сиви 

райони“ (необходимост от по-подробна оценка при наличие само на един доставчик на 

широколентов достъп в района, което се отразява на качеството на услугата, нарушава се 

пазарната динамика и ефективност) и „Черни райони“ (не е необходима държавна намеса – 

два или повече доставчика на широколентов достъп, услугите се предоставят при 

конкурентни условия, ограничени възможности за държавна намеса). 

По данни на МТИТС 2,16 % от населението на община Берковица попада в бяла 

зона и 3,84 % попада в сива зона. За сравнение средните стойности за страната са 1,59 % в 

бяла зона и 2,30 % в сива зона. 

Анализите на национално ниво показват, че по-отдалечените и слабо населени 

места са затруднени в своите комуникации в социален и в икономически аспект, както и са 

изолирани от обществения и културния живот в страната. Осигуряването на достъп до 

онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, цели 

преодоляването на тези тенденции и стимулиране на социалното сближаване. 

Инициативата на Европейската комисия за изграждане на безплатен 

високоскоростен безжичен Интернет достъп на обществени места WiFi4EU е 

                                                           
30

 В „Насоки на Общността за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото 

разгръщане на широколентови мрежи“ 
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предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до 

безжичен Интернет в паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни 

центрове на територията на Съюза. за достъп могат да бъдат инсталирани от общината и 

дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от ЕС. 

Община Берковица се включва в инициативата и чрез нея ще се осигури безплатен 

Wi-Fi на следните точки: Централна част – бул. „Мрамор“, пл. „Йордан Радичков“ и 

градската градина; стадион „Мрамор“; Общински пазар; Музеен комплекс – Берковица. 

В Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо 

поколение (NGA), придружен от Пътна карта за неговото прилагане, България определя 

като свой водещ приоритет изграждането на инфраструктура в отдалечени и слабо населени 

райони, тъй като при тях се наблюдава значително изоставане в използването на интернет и 

всички свързани с това услуги. Необходимо е ИКТ проектите в селските райони да бъдат 

фокусирани върху: обезпечаване на широколентов достъп до Интернет, отговарящ на 

изискванията на новите комплексни електронни услуги; съдържание, съобразено с 

интересите на населението в тези райони, и услуги, насърчаващи ползването на Интернет; 

развиване на нови компютърни умения за ползване на Интернет и електронни услуги 

Навременната оптимизация на комуникационната инфраструктура на държавната 

администрация чрез изграждане на единна електронна съобщителна мрежа е задължително 

условие за икономическото развитие на страната. Община Берковица е свързана към 

единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. 

 Пандемията  и борбата  с разпространението на вируса  могат да предизвикат 

значителни смущения  в осигуряването на  възможностите за образование, обучение и 

мобилност за учащите, учителите и бизнеса. Онлайн инструментите, подобно на много 

цифрови инструменти (онлайн, офлайн) могат да бъдат използвани за различни 

образователни цели. Например, свързване на преподавателите  и училищата едни с други, 

когато се намират на различни места, достъп до информация и среда, които обикновенно  

не са достъпни до всеки дом и институция, подкрепа  на продължаващото  професионално 

развитие на преподавателите по гъвкав начин и др. Ето защо развитието на 

комуникационната инфраструктура може да допринесе  за осигуряване на непрекъснатост  

на действията за образование и обучение и за усъвършенстване действията на бизнес 

взаимоотношенията. 
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5. Екологично състояние и рискове  

За анализа на състоянието на околната среда в община Берковица са използвани 

данни основно от Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.
31

, 

изготвен от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) гр. Монтана, който 

съдържа информация по всички компоненти на околната среда – въздух, води, почви, 

биологично разнообразие, както и факторите, които й въздействат – отпадъци, шум, 

химични вещества. 

Екологичните показатели на община Берковица продължават да са много добри 

поради местоположението й в екологически чист район, наличието на благоприятни 

природни и климатични условия, така и на факта, че в района няма големи производствени 

предприятия, чието производство да застрашава околната среда. Именно тези положителни 

фактори ще гарантират успешното реализиране на туристическия потенциал на района. 

Община Берковица има приета Програма за опазване на околната среда на община 

Берковица (2016 г. – 2020 г.)
32

 чието основно предназначение е да постигне устойчиво 

решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на 

околната среда.  

 

Качество на атмосферния въздух  

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) София, съгласувано с РИОСВ – 

Монтана, изготви списък на районите за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух на територията й. Община Берковица попада в IV район, в които 

нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни и долни оценъчни 

прагове. Общините, класифицирани в тези райони не разполагат със стационарни пунктове 

за контрол качеството на атмосферния въздух.  

В тази връзка и с цел периодично оценяване на качеството на атмосферния въздух 

на такива райони, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите годишен 

график за 2019 г., от мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна 

среда – София са извършени индикативни измервания в района на гр. Берковица. 

Резултатите по всички измерени показатели, характеризиращи качеството на въздуха в 

район Берковица, не превишават законоустановените норми. 
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 https://www.riosv-montana.com/kd/2010-10-28-13-17-00/cat_view/61--/64------ 
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 Приета с Решение №397 по Протокол №28 от 24.06.2016 г. Общински съвет – Берковица 

https://www.riosv-montana.com/kd/2010-10-28-13-17-00/cat_view/61--/64------
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На територията на общината няма значими местни източници на вредни емисии. 

Замърсяване на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през 

отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта.  

За решаването на проблемите свързани с отоплението чрез конвенционални горива 

и намаляване на замърсяването на атмосферния въздух, общината ще има и водеща роля, 

като се очаква подкрепа за тези мерки в периода 2021 – 2027 г. по новите оперативни 

програми. 

Качество на водите  

На територията на община Берковица се намира един от значимите язовири в 

региона – Хидровъзел “Среченска бара”, землище на с. Ягодово. Водното тяло на язовир 

Среченска бара е разположено в Зона за защита на водите, предназначени да се използва за 

питейно – битово водоснабдяване и е категоризиран с категория А2 (съгласно Наредба № 

12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване.) За времето на 2017-2019 година водите в язовира не са 

планирани за наблюдение по физикохимични показатели и специфични замърсители. 

По данни от Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 г., 

анализите на физикохимичните на водите на р. Бързия показват, че те отговарят на 

изискванията за добро състояние спрямо изискванията. При анализа на специфичните 

замърсители нито един не показва отклонения от изискванията за добро състояние. За 

времето на 2017- 2019 година мониторираните приоритетни вещества не отчитат 

концентрации над изискванията за добро състояние. Химичното състояние на тялото е 

добро. Според данните от хидробиологичният мониторинг за периода 2017-2019 г. 

състоянието на р. Бързия е оценено като умерено. 

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от 

ниво 2 по отношение качеството на доставяната питейна вода в СЗР се посочва, че  по-

сериозни отклонения се установяват за ВиК Берковица (97,4 %) и ВиК Видин (98,1 %). 

Отклоненията в качеството на доставяната питейна вода в много от случаите се дължат 

основно на липсата на пречиствателни съоръжения за питейни води (ПСПВ) и остарялата 

водопреносна мрежа за повърхностните водоизточници, липса на санитарно-охранителни 

зони около водоизточниците или неспазване на режима на ограничения и забрани в тях, 

както и неефективна и непостоянна дезинфекция на водата поради липса на подходяща 

апаратура за правилно и непрекъснато дозиране на дезинфектантите.  
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За общината основни екологични проблеми продължават да са именно 

амортизираната ВИК мрежа и липсата на ПСОВ. Необходимо да се ускори изграждането на 

ПСОВ с цел преустановяване заустването на непречистени отпадъчни води от 

канализационните мрежи на населените места.  

 

Качество на почвите  

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост е имало в 

шламохранилище към „Мрамор Беркстон Б” ЕООД, гр. София, разположено на работна 

площадка в двора на едноименното предприятие в гр. Берковица. В шламохранилището 

утаения хвост от рязането на скалните блокове (мрамор и варовик) е добро.  

Общото състояние на почвите е добро. Не са констатирани замърсявания на 

почвите с устойчиви органични замърсители и препарати за растителна защита или с тежки 

метали и металоиди в общината. 

 

Управление на отпадъците /сметосъбиране 

В общината се изпълнява Програмата за управление на отпадъците на община 

Берковица за периода 2015-2020 г.
33

, която има за цел да осигури на общината инструмент 

за планиране на необходимите ресурси, мерки и дейности за предоставяне на качествени 

услуги по управление на отпадъците на жителите на общината и да подобри управлението 

на отпадъците в съответствие с общоевропейската йерархия за отпадъците. 

Община Берковица се обслужва от Регионално депо „Монтана“ (за битови и 

неопасни производствени отпадъци – клас „депо за неопасни отпадъци“), което обслужва и 

общините Монтана, Бойчиновци, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, 

Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца). За регион Монтана е изградена 

инсталация за сепариране на смесено събран битов отпадък.  

Въведено е разделно събиране на отпадъците от опаковките въз основа на договори 

с организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки с “Екопак България” АД. 

Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани 

замърсявания и се предприемат своевременни мерки за елиминирането им. Извършват се 

планови и извънредни проверки по отношение организацията и изпълнението на 

дейностите по разделно събиране на отпадъци. 
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 Приета с Решение № 344 по Протокол № 22 от 20.05.2016 г. на Общински съвет - Берковица 
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На територията на община Берковица е организирано сметосъбиране, 

сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци. Всички дейности свързани с 

поддържане чистотата на общината , вкл. метене, озеленяване, измиване на териториите за 

обществено ползване, се организират и изпълняват от Общинско мероприятие „Комунални 

дейности” град Берковица, който има осигурен необходимият човешки ресурс и 

технически средства (автопарк, техника, контейнери, кофи и други).  

Количествата битов отпадък, транспортирани до регионално депо Монтана, както и 

задълженията на община Берковица за всяка година за депониране и сепарация на битови 

отпадъци на  Регионално депо Монтана, са показани в следващата фигура. 

 

Фиг. № 17. Количества битов отпадък и стойност на задълженията за депониране и 

сепарация  

 
Източник: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община 

Берковица за 2019 г.
34

 

 

Количествата на битовия отпадък, транспортирани от община Берковица до 

регионално депо Монтана, ежегодно намалява. Ежегодните задължения на общината за 

депониране и сепарация на битовите отпадъци на  Регионално депо Монтана обаче се 

увеличават, тъй като цената на отпадъка по чл.60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците нараства всяка година с големи темпове. По данни на регионално депо Монтана 

битовия отпадък на Община Берковица се класифицира като най-малко подлежащ на 

сепарация, съответно най-малко придобит полезен отпадък и най-малко количество, 

подлежащо на рециклиране. 

Целите, които си поставя общината, са намаляването на извозваното количество 

битов отпадък към регионално депо Монтана като се предприемане различна мерки - 

разделното събиране, отделяне на биоразградими и строителни отпадъци, компостиране на  

зелената маса, която е в изобилие от дворовете на гражданите.  
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Изпълнява се от община Берковица в партньорство с община Вършец проект 

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци от Община Берковица и Община Вършец“, финансиран по ОП 

„Околна среда“ 2014-2020 г. на стойност 3 732 873,03 лв. Целта на проекта е да се намали 

количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община 

Берковица и община Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените 

битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с 

европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на 

биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. По проекта ще бъде 

изградена компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет 

3696 т/г, която ще бъде разположена на територията на община Берковица. Целта е да се 

извършва разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци от населените 

места на територията на двете общини и да се произвежда висококачествен компост. В 

рамките на проекта се предвижда да бъде осигурена и необходимата техника за въвеждане 

на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на 

зелените биоотпадъци в община Берковица и община Вършец. Социално-икономическите 

ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната 

среда за жителите в двете общини, а и в Регион за управление на отпадъците Монтана, чрез 

намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов 

тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините и на висококачествен 

компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на 

изградената инфраструктура. 

Изготвен е проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 

битови отпадъци на територията на община Берковица”, намиращо се в местност „Блеов 

чифлик”, град Берковица. Необходимо е да се осигури финансиране на проекта за 

рекултивация на общинско депо „Блеов чифлик”, град Берковица. 

В Отчета за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община 

Берковица за 2019 г. формулираните основни проблеми на община Берковица, свързани с 

управление на отпадъците, са следните:  Недостстъчно осигурена инфраструктура за 

разделно събиране и оползотворяване на битовите отпадъци и някои други отпадъчни 

потоци отпадъци; Нивото на депониране на битовите отпадъци е високо; Необходимо е да 

се подобри нивото на информационно обезпечаване на процесите, свързани с управление на 

отпадъците и промяна отношението на гражданите; Липса на целенасочени мерки и 

стимули, които да допринесат за  предотвратяване образуването на отпадъци; Няма 
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въведена практика за отчитане удовлетвореността на обществеността и заинтересованите 

лица от резултатите, свързани с дейности по управление на отпадъците; Недостатъчен 

финансов ресурс за управление на отпадъците, произтичащ от ограничения в нормативната 

уредба на национално ниво. 

Шумово замърсяване  

 В община Берковица няма постоянен пункт за измерване на шума. Шумово 

натоварване на околната среда от осъществявания транспорт в общината не се констатира, 

защото преминаващия автомобилен и железопътен трафик не са натоварени. Изграден е и 

обходен път на гр. Бековица. 

През 2019 г. от РИОСВ Монтана са извършени измервания на шумовото ниво в 

предприятия, които осъшествяват производствена дейност и подлежат на контрол на 

излъчания в околната среда шум. На територията на община Берковица са измерени нивата 

в „ЗАИ” АД, гр. Берковица (предприятие за производство на абразивни продукти), като не 

са констатирани превишения на граничните стойности. 

Радиационна обстановка  

През 20019 г. РИОСВ Монтана извършва мониторинг на радиационния гама фон, 

атмосферната радиоактивност и повърхностните води в областите Видин и Монтана. 

Констатира се, че няма повишаване радиологичните показатели на наблюдаваните 

компоненти на околната среда. 

Рискове от природни бедствия и аварии   

Страната ни изпитва силното влияние на глобалните климатични промени водещи 

за повишаване на средните годишни температури и на средните годишни валежи, което 

поражда и рискове от природни бедствия и аварии. През последните години се увеличава 

честотата на природните бедствия. Наблюдавани са серия от бедствени ситуации, свързани 

главно с развитието на мощни конвективни бури, които са предизвикали сериозни 

материални щети и човешки жертви в редица райони на страната. Последици от тези 

процеси са и зачестилите наводнения. 

На територията на община Берковица съществува риск от наводнения при обилни 

валежи и повишаване нивата на реките в общината. Необходими са превантивни мерки за 

почистване на речните корита и изграждане на диги/подпорни стени на критични участъци. 

Обект на наблюдение са нивата на язовирите, които са възможен фактор за бествие. Друг 
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съществен риск за територията на общината е от пожари при палежи на ниви и в горските 

територии. 

В тази връзка се изпълнява проект „Изграждане на Интегрирана система за ранно 

откриване на пожари на територията на РДГ Берковица“ с бенефициент РЕГИОНАЛНА 

ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА на обща стойност 1 308 843 лв. и финансиране по 

Програма за развитие на селските райони, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по 

горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Проекта е насочен 

към предотвратяване или намаляване до минимум на щетите по горите от горски пожари в 

района на действие на РДГ - Берковица, чрез изграждане на Интегрирана система за ранно 

откриване на пожари. Предвидената за изграждане Интегрирана система ще се състои от 

четири автоматични наблюдателни станции, разположени в имоти на държавни горски 

територии, в землищата на населени места от четири общини от област Монтана. Всяка 

наблюдателна станция  представлява високотехнологичен наблюдателен комплекс, 

разположен върху метална конструкция и включва функционално свързани електронни 

съоръжения и компоненти, обединени в единна система за наблюдение, охрана, 

мониторинг, комуникация и ранно известяване за пожари. Станциите работят в единна 

система и подават сигнал в контролен център в РДГ – Берковица. Самият център ще 

представлява комплекс от специализиран хардуер, софтуер, средства за визуализация и 

телекомуникация за осъществяване на отдалечено наблюдение на охраняваната територия. 

В резултат от проекта ще бъде създадена последно поколение високотехнологична система 

за ранно откриване на горски пожари на територията на РДГ – Берковица, която ще 

покрива 48 164 ха. Системата ще бъде интегрирана със система от три кули на територията 

на Природен парк „Врачански Балкан” и ще покрива обща площ от 60 594 ха., което е 24.15 

% от територията на РДГ. Това ще позволи предотвратяване на пожари в най-ценните 

горски екосистеми на територията на шест общини от Северозападна България. 

 

Защитени зони и защитени територии 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването 

на околната среда и биологичното разнообразие. Местата, попадащи в екологичната мрежа, 

се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на 

ЕС – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
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фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване 

на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в 

българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. 

За община Берковица площта попадаща в Национална екологична мрежа (защитени 

територии и защитени зони при отчитане на припокриването им) е 315,023 кв.км. или 

67,94% относителен дял от територията. Съгласно справка в Регистъра на защитените 

територии и защитените зони в България
35

, на територията на общината попадат следните 

6 защитени територии (1 резерват, 3 броя защитени местности и 2 броя природни 

забележителности) и 3 защитени зони: 

• Резерват „Горна кория“ е обявен през 1968 г. за горски резерват  с площ от 881 

дка и актуална площ 1607,081 дка. Разположен е върху северните склонове на Западна 

Стара планина в подножието на връх Ком на 1500 м. средна надморска височина. Обявен с 

цел запазване на редките за Стара планина естествени смърчови и смърчово-елово-букови 

гори. В резервата от флората се срещат следните защитени видове: пухест лопен, лъскав 

напръстник, безстъблена тинтява, кръсточовка и др. В резервата се забраняват всякакви 

дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването 

на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен 

материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други 

места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. 

• Защитена местност “Уручик” (в землището на с. Бързи) е обявена за защитена 

местност през 1973 г. с цел запазване на естествени смърчови, смърчово-букови и букови 

насаждения в горната планинска зона в Западна Стара планина, над 1600 м. надморска 

височина, с площ от 51.23 ха. Режим на дейности: 1. Забранява се всякакво строителство и 

друго нарушаване на терена; 2. Забранява се сечи освен санитарни и отгледни; 3. Забранява 

се залесяване с неприсъщи за обектите видове; 4. Забранява се събиране на диви животни и 

растения, смолодобив; 5. Забранява се паша на домашни животни; 6. Забранява се ловуване 

в периода март – юли. 

• Защитена местност “Самарите” (гр. Берковица) е обявена за защитена през 

1986 г. с площ 107.15 хектара, която до 2007 г. е била буферна зона на резерват „Горната 

кория”. Режим на дейности:1.Забранява се строителството на сгради и пътища от 

републиканската пътна мрежа; 2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния 
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режим и на естествения облик на местността; 3. Забранява се използване на химически 

средства за растителна защита; 4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън 

определените места; 5. Забранява се ловуване; 6. Забранява се залесяването с неприсъщи за 

района дървесни видове; 7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със 

специално предназначение; 8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 9. 

Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 

проект пасищни площи; 10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в 

определените с лесоустройствения проект. 

• Защитена местност “Шабовица” (гр. Берковица) е обявена за защитена през 

2012 г. за опазване на растителния вид „наплъстена трихоколея” и неговото местообитание 

с площ 6.69 хектара. Режим на дейности: 1. Забранява се промяна в предназначението и 

начина на трайно ползване на земята; 2. Забранява се строителство; 3. Забранява се търсене, 

проучване и добив на подземни богатства; 4. Забранява се внасяне на неместни видове; 

5. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия, които водят до намаляване на 

горския склоп под 0,8; 6. Забранява се промяна в хидроложкия режим на територията. 

• Природна забележителност „Мраморна пещера” се намира в гр. Берковица, в 

местността ”Алчов баир”. Обявена е през 1971 г. за природна забележителност с площ 16,22 

ха. Пещерата е известна с мраморните си образувания, подземни галерии и пещерни 

фаунистични видове, но не е проучена. Консервирана е с цел предпазване от разрушения и 

разграбване. Цели на обявяване: Опазване на пещера и вековни дървета от питомен кестен. 

Режим на дейности: 1.Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното 

природно състояние и облик; 2.Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и 

драскане по скалите; 3.Забранява се отбиване на водните течения; 4.Забранява се сечене 

или чупене на дърветата и храстите, изкореняване или бране на цветя и др. 

• Природна забележителност "Хайдушки водопади" се намира в Берковския дял на 

Западна Стара планина, в землището на гр. Берковица и са образувани от сливане на 

р.Ценкова бара и р.Сливашка, разположени на надморска височина 700 м. и с пад на водата 

над 5 м. Защитени са с територията около тях и обща площ 1,04 ха. Обявени за природна 

забележителност 1971 г. Името на водопадите е свързано с преданието, че там е било 

хайдушко сборище, а по нагоре в дебрите на Балкана се намирал бивакът на хайдутите. 

Обектът се посещава от туристи и е прекрасен кът за отдих сред живописната местност. 

Режим на дейности: 1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене 

на пръст и пясък; 2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви 

оръжия и експлозиви; 3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, 
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изменението или замърсяването на водните течения; 4. Забранява се косенето на тревата, 

късането на цветята и събирането на билки и горски плодове; 5. Забранява се палене на 

огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които 

замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада; 6. Разрешава се да се провеждат 

залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях; 7. Разрешава се в горите 

да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед подобряване 

украсните и защитни функции на гората; 8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и 

строителството на сгради, необходими за правилното ползване и стопанисване на 

защитените природни обекти. 

• Защитена зона по директивата за птиците „Берковица“ с код в регистъра: 

BG0002090 и площ: 2799.94 хектара, обявена за защитена през 2008 г. Местоположение от 

община Берковица - гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Бързия, с. Мездрея, с. Песочница, с. 

Слатина, с. Ягодово. Предмет на опазване (видове и местообитания): Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Сив кълвач (Picus canus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio). Цели на обявяване: 1. Опазване и поддържане на местообитанията 

на посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние; 2. Възстановяване на местообитанията на видове птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. Режим на дейности: 1. Забранява се 

премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при 

ползването на земеделските земи като такива; 2. Забранява се залесяването на ливади, 

пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 3. 

Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. 

Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към 

центъра. 

• Защитена зона по директивата за птиците „Западен Балкан“ с код в регистъра: 

BG0002002 и площ: 146832.47 хектара, обявена за защитена през 2012 г. Местоположение 

от община Берковица - гр. Берковица, с. Бързия, с. Котеновци, с. Черешовица. Предмет на 

опазване (видове и местообитания): 1. Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia 

ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд (Neophron 

percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален 

орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Белошипа 

ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris 

graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), 
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Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач 

(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач 

(Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига 

(Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), 

Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 2. Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа 

ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка 

(Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица 

(Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Пчелояд (Merops apiaster). Цели 

на обявяване: 1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 2. Възстановяване на 

местообитания на видове птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното 

им състояние. Режим на дейности: 1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, 

както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; 2. Забранява се 

използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 4. Забранява се 

изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия в горната граница 

на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези, за които към датата на обнародване на 

заповедта в Държавен вестник има започната процедура или са съгласувани по реда на 

глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се 

прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа 

енергия. 5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство. Припокрива (частично или пълно): защитена местност Уручник, 

природна забележителност Хайдушките водопади и резерват Горната кория. 

• Защитена зона по директивата за местообитанията „Западна Стара Планина 

и Предбалкан“, с код в регистъра: BG0001040, обявена за защитена през 2007 г., площ: 

219753.27 хектара. Местоположение - гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Бързия, с. 

Гаганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Цветкова бара, с. 

Черешовица. Публично достъпно е досие на защитената зона
36

. 

                                                           
36

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001040&siteType=HabitatDirec

tive 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001040&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001040&siteType=HabitatDirective
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Фиг.№ 18. Защитени територии и защитени зони в община Берковица 

 
Източник: ОУП на община Берковица 

 

На територията на община Берковица има 12 защитени вековни дървета обявени 

по Закона за биологичното разнообразие, представени в следващата таблица. 

 Табл. № 29. Защитени вековни дървета в община Берковица 

№ в 

регистъра 

Дървесен 

вид 

Населено място в 

общината 

Възраст в 

години 

Височина 

в метри 

Обиколка 

в метри 

1491 Зимен дъб с. Бистрилица, м. Бабино 

поле 

350 22 4,18 

1493 Зимен дъб с. Гаганица, в у-щето на 

бившето с. Калиманица 

350 25 3,80 

1702 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1703 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1705 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1706 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1707 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 
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1708 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1709 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1711 Цер с. Лесковец, м. Белов рът 150 19,5 2,4 

1915 Цер с. Песочница, м. Чуката 150 15 2,80 

1916 Цер с. Песочница, м. Борилица 200 14 3,50 

Източник: Регистър на вековните дървета в България, http://eea.government.bg/v-

trees/bg/index.jsp 

 

През 2019 год. проверка на състоянието на вековните дървета на територията на 

община Берковица (представители на Общинска администрация – Берковица и на РИОСВ – 

Монтана) констатира, че 3 броя дървета от вида „Цер” в землището на село Лесковец са 

обгорели в следствие на пожар през пролетта на 2019 год. Със Заповед № РД-

953/19.12.2019 год. на МОСВ 3 броя вековни дървета от село Лесковец са заличени от 

регистъра. 

 

6. Състояние на селищната мрежа, жилищния сектор и градската среда 

Селищната мрежа на община Берковица се състои от 20 населени места: един 

град – общинския център гр. Берковица и 19 села (с. Балювица, 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).  

На селата в общината може да се направи характеристика на база класификация на 

селата според броя на жителите
37

. Резултатите показват следното: 

- най-големи села (с повече от 5000 души) – няма; 

- големи села (с население от 2000 до 5000 души) – няма; 

- средноголеми села (с население от 1000 до 2000 души) – Бързия (1243 д.) и 

Замфирово (1064 д.) 

- малки села (с население от 500 до 1000 души) – Боровци (592 д.) 

- по-малки села (с население от 200 до 500 души) -няма 

                                                           
37

 Данни от НСИ за население в селата към 2019 г.  

http://eea.government.bg/v-trees/bg/index.jsp
http://eea.government.bg/v-trees/bg/index.jsp
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- най-малки села с население под 200 души) – всички останали 16 села 

Средно големите села Бързия и Замфирово са в долната граница на категорията и 

сравнително близко до центъра. Тип малко село е Боровци и всички останали села в 

общината попадат в групата на най-малките села с население под 200 души.  

На територията на община Берковица се определят т.нар. „Територии в риск от 

обезлюдяване“ – села, които са с критично малко население под 100 души. Това са следните 

села: с. Балювица (37 души), с. Бокиловци (70 души), с. Комарево (62 души), с. Костенци 

(42 души), с. Лесковец  (42 души), с. Песочница (27 души), с. Пърличево (54 души), с. 

Рашовица (2 души), с. Цветкова бара (15 души), с. Черешовица (46 души). 

Селищата формират неравномерна мрежа в територията на общината, която има 

сериозни релефни бариери – полупланинска част на север и високи планини на юг. 

Естествено ненаселена е планинската ивица по южната граница на общината. 

Средното отстояние между населените места е значително - 5 км, което затруднява 

придвижването, формирането и функционирането на единна жизнена териториално-

селищна общност. По отношение икономическият облик на селата, може да се обобщи, че 

той е селскостопански и като цяло в селата възможностите за трудова заетост са по-

ограничени. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в 

общинския център гр. Берковица, който осигурява пълен набор от добре развити услуги на 

селищно и общинско ниво. 

На базата на действащата категоризация на населените места
38

 (последна 

актуализация към 27.11.2018 г.), населените места в община Берковица попадат в следните 

категории: гр. Берковица – 3 категория, селата Бързия и Замфирово – 5 категория, с. 

Боровци – 6 категория, а останалите населени места - от 7 и 8 категория.  

В рамките на общината, съставна административно-териториална единица е 

кметството. Справка в Националния регистър на населените места
39

 показва, че в община 

Берковица са създадени 9 кметства при спазване на условията за създаване на кметство
40

 

(едното от които е общо население над 350 души в населените места на кметството): 

                                                           
38

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%

BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B

B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%

BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf 

39
 https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=11.12.2020&level=3&hierarchy=5&sap=1000129 

40
 Регламентирани в Закона за административно-териториалното устройство на Република България 

https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.11.2018%20%D0%B3.1f80689e4c83b30bafdd69a4671b1f1c.pdf
https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=3&date=11.12.2020&level=3&hierarchy=5&sap=1000129
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кметство Бистрилица, кметство Боровци, кметство Бързия, кметство Гаганица, кметство 

Замфирово, кметство Котеновци, кметство Мездрея, кметство Слатина и кметство Ягодово.  

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие, град Берковица (с 

население 11 841 души) попада в градовете от четвърто йерархично ниво. Градовете от 

четвърто ниво се определят като центрове, предлагащи работни места и основни услуги със 

значение за собствената си и за съседните по-малки общини. Те са избрани с оглед 

подходящото им местоположение в територията на областите, демографската им големина, 

наличните им функции в сферата на икономиката и социалната сфера, въпреки занижените 

им социално-икономически показатели. 

Разчитайки на градовете Берковица и Лом определени като опорни центрове от 

четвърто ниво, област Монтана има преимущества, предполагащи полицентрично развитие. 

В Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион от 

ниво 2 е изготвена териториална структура на региона и община Берковица е поставена в 

категорията на средно урбанизираните общини
41

, които са 15 броя - Видин, Козлодуй, 

Мездра, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Берковица, Вършец, Лом, Монтана, Белене, 

Кнежа, Левски, Червен бряг. 

 

Градска среда  

Община Берковица активно работи за подобряване състоянието на уличната мрежа 

в населените места от общината и поддържането им в добро състояние. Ежегодно се 

извършва рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на общината, текущ ремонт /изкърпване/ на 

улиците в населените места чрез средства от общинския бюджет, от държавния бюджет и с 

европейско финансиране.  

Със средства осигурени от държавния бюджет (ПМС № 360 от 10.12.2020 г.) в 

процес на изпълнение е проект „Реконструкция на част от пл. „Йордан Радичков“, намиращ 

се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 

0392.511.542 по КК на гр. Берковица“ на стойност 1 000 000 лв. Със средства по ПМС № 

373 от 27.12.2019 г. и със собствено финансиране на общината е извършена реконструкция 

на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица на 

обща стойност 749 984,05 лв. Със средства осигурени с ПМС № 165/ 07.08.2018 г. в размер 

                                                           
41

 Средно урбанизирана община (междинна) – на среден град (town) е тази, при която над 50 % от 

населението живее в населени места от 5 до 50 хил. жители или общината е с център град от 5 до 50 хил. 

жители 
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на 200 000 лв. е извършен ремонт и асфалтиране на улица „Първи май“ в гр. Берковица, 

община Берковица“, ремонтирана е дъждоприемна шахта на кръстовището на ул.Първи май 

и ул. Лале, повдигнати са ревизионни шахти, извършено е изкърпване и преасфалтиране на 

улицата. 

С финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г. се изпълнява (16.05.2019 - 16.05.2022 г.) 

проект „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на 

община Берковица“ на стойност 365 163 лв. Предвижда се подобряването на 

инфраструктурата в две населени места - град Берковица и село Замфирово и са включени 

следните три обекта: Подобряване на туристическата инфраструктура, водеща към 

атракции в парк „Здравец“, град Берковица, етап II; Ремонт, рехабилитация и озеленяване 

на площадно пространство – село Замфирово, община Берковица; Реконструкция на площ 

за широко обществено ползване в ПИ 03928.511.542 – град Берковица. Предвиждат се 

дейности по извършване на строително-монтажни работи и оборудване, съгласно 

изготвените инвестиционни проекти в парк "Здравец" и площадите в село Замфирово и 

градската градина в град Берковица. Целта на инвестицията е да подобри условията на 

живот и отдих в населените места. По този начин се подобрява способността на населените 

места да задържат население, да привличат туристи и гости, както и да насърчават 

оставането и развитието на съществуващи и нови бизнеси. От своя страна това води до 

подобряването на пазара на труда, откриването на нови работни места, завръщането на 

население, приходи в местния бюджет и надграждане на целите - намаляване на разликите 

между градските и селските райони и населените места в селските райони в България да 

станат привлекателни за бизнеса и за живеене. 

Чрез финансиране от  Национална кампания 2020 „За чиста околна среда“ на 

ПУДООС в общината са изпълнени следните три малки проекта: „Облагородяване и 

създаване на зона за отдих в с. Мездрея“ на Кметство с. Мездрея (10 000 лв.); „Почистване, 

облагородяване, и обособяване на дендрариум за редки видове растения и спортни 

съоръжения в ДГ Малина гр.Берковица“ (4 124 лв.); „Обичам природата и Аз участвам“ 

проект в Детска Ясла Берковица (4 997 лв.). Целите на кампанията „Чиста околна среда“ са 

да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, 

да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Изпълняват 

се дейности за реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и 

засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране 

на детски и спортни съоръжения и други.  
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По програма за „Публично-частни партньорства с граждани за изграждане, ремонт, 

поддръжка и облагородяване на тротоари, градинки и междублокови пространства“  (50/50) 

с решение на Общински съвет-Берковица за отпускане на средства от бюджета на общината 

за  2019 г. са подписани  7 броя договори. 

След процедура по изготвяне и проведено обществено обсъждане със заповед на 

кмета на общината през 2020 г. е одобрен Окончателен проект за „Генерален план за 

организацията на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“, 

който към настоящия етап се предвижда да влезе в сила от 01.04.2021 г. Този план обхваща 

организацията и движението по 16 улици от Централна градска част на гр. Берковица, като 

се предвижда: по някои от улиците да бъде организирано еднопосочно движение; да се 

изградят нови повдигнати пешеходни пътеки с цел безопасното придвижване на 

пешеходците; да се пребоядисат съществуващите стари пешеходни пътеки; да се обособят 

нови пешеходни пътеки на конфликтни кръстовища и др. дейности. 

Ежегодно се освежава пътната маркировка и знаковото стопанство в град 

Берковица. Предприетите мерки са с цел да се осигури безопасността на движението на 

пешеходците на територията на община Берковица. Поставени са светещи пътни знаци, 

които предупреждават шофьорите за наличието на пешеходни пътеки. Новите светодиодни 

пътни знаци със соларно захранване са разположени на възлови места в града. Обхванати са 

по-големите кръстовища, на които трафикът е засилен и нуждата от обезопасяване е 

наложителна.  Целогодишно се извършва акция за премахване на стари и изоставени 

автомобили на територията общината, като се извършва стриктен контрол и спазване на 

законодателството. През 2020 г. са ремонтирани всички детски площадки на територията 

на град Берковица.  

Община Берковица създава условия и предприема мерки за повишаването на 

енергийната ефективност чрез оптимизиране на енергопотреблението за обществени 

нужди. Ежегодно се инвестират средства – собствени или по проекти за подмяна на 

осветителните тела в уличната осветителна мрежа с енергоспестяващи. Цялостната 

реконструкция и модернизация на уличното осветление е приоритетна задача на 

ръководството на общината, което ще намали и бюджетните разходи за ел.енергия. 

Наличието на улично осветление е безспорно много важно условие за осигуряване на добри 

условия за живот на хората в населените места и предпоставка за опазване на живота и 

здравето на хората и имуществото им.  
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7. Административен капацитет и управление 

 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, 

подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на 

общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, 

подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по 

административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 

Организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в 

общинската администрация на община Берковица се определят с Устройствен правилник 

на общинската администрация Берковица, който е утвърден от кмета на общината и е в 

сила от 01.12.2019 г. 

Ръководството на община Берковица се състои от кмет, секретар и трима 

заместник-кмета със следните ресори: Програми и проекти, обществени поръчки, общинска 

собственост, туризъм и Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни лица; Строителство и устройство на територията, земеделие, 

гори и екология; Местни данъци и такси, образование, младежки дейности и спорт и 

хуманитарни дейности. 

Структурата и числеността на общинската администрация са одобрени от 

Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Общинската администрацията е 

обща и специализирана. Общата администрация подпомага осъществяването на 

правомощията на органа на държавната власт като ръководител на съответната 

администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 

администрация и извършва технически дейности по административното обслужване. 

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа 

на държавна власт, свързани с неговата компетентност. Дирекция “Обща администрация“ 

се състои от три отдела: Отдел „Център за услуги и информация на гражданите, гражданска 

регистрация и административно обслужване“, Отдел „Организационно и техническо 

обслужване“, Отдел „Бюджет и финанси”. Дирекция „Специализирана администрация“ се 

състои от шест отдела: Отдел „Местни данъци и такси“, Отдел „Образование, младежки 

дейности и спорт и хуманитарни дейности“, Отдел „Строителство и устройство на 

територията“, Отдел „Земеделие, гори и екология“, Отдел „Програми и проекти, 

обществени поръчки“, Отдел “Общинска собственост, туризъм и МКБППМН“. 
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Фиг.№ 19. Структура на общинска администрация Берковица 

 

Източник: Интернет страницата на община Берковица; https://www.berkovitsa.bg/wp-

content/uploads/2012/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_2020.jpg 

 

Структурни  звена  на  общинската  администрация са Звено вътрешен одит  и 

Финансов контрольор. 

В състава на община Берковица влизат следните кметства: Бързия, Замфирово и 

Боровци. Населените места, които не са включени в състава на  кметство, се обслужват 

административно от кметовете на кметства, както следва: Населено място с. Цветкова бара 

- от кмета на кметство с. Бързия. и Населено място с. Рашовица - от кмета на кметство с. 

Замфирово. 

В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на 

общината  назначава кметски наместници. Съгласно Устройствен правилник на общинската 

администрация Берковица, кметът на общината назначава кметски наместници в следните 

населени места: с. Балювица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Гаганица, с. Комарево, с. 

Котеновци, с. Костенци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Слатина, с. 

Черешовица и с. Ягодово. 

Общинската администрация осъществява дейността съгласно ЗМСМА и всички 

нормативни актове, от които произтичат задъжения за органите на местното 

https://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_2020.jpg
https://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2012/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA_2020.jpg
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самоуправление. В дейността си служителите в администрацията работят за спазване на 

принципите на законност, прозрачност, бързина, достъпност и икономичност на 

производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и 

удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване. Сред основните 

приоритети на общинската администрация е непрекъснатото подобряване на работата й за 

реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, 

както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. Безспорно 

доказателство, че община Берковица отговаря на европейските стандарти за качество на 

управлението на местно ниво е присъдения през 2020 г. на Община Берковица Етикет за 

иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, който е признание 

за успешно прилагане на принципите на добро демократично управление, качество на 

предоставяните публични услуги и добри практики при изпълнението на публичните 

политики. Община Берковица е приела и прилага в дейността си 12-те принципа за добро 

демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на 

местно ниво на Съвета на Европа. 

Общинските служители ежетодно преминават обчения на различни теми за 

повишаване на административния си капацитет, включително за разработване и управление 

на проекти. Тези обучения се планиратна базата на предварително изготвян анализ на 

потребностите от страна на служителите.  

Отдел „Програми и проекти, обществени поръчки“ отговаря пряко за подготовката, 

разработването и реализацията на проектите и следи за цялостния процес на изготвяне на 

пакета документи за кандидатстване. Спечелените проекти досега са резултат от 

професионалната подготовка на служителите, изграден капацитет и натрупан опит в 

управление на проектити,  добрата организация и ръководство на общината.  

Като възможности през новия програмен период 2021-2027 г. за повишаване 

качеството на административния капацитет и модернизиране на управлението за 

предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, могат да се 

използва например „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“, 

приоритета за цифрова трансформация на публичния сектор в полза на обществото. Могат 

да се финансират дейности, свързани с осигуряване на мрежова и информационна 

сигурност на общините, разработване и внедряване на инструменти и онлайн платформи за 

подобряване на гражданското участие на местно ниво.  

За 2020 г. размерът на приходите на общината възлиза на 19 693 075 лева, от които 

държавните приходи са 12 264 572 лева и размерът на общинските приходи е 7 428 503 
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лева. Събираемостта на собствени приходи е 85% от заложения план. Размерът на 

общинския дълг през 2020 г. намалява - към 01.01.2020 г. е 3 532 198 лв., а към 31.12.2020 г. 

е 1 980 305 лв. 

Бюджетът на община Берковица през 2020 г. е и  социално ориентиран бюджет, без  

увеличение  на  таксите за детски градини и ясла, данъци и такси. Общинският съвет 

определя размерите на данъка върху превозните средства като за 2020 г. са предвиден 

минималните ставки. Със собствени приходи общината финансира социалната си програма, 

спортните клубове, социално подпомагане – за всяко новородено дете се изплащат по 350 

лв.,  за подпомагане  дейността на клубовете за възрастни, финансова помощ за 

подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми, културни прояви от 

общоградски, национален и международен характер и други. Общината умело привлича 

допълнително средства за ремонти, строителство и инвестиции чрез използване на 

европейско финансиране и други финансови източници. Пидемията от COVID-19, създаде 

допълнителни ангажименти, в това число и финансови на община Берковица за 2020 – 2021 

г. Добрата координация и синхрон на работа прилагани с държавните  институции  

допринасят  за по добро взаимодействие. Основно вниманието на общината е насочено в 

тази извънредна и непозната ситуация към изпълнение на  няколко приоритета: 

Информираност – Изготвяне на справки с данни на лицата пристигнали от 

чужбина, данни за лицата, които са дали положителна проба на теста за коронавирус, както 

и тези, които са карантинирани. Предоставяната информация в Районно управление 

„Полиция“ гр. Берковица е  с цел контролиране и  спазване на наложената карантина от 

съответните лица и неопускане на новозаразени. 

Ежедневно  получаваната актуална информация относно издадени заповеди на 

компетентните институции и министерства, както и заповедите на кмета на община 

Берковица, се публикуват на сайта на община Берковица и продължават.  

Мерки за ограничаване на заразата и превенция  свързани с разговори, срещи, 

разяснения, предоставяне на актуални телефони за спешна реакция, повишаване на 

битовата култура  и др.    

Социална насоченост, чрез доставка на лекарства и хранителни продукти от първа 

необходимост, непрекъсната работа на социалния патронаж, доставка на храна до домовете 

на болните и самотни възрастни граждани  и др. Въпреки трудностите, причинени от 

кризата, свързана с новата световна зараза, община Берковица съумява да се справя с 

новите предизвикателства, както и да доказва, че работи ефективно, прозрачно в интерес на 

гражданите.  
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8. Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят 

върху развитието й  

 

В Актуализираната Национална концепция за пространствено развитие (АНКПР) 

град Берковица е определен като град от четвърто йерархично ниво - център, предлагащ 

работни места и основни услуги със значение за собствената си и за съседните по-малки 

общини. Изборът на такива градове (от четвърто йерархично ниво) е с оглед подходящото 

им местоположение в територията на областите, демографската им големина, наличните им 

функции в сферата на икономиката и социалната сфера, въпреки занижените им социално-

икономически показатели. 

Община Берковица не попада в осите на урбанистично развитие с национално и 

регионално значение. Общината не попада под влияние на агломерационни образувания 

(ядра и ареали) - формирани при градове, които имат поне 50 хил. души население и са от 

типа (city) съгласно новата пространствена концепция за град, развита в съвместната 

методика на ОИСР и ЕК. 

В АНКПР община Берковица е включена в т.нар. Зони за стимулирано развитие 

от вида социални зони. Целта на тези зони е да се намали социалната дистанция и изолация 

на определени общини от СЗР от останалите общини. Тези общини за СЗР са 27 броя, 

разделени в три групи, като втора група е в област Монтана и включва общините: 

Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци и 

Якимово. Тези общини се определят за целево подпомагане и са приоритетни при участие 

в проекти за финансиране от националните и оперативни програми през програмния 

период. Ще се търсят механизми за териториално фокусиране на интервенциите, които чрез 

интегриран подход ще позволят да бъде оползотворен местният потенциал по най-добрия 

начин, както и да бъдат адресирани местните проблеми и предизвикателства. 

Реализирането на интегрирани териториални инвестиции, както и прилагането на воденото 

от общността местно развитие ще позволи да се постигнат синергийни ефекти от 

реализираните интервенции. 

Предвид местоположението на община Берковица, позовавайки се на Интегрирана 

териториална стратегия за развитие на Северозападен регион и АНКПР, могат да се 

очертаят териториите, които имат потенциал да влияят върху развитието на община 

Берковица: Община Монтана и в частност областният център гр. Монтана; община 

Вършец; община Годеч; община Лом; столицата град София и други, включително и 
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територии от съседни държави в рамките на трансгранично сътрудничество 

(България-Сърбия и България-Румъния). Други общини от област Монтана - община 

Георги Дамяново, Бойчиновци – Якимово – Вълчедръм – Лом – Медковец – Брусарци; от 

област Враца - община Криводол; от  област Видин - община Белоградчик /развитие на 

туризма/ и други.  

Прилагането на новия подход на интегрирани териториални инвестиции 

зависи от активността на общините да създават пълноценни партньорства на 

базата на междуобщинско сътрудничество и сътрудничеството с други местни и 

регионално базирани актьори. Ето защо община Берковица следва да продължава да 

работи активно за междуобщинско сътрудничество при решаване на местни и 

регионални проблеми, както  и за развитие на територията.  

 

Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на общината 

В Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за 

територията на община Берковица е предвиден за реализация инфраструктурен проект за 

изграждане на спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан“ и довеждаща 

инфраструктура.  

 В същия документ са предвидени проекти, които пряко или косвено могат да 

повлияят и на общината, като например Изграждане на тунел през Петрохан, което 

съоръжение може да съкрати с 45 км пътуването между София и Монтана. 

 

9. SWOT анализ  

 

 SWOT-анализа е основен инструмент за ситуационен анализ на „силните“  и 

„слабите“ страни,  „възможностите“ и „ заплахите“, които стоят пред общината  за 

изследване. Той е  регламентиран като задължителна процедура при разработване на 

Стратегически документи,  планове и програми, свързани с усвояването на структурните 

фондове и инструменти на Европейския съюз. 

В изготвения SWOT-анализ са включени и резултати от проведеното анкетно 

проучване и разговори на терен,  във връзка с изготвянето на ПИРО 2021-2027 г. сред 

широк кръг заинтересовани страни.  
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Съхранена природна среда и 

ресурси, гори, води, минерални 

извори, чист въздух, земеделски 

площи   

• Екологично чист район 

• Наличие на планински туристически 

маршрути  

• Значимо културно-историческо 

наследство 

• Близост до столицата и до границата 

• Наличие на административен 

капацитет 

• Развита социална инфаструктура 

• Опит/традиции в отделни 

икономически сектори 

 

• Влошени демографски показатели и 

обезлюдяване на територии; 

• Влошено състояние на общинските 

пътища и незадоволително 

състояние на  уличната мрежа в 

населените места; 

• Амортизирана ВИК мрежа, липса на 

канализация и на ПСОВ; 

• Нисък дял на предприятията на 

високо технологично ниво; 

• Липса на конкретни маркетингови 

действия за промотиране на 

екотуристическите места; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Увеличаване потока  на граждани от 

големите гъсто населени градове към 

градовете с добра екология и чист 

въздух; 

 Разработване на стратегия за развитие 

на малките населени места; 

 Партньорства с различни 

туроператори за разработване на общи 

туристически маршрути и 

взаимосвързани туристически пакети; 

 Развитие на СПА туризъм; 

 Развитие на комуникационната 

инфраструктура; 

• Разкриване на работни места в малки 

и средни фирми; 

• Възобновяване на традиции в 

производството, характерни за 

населените места; 

 

• Негативно влияние на пандемията от 

КОВИД-19 - икономическа криза, 

намаляване на инвестиции и/или фалити 

на фирми; 

• Ограничен финансов ресурс за 

съфинансиране  на европейски  проекти; 

• Недостиг на финансови средства за 

внедряване на нови технологии  във 

фирми за повишаване на 

конкурентоспособността; 

• Липса на квалифицирана работна сила на 

пазара на труда, влошаване качеството на 

предлаганите услуги, спад в показателите 

на основните отрасли; 

• Климатични промени и настъпили 

рискове - наводнения, пожари, 

засушаване; 

• Липса на гражданско отношение и 

ориентация към опазване на околната 

среда; 

• Недостатъчна квалифицирана работна 

сила; 
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10. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво 

 

Социално-икономическият анализ на районите на Република България (СИАР)
42

 е 

изготвен от Национален център за териториално развитие ЕАД по договор с МРРБ, 

представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. и е структуриран в 3 основни 

части. Третата част на СИАР обобщава синтезираните изводи от първите две части и ги 

надгражда с интегриран национален профил, допълвайки базовата информация за 

актуализирането и разработването на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие от ново поколение. Националният профил се изгражда въз основа 

на систематизираните обобщени изводи за основните предимства, недостатъци, 

възможности и заплахи и на идентифицираните тенденции в развитието. Той очертава 

насоките за развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с онези 

сектори, които имат най-ясно изявени въздействия върху националното пространство и 

чрез интегрирането на политиките и инвестиционните приоритети ще спомогнат за 

постигането на устойчив и приобщаващ растеж. 

Анализа за ПИРО на община Берковица и СИАР изследват едни и същи ключови 

показатели за развитие на териториите, поради което тяхното сравняване е възможно, както 

е възможно и съпоставяне на резултатите от двата анализа. По голяма част от ключовите 

показатели  на община Берковица е със същите характеристики, както районите на 

национално ниво – например негативните демографски показатели.  

ЧАСТ ВТОРА. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021 -2027 Г. 

 

Стратегическата част на ПИРО на община Берковица представлява интегрална част 

от пакета стратегически и планови документи, характеризиращи социално-икономическото 

и пространствено развитие на страната, региона и общината в перспектива до 2027 г. При 

разработването й са спазени изискванията на „Методическите указания за разработване и 

прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ. Стратегията е съобразена с 
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 http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-

razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx 

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx
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действащата нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с 

постановките на кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. 

Формулираните цели и приоритети бъдещото развитие на общината са съобразени 

с изискването за съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, 

европейско, национално и регионално ниво. Освен това стратегическата част на ПИРО 

Берковица е в съответствие с Националната програма за развитие „България 2030“, АНКПР 

2013-2025, както и секторните стратегии в страната. Съобразена е с Интегрирана 

териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за периода 2021-2027 г.  

Основен стратегически документ, който очертава политиките за развитие на 

България за следващите години е Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 

2030
43

. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на 

националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за 

развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. В нея са определени 3 стратегически цели: Ускорено 

икономическо развитие, Демографски подем и Намаляване на неравенствата, за чието 

изпълнение правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са 

определени 13 национални приоритета.  

Ос на развитие 1.  

Иновативна и интелигентна България 

П1. Образование и умения  

П2. Наука и научна инфраструктура  

П3. Интелигентна индустрия 

 

Ос на развитие 2.   

Зелена и устойчива България 

 

П4. Кръгова и нисковъглеродна икономика 

П5. Чист въздух и биоразнообразие 

П6. Устойчиво селско стопанство 

 

Ос на развитие 3.  

Свързана и интегрирана България 

П7. Транспортна свързаност 

П8. Цифрова свързаност 

П9. Местно развитие 

 

Ос на развитие 4.  

Отзивчива и справедлива България 

П10. Институционална рамка 

П11. Социално включване 

 

Ос на развитие 5.  

Духовна и жизнена България 

П12. Здраве и спорт  

П13. Култура, наследство и туризъм 
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 Приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г 
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Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 

2013-2025 год., актуализирана 2019
44

 отделя по-голямо внимание на регионите за 

планиране от ниво 2, на по-високата степен на управляемост на развитието им чрез 

целенасочени интегрирани инвестиции, реагирайки в унисон с тенденциите за засилване на 

регионалното и териториалното измерение на европейските политики. Ролята на НКПР 

като пространствен координатор на процесите в територията и секторните политики е 

запазена, като е осъвременява в контекста на общоевропейското пространствено развитие, с 

акцент върху комплексно, интегрирано планиране и засилена стратегическа ориентация. 

В методологично, структурно и съдържателно отношение ПИРО Берковица е 

обвързан и е функция на Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Северозападен регион за планиране (ИТСРСЗРП). В този смисъл актуални аспекти от 

планираното развитие на Северозападен регион за периода 2021-2027 год. са 

структуроопределящи за идентифицираните проблеми и планирани дейности за 

интегрирано развитие в настоящия план. Визия за развитие на СЗР е следната: 

Северозападен регион преодолява същественото социално-икономическо изоставане и 

сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързваща 

инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за 

догонващо развитие в национален и европейски мащаб. Основните приоритети и 

специфични цели са следните: 

Стратегически приоритет 1: 

Ускоряване на растежа на 

регионалната икономика  

  Специфична цел 1.1. Повишаване на 

инвестиционната активност  

  Специфична цел 1.2. Повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика  

  Специфична цел 1.3. Устойчиво използване на 

регионалните ресурси  

Стратегически приоритет 2: 

Запазване и развитие на 

човешкия капитал  

  Специфична цел 2.1. Равен достъп до качествено 

образование и обучение  

  Специфична цел 2.2. Достъп до качествено 

здравно обслужване, социални услуги, култура и 

спорт  

Стратегически приоритет 3: 

Териториална свързаност, 

устойчиво развитие и 

намаляване на неравенствата  

 Специфична цел 3.1. Транспортна и цифрова 

свързаност  

 Специфична цел 3.2. Устойчива околна среда  

 Специфична цел 3.3. Подобряване качествата на 

градската и агломерационната среда  

 Специфична цел 3.4. Развитие на териториалното 

сътрудничество  
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 Решение на Министерски съвет № 306 от 07.05. 2020, обн. ДВ, бр.42 от 12.05.2020 год. 
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Отчетени и доразвити са постигнатите видими резултати от реализацията на 

Общинския план за развитие на община Берковица за периода 2014-2020 г., като се 

насочват усилията и ресурсите в посока към надграждане на успешните инициативи и 

преодоляване на негативните тенденции в социално-икономическото, културното и 

пространственото развитие на общината. За развитието на община Берковица в пероида 

2014-2020 г. бе заложена следната визия: „Община Берковица – развит туристически 

център, територия с устойчиво екологично селско стопанство, чисти промишлени 

производства и туризъм, територия с високи качества на средите – жизнена, селищна, 

околна - предлагаща сигурност на населението“. 

Прилагането на принципа за приемственост, както и съобразяването с 

актуални потребности на общината, налагат надграждане и усъвършенстване, но не и 

радикални промени в целите и задачите на ПИРО Берковица в периода 2021-2027г.  

Освен това ПИРО Берковица за периода 2021-2027 г. съвместява в рамките на един 

документ елементите на действащите в периода 2014-2020 г. Общински план за развитие на 

община Берковица и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.  

Определянето на приоритетите за развитие на община Берковица за периода 2021-

2027 г. е съобразено с изводите и препоръките на приетия ОУП на община Берковица. В 

него се посочва, че важно за общината е задържането на трудоспособното население и 

привличане на кадрови потенциал чрез стратегическо и иновативно насърчаване на 

икономическото развитие. В ОУП на община Берковица като основни приоритети за 

бъдещото развитие на общината са посочени: 

 Опазване на продородните земеделски земи и насърчаване на развитието на 

селското стопанство; 

 Рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, което 

може да се синхронизира с преструктурирането на неизползваемата производствена база 

и ускоряване на нови производствени и складови територии около новия обход на град 

Берковица; 

 Базвитие на туризма, най-вече в сферата на спортно-рекреационния и 

екотуризъм, което може да се комбинира с опазване на защитените територии и 

биоразнообразието в общината. 

Изборът на актуални идеи и конкретни проекти в ПИРО е базиран и на резултатите 

от проведените през периода октомври 2020 - януари 2021 г. проучвания на нагласите, 

очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на 
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територията на община Берковица. Подробни данни за проведеното проучване се съдържат 

в изготвен подробен Доклад – виж Приложение № 4.  

Стратегията на ПИРО отчита резултатите от аналитично-оценъчна дейност, 

последователно извършена в процеса на подготовка на стратегическия документ, по-

конкретно в следните аспекти: 

 Отчитане на ситуационната характеристика и оценка, свързани с формулиране 

на изводи и проблеми в резултат от социално - икономическия анализ на състоянието и 

потенциалите на община Берковица; 

 Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни и 

поведените срещи и разговори на терен;  

 Интегриране на всички възможни ресурси (финансови, човешки и др.) за 

реализация на проектите и програмите – предмет на плана при отчитане интересите на 

всички заинтересовани страни; 

 Прилагане на определените за  община Берковица потребности за добре (с 

високо качество, базирано на интеграция на функциите) обособени териториални зони за 

прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

 Реализиране на комбинации от мерки за развитие на инфраструктурата за 

икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска мобилност, 

градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура и др. 

 Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др. 

инструменти (документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и др.), 

водещи до качествено ново урбанистично развитие, както на отделните зони на 

въздействие, така и на цялата територия на общината. 

 

1. Визия  

Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява представата на жителите на 

община Берковица за желаното състояние на икономиката, физическата среда и 

обществените отношения. В резултат на широка обществена дискусия със 

заинтересованите страни, резултатите от допитването на населението и цялата местна 

общественост бе предоставена възможност за отразяване действителните потребности на 

хората за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и тяхното 

желание за пространствена и естетическа промяна в жизнената среда.  

За периода 2021-20027 г. визията за развитието на община Берковица е:  
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„Община Берковица – интегриран екологчно чист планински и туристически 

район с добър жизнен стандарт, конкурентоспособна икономика, привлекателно 

място за инвестиции с образован човешки капитал, развити комуникации и 

съхранено природно и културно богатство“ 

 

Визията  очертава стратегическите цели и приоритети на плана, като аргументира и 

избора на зони за въздействие, с цел бъдещи интервенции,  коитп ще допринесат по голяма 

възвръщаемост на вложените средства и устойчиви ползи за обществото. Доброто  

управление и разширяване на  гражданското  участие в процеса на вземането на решения и 

тяхното изпълнение ще допринесе за ефективно използване на наличните ресурси и 

постигане на устойчиви резултати. 

2. Стратегически цели и приоритети за развитие  

 
Целите и приоритетите за развитие на община Берковица за периода 2021-2027 г. са 

определени на базата на конкретните специфични нужди на община Берковица, в 

съответствие с целите и приоритетите на стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие на по-високите нива. 

Приоритетите са  свързани със съответна стратегическа цел и представляват по-

краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата стратегическата 

цел. 

Съгласно изискванията, стратегическата част на ПИРО е фокусирана, конкретна и 

ясно показва избраната посока на развитие на общината и съответната сфера, към които 

приоритетно ще бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно 

поради тази причина са набелязани ограничен брой ключови приоритети -  пет, които 

отразяват избрания фокус и специфика за развитие. Целта е да се постигне концентрация и 

осезаем ефект на база на конкретните потенциали и местни специфики.  

Приоритетите съдържат конкретно дефинирани мерки, които следва да се 

реализират на територията на общината. Мерките са отворени, подлежат на допълнително 

обогатяване с конкретни проекти през целия програмен период (2021-2027). В този 

контекст, въздействието на мерките не се ограничава с дефинираните проекти и проектни 

идеи, включени първоначално в Програмата за реализация на ПИРО. 

 



 

                                              
 
 

                                   План за интегрирано развитие на община Берковица 

                за периода 2021 – 2027 година Страница 119 

Фиг. № 20. Стратегическа рамка за развитие на община Берковица за периода 2021-27 г. 

 
 

Стратегическите цели и приоритети за развитие на община Берковица за периода 

2021-2027 г. са следните: 

  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ  

УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ  

Целта е насочена към поддържане на традиционни за общината икономически 

дейности, но и към развитието на нови, които да надграждат и развиват в позитивна посока 

местната икономика. Специален акцент се поставя в развитието на сектора на услугите – 

туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Предвижда се прилагането на успешни 

модели на партньорство за реализирането на интегрирани териториални инвестиции между 

местната власт, науката и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно условие е 

Визия за развитие: „Община Берковица – интегриран екологчно чист планински и 
туристически район с добър жизнен стандарт, конкурентоспособна икономика, 

привлекателно място за инвестиции с образован човешки капитал, развити 
комуникации и съхранено природно и културно богатство“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  
РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНАТА 
ИКОНОМИКА ЧРЕЗ  

УСТОЙЧИВО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ  

Приоритет 1: 
Повишаване 

на 
конкурентоспо

собността на 
местната 

икономика, 
привличане на 
инвестиции и 
насърчаване 

на 
предприемаче

ството 

Приоритет 2: 
Развитие на 
туризма и 

съхраняване 
на културно-

историческото 
наследство   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
2: ЗАПАЗВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

Приоритет 3: 
Развитие на 
социалната 

среда  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА  

Приоритет 4: 
Съхраняване 

на 
природата и 
опазване на 

околната 
среда 

Приоритет 5. 
Подобряване 

на 
транпортната 
свързаност и 
благоустрояв

ане на 
населените 

места  
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осигуряването на баланс между икономическите цели на развитието и запазване на 

качествените характеристики на природната среда.  

Планира се насърчаване на дигиталната трансформация на малките и средни 

предприятия, подкрепа за подобряване достъпа на МСП до технологии, базирани на 

информационни технологии, изчислителен капацитет и облачни платформи. 

Преодоляването на недостига на инвестиции в областта на цифровите технологии  ще се 

подкрепи чрез специални програми и целева финансова подкрепа на ЕС.  

Целта е насочена към оползотворяване на потенциала на общината за развитие на 

туризма и популяризиране на богатото културното наследство, което ще доведе до 

разкриване на работни места и допълнителни доходи на населението. 

 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, 

привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството 

Основният фокус е насочен към  развитие и повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика, чрез иновации, цифровизация, 

икономическа промяна и производства с висока добавена стойност. Приоритетът 

трансформира на местно ниво заявената основна цел на политиката на правителството в 

Националната програма за развитие България 2030 – „Технологична трансформация“ чрез 

целенасочена и фокусирана правителствена подкрепа. 

Ще се предоставят възможности за развитие на „зелена“ икономика и достъп до 

финансиране за иновативните МСП, особено за тези, които развиват икономически 

дейности в областта на нисковъглеродната икономика.  

Местните предприятия и граждански сдружения имат недостатъчна проектна 

активност, което донякъде се дължи на ниска информираност за възможностите, 

предлагани от оперативните програми и структурните фондове на ЕС. В тази връзка 

общината може да предприеме мерки за повишаване информираността за възможностите за 

европейско финансиране, стимулирайки  предприемаческата и инвестиционна активност на 

местно ниво.  

Като част от местната икономика ключово за общината е и развитието на 

интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, като се 

гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в 

отрасъла. 
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Мярка 1.1. Подобряване на условията за развитие на бизнес средата, стимулиране на 

предприемачеството и привличане на инвестиции.  

Мярка 1.2. Повишаване капацитета на местното население и бизнеса да се възползва 

от възможностите за безвъзмездно финансиране. 

Мярка 1.3. Модернизация на малките и средни предприятия. 

Мярка 1.4. Създаване на условия за възстановяване и развитие на занаяти, 

характерни за населението в общината. 

Мярка 1.5. Развитие на модерно земеделие.  

 

Приоритет 2: Развитие на туризма и съхраняване на културно-историческото 

наследство   

Предвижда се подпомагане на местния икономически потенциал за развитие на 

различни видове туризъм (културен, религиозен, СПА, познавателен, еко и приключенски, 

селски туризъм) чрез развитие на туристически атракции и специализирана инфраструктура 

за оползотворяване на туристическите ресурси (включително изграждане на съпътстваща 

инфраструктура). Насочен е към устойчиво развитие и промотиране на туристически 

услуги с висока добавена стойност, за които са налични подходящи условия и ресурси на 

територията на общината. Географското разположение на зоните с туристически 

потенциал, както и културно-историческите забележителности създават възможност за 

ползотворно влияние на развитието на туризма върху обезлюдяването на териториите. 

 

Мярка 2.1. Опазване и популяризиране на културното наследство и културните 

услуги. Развитие на туристическата инфраструктура 

Мярка 2.2. Промотиране на туристическите продукти 

Мярка 2.3. Насърчаване на културен обмен в рамките на сътрудничество със съседни 

общини в страната и чужбина. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

Запазването и развитието на човешкия капитал е ориентиран към създаването на 

подходящи условия за развитието и реализацията на човешките ресурси, с оглед 

намаляване на негативните демографски и миграционни процеси и подобряване на 

качеството на живот в населените места. При планирането на мерките е необходима 

съгласуваност както на услугите в отделните сектори, така и на местно ниво, чрез 

подобряване механизмите и процедурите за взаимодействие между институциите, 

въвеждане на мултидисциплинарен подход при предоставянето на услуги, 

индивидуализиране на услугите, провеждане на интегрирани политики в различни сфери – 

образование и обучение, пазар на труда, социални, спортни и здравни услуги и др.  

В съответствие с дейностите на национално ниво се предвижда подкрепата за 

преодоляване на съществуващите дълбоки несъответствия между търсенето и предлагането 

на работна сила чрез повишаване на институционалния капацитет и осигуряването на 

инструменти, необходими за извършване на по-ефективни обществени услуги по заетост.  

В условията на кризата, свързана с COVID-19, се засилва  стратегическото 

значение на ефективната публична администрация и на доброто функциониране на 

цифровото управление, достъпът до електронни административни услуги и електронния 

обмен между администрациите. В отговор на това са предвидени мерки за усъвършенстване 

на управлението и ефективната работа на публичните институции, фактори осигуряващи 

подкрепяща среда за развитие на икономиката, социални капитал и подобряване 

параметрите на околната среда. 

 

Приоритет 3: Развитие на социалната среда  

Развитието на социалната среда включва комплекс от мерки и дейности 

ориентирани към подобряване на качеството и средата на живот в общината чрез 

осигуряване на достъп до образователни, здравни, социални услуги, както и модернизиране 

и изграждане на съответната инфраструктура. Предвидени са мерки, свързани с нуждата от 

непрекъснато усъвършенстване на образователната инфраструктурата и осигуряването на 

съвременно оборудване, които ще осигурят възможности за модерно обучение. 

Приоритетът е фокусиран в използването на наличните потенциали за подобряване на 

качеството на живота и създаването на подходящи условия за развитието и реализацията на 

човешките ресурси в общината. Включените  мерки са свързани с повишаване 

квалификацията на човешките ресурси, придобиване на умения в съответствие с пазара на 
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труда и осигуряване на заетост. Важно за населението е подобряването и модернизирането 

на основните елементи на здравната инфраструктура в общината и използване на 

технологичните възможности за осигуряване на равен и ефективен достъп до качествени 

здравни услуги, включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от 

градския център. 

Предвижда се осъществяването на общинските политики с предприемането на 

мерки за усъвършенстване на управлението и въвеждане на електронното управление. 

Развитието на капацитета на администрацията следва да бъде фокусирано върху 

цифровизация на базите данни и процесите и въвеждане на ИКТ-базирани решения за 

управление и подкрепа на развитието. 

 

Мярка 3.1. Модернизация и развитие на образователна инфраструктура.   

Мярка 3.2. Развитие на здравна и социална инфраструктура.  

Мярка 3.3. Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура. 

Мярка 3.4. Повишаване квалификацията на човешките ресурси, придобиване на 

умения в съответствие с пазара на труда и осигуряване на заетост. 

Мярка 3.5. Подобряване на административното обслужване, институционалната среда 

и електронното управление. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА  

Постигането на  устойчиво развитие  на територията и подобряването на жизнената 

среда, изисква гарантирането на условия за опазване и подобряване на околната среда, 

адаптирането ѝ към настъпващите климатични промени и постигане на ефективно 

използване на природните ресурси. За изпълнението на целта са предвидени комплекс от 

дейности за съхраняване на природата и опазване на околната среда, както и подобряване 

на транпортнта свързаност и благоустрояване на населените места. 

Стратегическата цел изразява желаното състояние от заинтересованите страни и 

местната общност за подобряване на физическата среда и техническата инфраструктура на 

населените места в общината, чието рехабилитиране и обновяване би довело до по-добри 

условия за живот в общината. Развитието е свързано с благоустрояването на жизнената 

среда, развитие на инфраструктурите за свързаност и достъпност на териториите, 
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енергийната инфраструктура и възобновяемите източници на енергия; качеството на 

въздуха и други мерки, инициативи и конкретни проекти.  

Доброто състояние на околната среда и разумното съобразяване с климатичните 

промени е задължително условие за пълноценно социално и икономическо развитие. Важен 

аспект представлява управлението на водните ресурси, третирането на отпадъците, 

развитие на екологична инфраструктура за устойчиво развитие и инвестиционна 

привлекателност. 

 

Приоритет 4: Съхраняване на природата и опазване на околната среда  

Съхраняване на природата и опазване на околната среда включва комплекс от 

мерки за гарантиране на условия за опазване и подобряване на околната среда, 

адаптирането ѝ към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и 

ефективно използване на природните ресурси. Включени са действия за  повишаване на 

енергийната ефективност в сградите – общинска и смесена собственост, както и в 

жилищните сгради. Целта на част от включените мерки, е намаляване на въглеродните 

емисии и енергийната интензивност на индустрията, както и повишаване на възможностите 

за постигане на по-екологично производство. В глобален мащаб тези мярки са част от 

провеждането на реформа в областта на енергийната ефективност фокусирана върху 

създаването на устойчив модел за финансиране на мерки свързани с декарбонизацията в 

страната. 

Ще бъдат продължени усилията за повишаване на ефективността на ползване на 

водите чрез реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа, 

подобряване техническото състояние на водопроводните системи и изграждане на 

пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата 

на питейните води.  

Предвидени са действия, насочени към изпълнение на пакета „Кръгова 

икономика“, с цел превръщане на отпадъците в ресурси, както и мерки за намаляване на 

замърсяването на въздуха.   

Друга група дейности са повишаване на готовността на населението и капацитета 

на силите за реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения, вкл. дейности за 

повишаване на информираността на населението, обучения, информационно-образователни 

мерки за формиране, прилагане и изпълнение на целите на политиките, свързани с 

изменението на климата. 
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Мярка 4.1. Изграждане и модернизация на техническа инфраструктура.  

Мярка 4.2. Превенция и управление на рисковете.  

Мярка 4.3. Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ.  

Мярка 4.4. Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното 

разнообразие, насърчаване на екосистемните услуги и „зелената“ инфраструктура. 

 

Приоритет 5. Подобряване на транпортната свързаност и благоустрояване на 

населените места  

Подобряването  на транпортната свързаност и благоустрояване на населените места 

предвижда мерки свързани с реконструкцията и модернизацията на транспортната 

инфраструктура - основно подобряване състоянието на общинските пътища, инвестиране в 

трайно подобряване на експлоатационното състояние на общинските пътища, мерки за 

осигуряване на пътна безопасност, създаване на ефективна организация на пътното 

движение. Транспортната инфраструктура е ключов стимулиращ фактор за инвестиционна 

атрактивност, за развитието на бизнеса и социално-икономическото приобщаване, 

свързаност и достъпност на територията. Предвиждат се  инвестиции за устойчива 

мобилност и функционални зони и всички видове мерки за пътна безопасност, включително 

превенция и повишаване на осведомеността.  

Допълнителни мерки за повишаване на сигурността в градските обществени 

пространства, обновяване на квартали/специфични територии от населените места и 

създаване на достъпна архитектурна среда. Предстои  да се реализирант проекти на 

територията на населените места, които ще допринест за постепенно  преодоляване на 

неудовлетворителното състояние на урбанизираните територии и ще използват потенциала 

им за развитие. 

 

Мярка 5.1. Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа 

Мярка 5.2. Осигуряване на пътна безопасност  

Мярка 5.2. Благоустрояване на жизнената среда в населените места    

 

Важни предпоставки за изпълнението на стратегическите цели в община Берковица  

са: 



 

                                              
 
 

                                   План за интегрирано развитие на община Берковица 

                за периода 2021 – 2027 година Страница 126 

 Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на политиката 

за развитие;  

 Сътрудничество и диалог между институции, работещи на различни нива на 

управление; 

  Партньорства между местните власти, частния сектор и държавата; 

  Активно и целенасочено използване на средствата по европейските програми. 

 

ЧАСТ ТРЕТА. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

 

Съгласно Методическите указания на разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на 

изготвянето на ПИРО Берковица е разработена Комуникационна стратегия. В нея са 

описани всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи 

инструменти за комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на 

публичност и прозрачност относно разработването, изпълнението и отчитането на ПИРО. 

Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на общината, структурите на гражданското общество и бизнеса, 

развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите 

страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за 

партньорство и осигуряване на информация и публичност.  

Идентифициране на всички заинтересовани страни и участници в процеса по 

определяне на политиката за интегрирано устойчиво развитие на общината 

При разработването на ПИРО е важно да се осигури прилагането на принципите за 

партньорство и сътрудничество. Прилагането на принципите за партньорство, публичност и 

прозрачност на всички нива е един от основните принципи, на които се основава 

разработването и прилагането на политиката за регионално развитие. 

 Основната цел на информиране и публичност на процеса на разработване на ПИРО 

е повишаване обществената осведоменост и осигуряване прозрачност при прилагане на 

мерките за местно развитие. 
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Публичните консултации повишават обществената ангажираност и съпричастност 

на местната общност и на всички заинтересовани страни и подпомагат процеса на събиране 

на ценна информация за вземане на правилни решения. 

Идентифицираните заинтересовани страни в процеса на изготвяне на Плана за 

интегрирано развитие на община Берковица са: 

–  гражданите; 

–  представителите на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски 

производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон (микро 

предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на общината), представители на 

обединения и сдружения на бизнеса; 

– представители на неправителствени организации, работещи на територията на 

общината, представители на структурите на гражданското общество, в това число: НПО, 

читалища, спортни клубове, туристически дружества, настоятелства и др. физически лица; 

– представители на публичната и местната власт, в това число областната 

администрация, общински съветници, кметски наместници; 

– представители на образователни институции, социални заведения и др. 

– държавни и изпълнителни агенции или техни териториални звена, публични 

дружества; 

– представители на метстна инициативна група /МИГ Берковица – Годеч/ и съседни 

общини. 

Предвид усложнената епидемичната обстановка във връзка с разпространението на 

COVID-19 фокус, при разработването на ПИРО планираните различни инструменти за 

проучвания и консултиране (включително и фокус групи) с представители на 

заинтересованите страни бяха заменени с други подходящи форми, основно виртуални и 

индивиндуални. Проведени бяха анкетни проучвания с помощта на онлайн-инструменти; 

разговори, беседи и интервюта лице в лице; контакт по електронен и телефонен начин.  

Във всички етапи на подготовката/разработването, изпълнението и отчитане на 

изпълнението на ПИРО е предвидено участие на широк кръг заинтересовани страни, като в 

зависимост от етапа, нивото на съучастие е в различна степен. При взаимодействие между 

целевите групи са приложени и се прилагат всички приети форми на взаимодействие: 

информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и активно участие. 

Изработването и съгласуването на ПИРО, съгласно законодателството, е 

организирано от Кмета на общината, който осъществява координацията и контрола по 

процеса на неговото разработване и съгласуване. 
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Със заповед на кмета е сформирана работна група за подготовката, изготвянето 

и одобряването на ПИРО от представители на заинтересовани страни. На първото си 

заседание Работната група е риела правила за работата си и програма - график за 

изработването на План за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021-2027 

г. 

Проведено е предварително проучване на общественото мнение на нагласите, 

очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към 

развитие на територията на общината. Събрана е информация за това какви са 

основните проблеми според жителите ѝ, какви са техните виждания за приоритетите за 

развитие и възможностите за подобряване на икономическото и социалното положение на 

района и други.  

Целевите групи на проучването са представители на различни заинтересовани 

страни и случайни граждани на общината. Използваните методи за набиране на 

информацията са самостоятелно попълване от респондентите на анкетна карта и директен 

контакт с населението (интервюта тип „лице в лице“). Начина на провеждане е чрез 

използването на специално изготвена анкетната карта. На официалната интернет страница 

на общината беше публикувана анкетата в електронен вариант, което осигури възможност 

за всички заинтересовани страни да я попълнят. Изготвен е Доклад за резултатите от 

проведените проучвания на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите 

страни, имащи отношение към развитие на територията на община Берковица - 

Приложение №4.  

За участвалите в проучването заинтересовани лица 5-те най-важни приоритета за 

развитие на обшината са следните: Икономическо развитие на територията; Опазване на 

природната среда и ефективно оползотворяването на природните ресурс; Съхранение и 

развитие на културно-историческото наследство на общината; Развитие на туризма; 

Подобряване състоянието на пътната инфраструктура, водоснабдителната и 

канализационната инфраструктура. 

По отношение необходимите мерки за икономическото развитие в общината като 

най-необходими, значими и много важни за общината гражданите са определили 

прилагането на мерки в направленията: Развитие на туризма; Привличане на инвеститори за 

създаване на нови предприятия и работни места; Подкрепа и стимулиране на бизнеса в 

различните сектори на местната икономика. Важни за общината е прилагането на мерки в 

направленията: Развитие на селското стопанство; Развитие на горско стопанство; Развитие 

на лека промишленост; Изграждане на логистичен парк/икономическа зона. 
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Значителна част от предложените конкретни проекти са отразени в текста на плана. 

 

Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 

разработването на ПИРО 

При изготвянето на проекта на ПИРО, документът беше публикуван на официалната 

страница на общината за мнения и предложение от широката общественост и 

заинтересованите страни. Постъпилите преложения са обсъдени и са отразени в текста на 

документа. 

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати 

Принципът на партньорство и сътрудничество с представителите на различните 

групи заинтересовани страни се прилага в рамките на целия процес на изпълнение на плана. 

Обществеността ще бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от програмата 

за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са изразходвани финансовите 

ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за реализация. 

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация се прилага както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в процеса на 

изпълнението му.  

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност на 

изпълнението на ПИРО са годишните доклади и междинната оценка за изпълнението му, 

както и последващата оценка, която се изготвя след края на периода на действие на ПИРО. 

В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъждани при спазване и 

изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и 

осигуряване на публичност. Годишните доклади за изпълнението на ПИРО, както и 

изготвените междинна и последваща оценка, ще бъдат публични оповестени на интернет 

страницата на общината..  

В етапите на наблюдение и оценка на ПИРО е от особена важност активното 

участие на местните и регионалните екологични власти за своевременно координиране и 

комуникиране при разрешаване на потенциални „конфликти“ между развитието и околната 

среда, при запазване на равновесието в екосистемите. Предпоставка за устойчиво развитие 

е и възможността за създаване на форуми за „нов диалог“, консултации и ясни механизми 

за комбинирането на становищата на всички консултирани. 
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За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на участието на 

заинтересованите страни е подходящо използването на различни инструменти: 

• интернет страница на общината; 

• провеждане на консултации чрез електронна предоставяне на информация, 

използване на онлайн инструменти за провеждане на обсъждания и проучвания; 

• изработка и разпространение на печатни информационни материали, обобщаващи 

целта и приоритетите на ПИРО, източници на информация и полезни контакти при 

прилагането на плана; 

• провеждане на публични събития/мероприятия, за да се представи процесът на 

изпълнение на ПИРО на партньорите и други. 

Комуникационните дейности ще се осъществят чрез съответните комуникационни 

канали:  

- Електронни медии - Медийни участия, платени публикации, репортажи, 

интервюта, аудио и видео клипове, банери, публикуване на анкети и форми за обратна 

връзка; 

- Печатни медии - Платени публикации, репортажи, интервюта, банери, обявления; 

- Социални медии (мрежи) - Активно споделяне на информация за ПИРО и 

съпътстващите го дейности. Публикуване на видео съдържание от публични обсъждания, 

призиви на кмета, репортажи, задаване на въпроси (анкети) на гражданите. 

- Областен информационен център - Популяризиране на процеса на изготвяне на 

ПИРО чрез публикуване на съобщения и анкети на страницата си; 

- Директна комуникация - Организиране на събития: информационни дни, кръгли 

маси, публични обсъждания, изложения, информационни кампании и др. 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е пространствено 

обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, 

социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните 

фондове. 

Принадлежността на гр. Берковица към 4-то йерархично ниво (съгласно 

Актуализираната НКПР) не налага задължително определяне на „градски зони на 

въздействие“ при разработването на ПИРО.  
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При спазване изискванията на Методическите указания в ПИРО Берковица са 

определени приоритетни зони за въздействие на територията на общината, в които 

основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за 

реализация на плана. Зониъе са определени на базата на общи (идентични) характеристики 

на територията на общината, общи проблеми и потенциали за развитие, както и на базта на 

анализа на силните и слабите страни на общинската територия. Тези зони са в пълно 

съответствие с приетия Общ устройствен план на община Берковица. 

Определените  зони за въздействие в рамките на общината са: 

1) Зона за обществено обслужване – обхваща гр. Берковица. За гр. Берковица 

ясно е формирано групиране на административни, културни и обслужващи дейности в 

съществуващата зона на градски и общински обслужващ център. Центърът е предназначен 

предимно за осигуряване на обекти за обществено-обслужващи дейности - образование, 

здравеопазване, социални грижи, култура, религия, административни и делови услуги, 

търговия, финансово-кредитно обслужване, спорт, отдих, забавления, информационно 

обслужване и други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор.  

2) Зона за развитие на туризъм - с курортни и туристически функции за развитие 

на различни видове туризъм (селски, СПА културен, планински, познавателен, еко и т.н).  

Тази зона обхваща на практика територията на цялата община, като приоритетни са зоните 

където има необходимия потенциал/ ресурси и където са съсредоточени основните 

паметници на културно-историческото наследство - основно град Берковица и с. Бързия. 

Зоната може да бъде отворена в посока и гр. Вършец за оползотворяване на 

съществуващите ресурси, общи маршрути и продукти и т.н. 

3) Зона за развитие на земеделие - обхваща територията на цялата община, като 

приоритетни са териториите в северната част на общината в землищата на селата 

Замфирово, Боровци, Балювица, Гаганица и Бистрилица, както и териториите на изток от 

гр.Берковица, на север от село Бързия и на запад от селата Ягодово и Мездрея. Посочените  

територии са използват активно за селско стопанство, което е предпоставка за засилване 

интензитета на тяхната обработка, особено при наличие на инвестиционен интерес. 
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ЧАСТ ПЕТА. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ  

 

Интегрираният подход прилаган при разработване на ПИРО Берковица 2021-2027 в 

частта „Програма за реализация“ се изразява в прилагането на различни по своя характер 

интервенции в рамките на отделните приоритети на плана.  По всеки от приоритетите на 

плана са включени мерки от различни сектори, които в своята съвкупност постигат 

комплексен ефект, насочен към устойчивото развитие на общината. Освен в 

Стратегическата част на ПИРО, принципите за интегрирано и комплексно развитие на 

общината, широко се използват и в Програмата за реализация на плана. 

Програмата за реализацията на ПИРО има оперативен характер и конкретизира 

начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане 

целите на развитието, заложени в плана.  

Задачата на Програмата за реализация на ПИРО е на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, 

като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа 

помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са мерките 

и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени 

дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово 

управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция може да 

обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни 

средства, публично-частни партньорства, средства от различни оперативни програми или 

от други източници.  

За постигане на интегриран подход на развитие на общинската територия е 

идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, 

политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или 

приоритет. Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни измерими 

резултати и с реални източници на финансиране. Това означава, че включените в 

програмата за реализация мерки не са „пожелателни“ или „потенциални“ (в случай че бъде 

осигурено финансиране в неопределен бъдещ момент), а представляват реално планирани 

дейности и поети ангажименти от страна на общината подпомагана от  партньорите. 

Оформянето на мерките е тясно обвързано с провеждането на предвидената 

комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи. 
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Основни компоненти на Програмата за реализация са описание на интегрирания 

подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по 

образеца на Приложение №1 към плана. 

В изпълнение на Методическите указания на МРРБ, неразделна част на Програмата 

за реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А). Тъй като 

проектите по своята същност могат да представляват мерки или част от мерки за 

реализация на отделните приоритети, включените в Приложение №1А проекти по 

съответните мерки фигурират и в Приложение №1. Условието за включване на конкретни 

проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да 

са преценили, че: Съответният проект е от особена важност за развитието на общината и 

следва да бъде реализиран приоритетно; Съответният проект да има известна степен на 

проектна готовност. 

Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват 

при спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната 

стратегия. 

Изготвена е обща оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите 

на плана - Индикативната финансова таблица (виж Приложение № 2), която описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на ПИРО от страна на всички 

партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Следва да се отчете и факта, че процеса на подготовка програмите за новия 

програмен период 2021-2027 г. все още не е приключил, което обстоятелство затруднява 

точното прогнозиране на финансовите източници, но ще бъде отразено при необходимост в 

актуализация на ПИРО. 

Финансовите източници на средства, които могат да се използват за изпълнение на 

ПИРО, са в следните направления: Национално публично финансиране (републикански 

/централен бюджет, бюджети на общините, публични фондове); Европейски фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ); 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); Международни 

финансови институции; Средства на физически и юридически лица (инвестирори), 

граждански организации; Други допълнителни източници. 

Освен това общата сума на посочените финансови ресурси, включително по 

отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от 
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възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните 

условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства 

чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 

предвидените мерки и проекти.  

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за 

развитие. 

 

ЧАСТ ШЕСТА. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 

Изменението на климата е едно от най-сложните предизвикателства, пред които 

сме изправени днес. Това включва много измерения - наука, икономика, общество, 

политика и морални и етични въпроси, което представлява не само глобален проблем, но и 

локален. За да бъдат намерени адекватни решения на тези проблеми, е необходимо да се 

предприемат мерки и политики от местните общности – „Мисли глобално, действай 

локално“. В процесът на стратегическо планиране на регионалното развитие значително 

влияние оказват климатичните фактори и мерките за адаптация към настъпващите 

климатични промени.  

Според Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие, България е страна, която е уязвима по отношение на изменението на климата и в 

последните години все повече се увеличава риска от редица екстремни събития – 

наводнения, пожари, бури, свлачища, екстремни температури.  

Предприемането на мерки и действия от органите на местно ниво е изключително 

важна част в процеса на интегриране на европейските и национални политики за опазване 

на околната среда в стратегическите документи на местно ниво. В следващите години се 

очаква биологичното разнообразие, екосистемите, както и селското, горско стопанство и 

водните ресурси да бъдат засегнати все повече от климатичните промени. Община 

Берковица също ще бъде засегната от тези процеси и планирането на мерки и действия, 

насочени към смекчаване и адаптиране към климатичните промени е необходимо за 
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устойчивото развитие на територията. Всички рисковете от изменението на климата и 

уязвимостта биха засегнали широк кръг икономически сектори и обществеността. 

В тази връзка община Берковица разработи конкретни мерки за ограничаване 

изменението на климата и за адаптиране към климатичните промени, както и ограничаване 

на природните бедствия и аварии, които са подробно описани в Стратегическа цел 3. 

Устойчиво развитие на територията и подобряване на жизнената среда и включения в нея 

Приоритет 4: Съхраняване на природата и опазване на околната среда. 

 

ЧАСТ СЕДМА. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

И ОЦЕНКА НА ПИРО  

 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

ПИРО на основата на резултатите от изпълнението на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и 

оценка. Особено внимание се отделя на организацията и методите за изпълнението на плана 

и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. За целите на наблюдението и 

оценката е изградена система, която включва формите и начините за събиране на 

информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на 

работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на 

информация и публичност.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка на ПИРО, при спазване на принципа 

за партньорство, участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Целта на Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО е да 

осигури ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението 

на плана, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и 

степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. За целите на ПИРО са използвани два вида индикатори - за 

продукт и за резултат: 
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- Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои 

от приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти 

с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област; 

- Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС 

през периода 2021-2027 г. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-

2027 г. са посочени в Матрица на индикаторите – виж Приложение №3. За да се осигури 

необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор е посочена 

мерната единица, в която ще се измерва, източниците на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата стойност (където е приложимо) за отчитане 

изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде 

достигната до края на периода на действие на плана.  

ПРИЛОЖЕНИЯ   
 

 Приложение №1. Програма за реализация на ПИРО Берковица за периода 2021-

2027 г.; 

 Приложение №1А. Индикативен списък на важни за общината проекти, 

включени в ПИРО Берковица за периода 2021-2027 г.; 

 Приложение №2. Индикативна финансова таблица; 

 Приложение №3. Матрица на индикаторите; 

 Приложение №4. Доклад за резултатите от проведените проучвания на 

нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи 

отношение към развитие на територията на община Берковица. 


