
Договор №РД 50-195/07.12.2015 г.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.»

Бенефициент: Община Луковит

Партньори:

Община Роман

НЧ „Съзнание 1895“

Балкански център „Дипломат“ ООД

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

П Р О Г Р А М А  З А

РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



„Нашата цел е колкото се може по-
вече хора да участват в подготовка-
та и изпълнението на Стратегията за 
местно развитие. Ще направим всичко 
възможно да улесним процеса, за да се 
включат с проекти повече граждани, 
организации и фирми. Важно е на тери-
торията да има добре работещ бизнес 
сектор, защото тогава и безработи-
цата е по-ниска и хората са доволни“, 
заяви Иван Грънчаров, кмет на община 
Луковит.

Описание на територията на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“

Община Луковит с всичките 12 населени места: 
гр. Луковит, с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци, 
с. Дъбен, с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна,  
с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, с. Ъглен 
Община Роман с всичките 13 населени места: 
гр. Роман, с. Долна Бешовица, с. Камено поле,  
с. Караш, с. Кунино, с. Курново, с. Марково рав-
нище, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът,  
с. Стояновци, с. Струпец, с. Хубавене

Общ брой на населението на територията на 
МИГ – 23 029 жители

Установени проблеми и потребности на територията: 
• В общините Луковит и Роман единствено общинските центрове – гр. Луковит и гр. Ро-

ман, имат функционално значение за организиране на територията, тъй като осигуря-
ват целия обхват на услугите и/или обслужват населението на повече от една община 
(напр. здравеопазването);

• Увеличава се рискът от обезлюдяване на територията. Населението на двете общини 
намалява средно със 17,5%, (2010 - 2015 г.); 

• Процесът на застаряване е особено остър проблем;
• Образователната структура на населението е неблагоприятна и се характеризира с 

нисък дял на хората с висше образование и относително висок дял на тези с начално 
образование; 

• Рискът от бедност и социална изолация е по-висок при ромския етнос и дългосрочно 
безработните, възрастното население и хората с увреждания; 

• Поне 25% от населението на двете общини са в положение на социално уязвими групи;
• И двете територии имат голям потенциал за развитие на устойчив туризъм чрез опаз-

ване и експониране на природното и културно наследство и насърчаване на приемстве-
ност по отношение на живото наследство и традициите; 

• Фирмите посочват необходимост от кадри, владеещи чужди езици; 
• Предприемачеството е с много ниски темпове. Труден е достъпът до капитали за мла-

дите хора и поради тази причина е нисък делът на новите производства, услугите и 
занаятите, както и новите технологии;

Население към 31.12.2014 г.
            (НСИ)

Община 
Роман

Община 
Луковит17 186 човека

5843 
човека



• Достъпът до социални услуги в общността за уязвими групи в община Луковит се 
подобрява, но предлагането им в община Роман е крайно недостатъчно, а съществу-
ващият потенциал не се използва; 

• Добре е развита мрежата за образователни и здравни услуги, но състоянието на 
инфраструктурата и оборудването в голяма част от тях е незадоволително;

• И двете общини са с висок дял на използвани земеделски площи (ИЗП) в общата тери-
тория. Земеделските земи в района са предимно разпокъсани и маломерни, с наклони 
и част от тях са ерозирали;

• Селското стопанство е насочено предимно към развитие на животновъдството и е 
свързано с наличните ресурси - мери, пасища и ливади. Развито е производството на 
плодове, зеленчуци, едногодишни растения; 

• Добавянето на стойност към земеделските продукти е ниско застъпено поради вло-
шения инвестиционен климат и свитото потребление; 

• Дърводобивът е добре развит за сметка на дървопреработвателната;
• Подобряването на горското стопанство на двете общини е стратегически резерв 

за развитието на туризма, дърводобива и дървопреработването, лов и риболов, ра-
ционално и екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски плодове и 
гъби, и т.н.;

• Зоните по Натура 2000 са широко застъпени в община Луковит и община Роман. 6 са 
защитените територии по директивата за хабитатите и директивата за птици-
те, които обхващат над 50% от територията на двете общини;

• Слабо е развито биологичното производство на селскостопански продукти, което е 
насочено както към опазване на почвите и водите, но и за разпространение на тра-
диционни култури, устойчиви на климата.

Основна цел: Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на населението 
чрез използване на местния потенциал - общество, природно и историческо наслед-
ство, за устойчиво развитие на конкурентна икономика, екологосъобразно животно-
въдство, земеделие и туризъм

Специфична цел 1. Подобряване на човешкия капитал и качеството на живот чрез:

1.1. Подобряване качеството на образованието и обучението и на работната сила за 
повишаване на квалификацията; 

1.2. Осигуряване на среда за рав-
ноправен достъп и активно соци-
ално включване.

Специфична цел 2. Развитие на 
предприемачеството и подобря-
ване на бизнес средата за създа-
ване на заетост чрез:

2.1. Осигуряване на устойчива и ка-
чествена заетост;

2.2. Развитие на модерно земеде-
лие и преработвателен сектор;

2.3.Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез разнооб-
разяване и алтернативни дейности.



Специфична цел 3: Подобряване на условията и средата на живот с грижа за околната 
среда и използване на местния природен потенциал и културно наследство чрез:

3.1. Подобряване на социалната, техническата и туристическата инфраструктура 
на територията на МИГ „Луковит и Роман“ за създаване на привлекателна среда за 
живот и бизнес;

3.2. Развитие на устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и 
културно наследство;

3.3. Устойчивото развитие и защита на околната среда на територията на Луко-
вит и Роман чрез превенция и поддържане на горския фонд, развитие на биологично 
земеделие и популяризиране на екосистемни услуги.

Получателите на финансова помощ по 
мерките на стратегията за местно 
развитие трябва да бъдат регистри-
рани на територията на общините 
Луковит и Роман и дейността, която 
предвиждат да развиват, да бъде на 
територията на двете общини: 
● микро-, малки и средни предприя-
тия, регистирани по Търговския за-
кон; собственици на гори; 
● земеделски производители и коопе-
рации;
● неправителствени организации, ре-
гистрирани по Закона за юридически-
те лица с нестопанска цел: спортни 
клубове, читалища, настоятелства 
на детски градини и училища, пенсио-
нерски клубове, сдружения на хората 
с увреждания и др.;
● местни поделения на вероизповеда-
нията;
● училищата, детски градини и ЦПО;
● двете общини Луковит и Роман.

ФИНАНСОВ РЕСУРС НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ПРСР

ОПРЧР

НОИР

ОПИК

5 955 830 лв.

977 915 лв.

1 486 431 лв.

2 933 745 лв.

Общо:   7 353 921 лв.



I. От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода 

на Стратегията

лева %

Мерки за подобряване качеството на обучението на работната сила 743 204 50,00%

 Активно включване 371 602 25,00%

 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 371 602 25,00%

Мерки за осигуряване на среда за равноправен достъп и активно 

социално включване
743 204 50,00%

 Предоставяне на социални и здравни услуги в общността, 

включително дългосрочна грижа
371 602 25,00%

 Приобщаване и активно включване 371 602 25,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 1 486 408 100%

II. От Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода 

на Стратегията

лева %

Мерки, насочени към конкурентоспособността 977 900 100,00%

 Ключови компетентности и защитена образователна среда 293 370 30,00%

 Занимания по интереси 293 370 30,00%

 Интегриране 391 160 40,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 977 900 100%

III. От Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода на 

Стратегията

лева %

Мерки, насочени към конкурентоспособността 1 955 800 100,00%

 Подобряване на производствения капацитет в малки и 

средни предприятия
1 955 800 100,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 1 955 800 100,00%



IV. От Програмата за развитие на селските райони

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода 

на Стратегията

лева %

Мерки, насочени към конкурентоспособността 1 000 000 34,09%

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 700 000 10,23%

4.2.
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти
300 000 8,52%

Мерки, насочени към околната среда 250 000 8,52%

8.1. Залесяване и поддръжка 50 000 1,70%

8.3.
Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 

природни бедствия и катастрофични събития
50 000 1,70%

8.6.

Инвестиции в технологиите за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти

150 000 5,11%

Мерки, насочени към качеството на живота/разнообразяване 1 683 700 57,39%

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 933 700 31,83%

7.2.

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура

500 000 17,04%

7.5.
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура
200 000 6,82%

7.6.

Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани 

с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на села, 

ландшафта в селски райони и обекти с висока природна 

стойност, включително съответните социално-

икономически аспекти, както и действия за повишаване 

на информираността по екологични въпроси

50 000 1,70%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 2 933 700 100%



Поглед в 
бъдещето:

• Подобрено 
качество на живот 
и жизнени стандарт 
на населението  
на общини Луковит  
и Роман; 

• Развит местен 
потенциал - 
общество, природно 
и културно-
историческо 
наследство; 

• Подобрено 
състояние 
на местната 
икономика, повишена 
конкурентоспо-
собност;

• Развива що се 
екологосъобразно 
земеделие; 

• Създадени нови 
работни места.

Териториален обхват на „МИГ Луковит - Роман“

Прогнозна времева линия 2017



Офис на проекта: гр. Луковит

ул. «Сан Стефано» №1

НЧ «Съзнание 1895»

1-ви етаж

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Тази брошура е изготвена по Договор №РД 50-195/07.12.2015 г., 

финансиран по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от «Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.»


