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Представяне на работен вариант



1. Описание на МИГ

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване 
на стратегията

3. Описание на ситуацията в района към момента на 
кандидатстване

4. Цели на стратегията

5. Описание на мерките

6. Финансов план



7. План за действие, показващ как целите са превърнати в 
действия

8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на 
стратегията, която показва капацитета на местната 
инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 
специфичната уредба относно оценката

9. Индикатори за мониторинг и оценка

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС







5 843 
човека; 25%

17 186 
човека; 

75%

Население към 31.12.2014 г. (НСИ)

Община Роман

Община Луковит

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. Торо̀с, с. Ъглѐн 
Община Роман с всичките 13 
населени места:
гр. Роман, с. Долна Бешовица, с. 
Камено поле, с. Караш, с. Кунино, 
с. Курново, с. Марково равнище, 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 



 Популяризиране процеса на разработка на стратегията. 
 3 информационни срещи /Луковит, Роман, Дерманци/. 

 В градовете Луковит и Роман са организирани и проведени 2 бр. 
информационни семинари за представяне на административно 
устройство и функции на МИГ. 

 Проведени са две информационни конференции. 



ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧАСТИЕ 
НА ОБЩНОСТТА В РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА

 Етап на обучения
 Две еднодневни обучения за местни лидери от територията. 

 За екипа на МИГ и управителния съвет са проведени 3 еднодневни 
обучения



ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧАСТИЕ 
НА ОБЩНОСТТА В РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА

 Етап на проучване и анализ. В изпълнение на дейностите са 
изготвени: 
 Проучване на социално-икономическите характеристики и 

 Анализ за идентифициране на потенциалните участници към 
стратегия за водено от общностите местно развитие на 
територията на общини Луковит и Роман.



ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА УЧАСТИЕ 
НА ОБЩНОСТТА В РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА

 Етап по разработка, консултиране и обсъждане на 
стратегията. 

 Етап по учредяване и одобрение на стратегията. 

Юни

2015 2016

Разработване на стратегия

Институционализиране на МИГ

Декември



 Географско положение, граници и големина, селищна мрежа

 Релеф, климат, почви, полезни изкопаеми, водни ресурси, въздух, 
биоразнообразия и Натура 2000

 Брой и динамика на населението, структура на населението по възраст, пол и 
населени места, раждаемост, миграция, възрастова структура на населението, 
смъртност, образование и образователна структура на населението,  етническа
структура на населението, икономическа активност на населението и пазар на 
труда; 

 Здравеопазване, социални услуги, култура, читалища и читалищна дейност, 
библиотеки и културни институции, недвижими културни ценности, 
религиозни обекти, спортни клубове и НПО;

 Икономика, туризъм, земеделие, гори



Преработвателна и 
добивна

промишленост , 59, 
9%

Търговия и услуги , 
432, 69%

Публичен сектор , 
23, 4%

Земеделски 
производители, 77, 

12%

Читалищата и 
неправителствени

организации , 23, 4%

Малки и средни
предприятия от 

допустими сектори по 
ОПИК , 14, 2%



14

27
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13

3

Представител на сектор:

Физическо лице /занаятчия/ 
свободна професия

Представител на юридическо лице 
(кооперация, ЕООД, ООД, ЕАА, АД и 
др.)

Представител на нестопанския 
сектор (НПО)

Представител на община

Без отговор



7 26 22 2
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До 29 г. До 45 г. До 65 г. Над 65 г.



Мярка 4.1
820 000

13%

Мярка 4.2
642 500

11%

Мярка 6.4
2 332 000

39%

Мярка 7.2
1 696 137

28%

Мярка 7.5
348 000

6%

Мярка 7.6
200 000

3% М 4.1 – 8 бр.
М 4.2 – 6 бр.
М 6.4 – 24 бр.
М 7.2 – 24 бр.
М 7.5 – 7 бр.
М 7.6. – 1 бр.



Силни страни

1. Добро географско положение

2. Благоприятни природно-
климатични дадености.

3. Наличие на уникални 
природни феномени и 
ресурси, съхранена природа 
и богато биологично 
разнообразие.

4. Добро състояние на околната 
среда. 

5. Добро качество на 
атмосферния въздух и 
почвите за развитие на 
земеделие

Слаби страни

1. Лошо състояние на 
техническата инфраструктура

2. Разрушена вътрешно-
канална напоителна мрежа и 
съоръжения.

3. Наличие на пустеещи 
обработваеми площи

4. Влошено демографско 
състояние

5. Неблагоприятна 
образователна структура на 
населението особено в 
селата на общината.



Силни страни

6. Наличие на нерудни 
природни ресурси.

7. Наличие на горски площи 
на територията.

8. Наличие на площи в 
обхвата на НАТУРА 2000. 

9. Добре развита лека 
промишленост. 

10. Добре развити сектори -
търговия и финансови 
услуги.

Слаби страни

6. Голям относителен дял на 
ромската етническа общност.

7. Слаба икономическа активност, 
мобилност и 
самоинициативност на 
населението. Нисък жизнен 
стандарт.

8. Нараства делът на хората 
зависими от социално 
подпомагане и попадащите в 
категорията на социално 
изключващите се.

9. Отлив на млади 
квалифицирани специалисти в 
други по-големи градове и в 
чужбина



Силни страни

11. Подходящи условия за 
развитие на различни форми 
на туризъм.

12. Добре развита и материално 
обезпечена образователна 
инфраструктура.

13. Сравнително добра 
материална база на здравна 
помощ и медицински услуги.

14. Ефективна и разнообразна 
система от социални 
дейности и услуги.  

Слаби страни

10. Нарастване дела на 
дългосрочно 
безработните и 
безработните младежи.

11. Липса на иновации.

12. Намалява общият запас от 
дървесина.

13. Непълноценно 
използване на 
туристическия потенциал 
и липса на изграден 
капацитет за подобряване 
развитието на туризма.



Силни страни

15. Опит в подготовката и 
изпълнението на проекти и 
инициативи, финансирани 
със средства от ЕС.

16. Наличие на професионална 
гимназия по селско 
стопанство „Сергей 
Румянцев” гр. Луковит.

17. Единствената в Р. България 
Професионална гимназия по 
каменообработване, с. 
Кунино, общ. Роман.

Слаби страни

14. Недостатъчни 
възможности за спорт, 
отдих, развлечения и 
осмисляне на 
свободното време.

15. Недостиг на финансови 
средства за поддържане 
на културните 
паметници и обекти.



Благоприятни 
възможности

1. Наличие на източници на 
финансиране в подкрепа на местно 
развитие и оползотворяване на 
възможностите на ВОМР, ЕСИФ и 
Дунавската стратегия.

2. Възможности за провеждане на 
насърчителна местна политика за 
инвестиции и ПЧП.

3. Подобряване на средата за 
създаване и развитие на микро, и 
малък бизнес и създаване на 
условия за устойчива заетост,  чрез 
насърчаване на 
предприемачеството.

Потенциални заплахи

1. Несигурна и нестабилна 
макроикономическа среда.

2. Динамично законодателство

3. Затруднен достъп до 
финансиране на бизнеса

4. Влошаване на 
демографските показатели и 
обезлюдяване на населените 
места.

5. Нарастване на 
безработицата.

6. Климатичните промени



Благоприятни 
възможности

4. Използване на даденостите 
на чистата природа и гората.

5. Възможности за развитие на 
дървопреработването, 
производството на мебели, 
хранително-вкусовата 
промишленост, услугите, 
художествените занаяти.

6. Пълноценно използване на 
наличните природни ресурси  
чрез насърчаване на 
инициативи за стимулиране 
развитието на аграрния 
сектор

Потенциални заплахи

7. Неразвити форми на 
електронно 
правителство.

8. Влошаване на 
качествата на 
природната среда.



Благоприятни 
възможности

7. Оползотворяване на наличния 
потенциал за развитие на туризма.

8. Осигуряване на по-добри 
възможности за реализация на 
лицата от различните етнически 
групи и интегрирането им.

9. Подобряване на градската среда за 
утвърждаване на града като 
привлекателно място на живот и 
благоустрояване на малките 
населени места.

10. Предефиниране на целите на 
училищното образование и 
подготовка, с оглед новите 
изисквания на пазара на труда

Потенциални заплахи



 В общините Луковит и Роман единствено общинските 
центрове – гр. Луковит и гр. Роман имат функционално 
значение за организиране на територията, тъй като осигуряват 
целият обхват на услугите и/или обслужват населението на 
повече от една община (напр. здравеопазването)



 Увеличава рискът от обезлюдяване на територията. 
Населението на двете общини намалява средно със 17,5%, 
/2010-2015 г./. Причините за този процес са отрицателен 
естествен прираст /70 %/ и миграционни процеси.

 Процесът на застаряване е особено остър проблем. 
Населението в трудоспособна възраст и в двете общини 
намалява.



 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.

 Висок е делът на населението с незавършено 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 е в положение на 
социално уязвими групи



 Икономиката на общините Луковит и Роман е с ниска степен на 
диверсификация. Водещ е секторът на търговията и услугите, 
следван от производството и земеделието.

 И двете територии имат голям потенциал за развитие на 
устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното 
и културно наследство и насърчаване на приемственост по 
отношение на живото наследство и традициите.

 Фирмите посочват необходимост от кадри, владеещи чужди 
езици. Развитието на екосистеми услуги е непознато за 
територията.



 Предприемачеството е с много ниски темпове. Труден е 
достъпът до капитали за младите хора и поради тази причина е 
нисък делът на новите производства, услугите и занаятите, 
както и новите технологии. Това е определящо за ниските 
доходи, ниската себестойност на труда и липсата на 
перспективи за задържане на територията на младите хора и 
тези в работоспособна възраст.

 Съществуващите предприятия са с нискък ръст на 
технологичното обновление, което е определящо за тяхната 
конкурентоспособност, съответно за доходите на работещите и 
реинвестициите за предприятията.



 Достъпът до социални услуги в общността за уязвими групи в 
община Луковит се подобрява, но предлагането им в община 
Роман е крайно недостатъчно, а потенциалът за развитие на 
иновации в социалните услуги не се използва. 

 Добре е развита мрежата за образователни и здравни услуги, 
вкл. на лечебни заведения за извънболнична помощ, детски 
градини, общообразователни и професионални гимназии и 
училища, 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 територия. 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. Стопанствата на 
земеделските производители функционират с остаряла и 
амортизирана техника поради високите производствени 
разходи и ниска конкурентоспособност.

 Добавянето на стойност към земеделските продукти е ниско 
застъпена, поради влошения инвестиционен климат и свитото 
потребление



 Горите са едно от изключително важните богатства и ресурси 
на двете общини. Те имат важно стопанско значение за 
дърводобивната промишленост, за дървопреработвателната и 
мебелната промишленост, за производство на билки, гъби, 
диворастящи плодове и др.

 При дърводобива в сегашните условия възникват редица 
проблеми: незаконна сеч, на местата на голата сеч не винаги се 
провежда залесяване, прокарването на временни горски 
пътища и преминаването по тях на тежкотоварни трактори 
увеличава ерозията на горските почви и др.

 Дърводобивната дейност е добре развита за сметка на 
дървопреработвателната.



 Развитието на горското стопанство на двете общини е 
стратегически резерв за развитието на туризма, дърводобива и 
дървопреработването, лов и риболов, рационално 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 птиците, които обхващат над 50% 
от територията на двете общини.



 Значителна част от почвите на територията са засегнати в 
различна степен от деградационни процеси, които включват 
всички видове на проявление на почвена ерозия, вкисляване, 
засоляване, замърсяване, разрушаване и т.н., което намалява 
способността на почвите за поглъщане на въглерода и 
увеличаване на парниковите газове от неподходящи 
земеделски дейности.

 Слабо е развито биологичното производство на 
селскостопански продукти, което е насочено както към 
опазване на почвите и водите, но и за разпространение на 
традиционни култури, устойчиви на климата в конкретния 
район.



Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на 
населението чрез използване на местния потенциал -

общество, природно и историческо наследство, за 
устойчиво развитие на конкурентна икономика, 

екологосъобразно животновъдство, земеделие и туризъм

ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ И 
КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ

Подобряване 
качеството на 
образованието 
и обучение и на 
работната сила 
за подобряване 

на квалифик-
ацията

Осигуряване 
на среда за 

равноправен 
достъп и 
активно 

социално 
включване

РАЗВИТИЕ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
БИЗНЕС СРЕДАТА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

Осигуряване 
на устойчива 
и качествена 

заетост

Развитие 
на 

модерно 
земеделие 

и прера-
ботвателе
н сектор

Повишаване 
на 

конкурентосп
особността на 

местната 
икономика 

чрез 
разнообра-

зяване и 
алтернативни 

дейности

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСЛОВИЯТА И СРЕДАТА НА 

ЖИВОТ, С ГРИЖА ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИЯ 
ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ И 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Подобряване на 
социалната, 

техническа и 
туристическа 

инфраструктура 
на територията 

на МИГ „Луковит 
и Роман“ за 

създаване на 
привлекателна 

среда за живот и 
бизнес

Развитие на 
устойчив 
туризъм 

чрез 
опазване и 

експониране 
на 

природното 
и културно 
наследство

Устойчивото 
развитие и 
защита на 

околната среда 
на територията 

на Луковит и 
Роман чрез 

превенция и 
поддържане на 
горския фонд, 

развитие на 
биологично 
земеделие и 

популяризиране 
на екосистемни

услуги



Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на 
населението чрез използване на местния потенциал -

общество, природно и историческо наследство, за 
устойчиво развитие на конкурентна икономика, 

екологосъобразно животновъдство, земеделие и туризъм

ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ЧОВЕШКИЯ 

КАПИТАЛ И 
КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ

Подобряване 
качеството на 
образованието 
и обучение и на 
работната сила 
за подобряване 

на квалифи-
кацията

Осигуряване 
на среда за 

равноправен 
достъп и 
активно 

социално 
включване

РАЗВИТИЕ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
БИЗНЕС СРЕДАТА ЗА 

СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

Осигуряване 
на устойчива 
и качествена 

заетост

Развитие 
на 

модерно 
земеделие 

и прера-
ботвателе
н сектор

Повишаване 
на 

конкурентосп
особността на 

местната 
икономика 

чрез 
разнообра-

зяване и 
алтернативни 

дейности

ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСЛОВИЯТА И СРЕДАТА НА 

ЖИВОТ, С ГРИЖА ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИЯ 
ПРИРОДЕН ПОТЕНЦИАЛ И 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Подобряване на 
социалната, 

техническа и 
туристическа 

инфраструктура 
на територията 

на МИГ „Луковит 
и Роман“ за 

създаване на 
привлекателна 

среда за живот и 
бизнес

Развитие на 
устойчив 
туризъм 

чрез 
опазване и 

експониране 
на 

природното 
и културно 
наследство

Устойчивото 
развитие и 
защита на 

околната среда 
на територията 

на Луковит и 
Роман чрез 

превенция и 
поддържане на 
горския фонд, 

развитие на 
биологично 
земеделие и 

популяризиране 
на екосистемни

услуги



С
п

е
ц

и
ф

и
ч

н
и

ц
е

л
и

Подобряване 

качеството на 

образованието и 

обучение и на 

работната сила 

за подобряване 

на 

квалификацията 

Осигуряван

е на среда 

за 

равноправе

н достъп и 

активно 

социално 

включване

Осигуря

-ване на 

устойчи-

ва и ка-

чествен

а

заетост

Развитие 

на 

модерно 

земеделие 

и пре-

работвате-

лен сектор

Повишаване на 

конкурент-

оспособността

на местната 

икономика чрез 

разнообра-

зяване и 

алтернативни 

дейности

Подобряване на 

социалната, 

техническа и 

туристическа 

инфраструктура на 

територията на 

МИГ „Луковит и 

Роман“ за 

създаване на 

привлекателна 

среда за живот и 

бизнес

Развитие на 

устойчив 

туризъм чрез 

опазване и 

експониране на 

природното и 

културно 

наследство

Устойчивото развитие 

и защита на околната 

среда на територията 

на Луковит и Роман 

чрез превенция и 

поддържане на горския 

фонд, развитие на 

биологично земеделие 

и популяризиране на 

екосистемни услуги

м
е

р
к

и

ОПНОИР

1.Ключови 

компетентности и 

защитена 

образователна среда

2.Занимания по 

интереси

3.Интегриране

ОПРЧР

1.Активно включване

2.Социално-

икономическа 

интеграция на уязвими 

групи

ОПРЧР

1.Предоставян

е на социални 

и здравни 

услуги в 

общността, 

включително 

дългосрочна 

грижа;

2.Приобщаване 

и активно 

включване;

ПРСР

М-4.1

М-4.2

М-6.4

М-8.6

ОПИК

Подобряван

е на

производст

вения

капацитет

на МСП

ПРСР

М-4.1

М-4.2

ОПИК

Подобряване на

производствения

капацитет на МСП

ПРСР

М-6.4

М-4.2

М-8.6

ПРСР

М-7.2

М-7.5

ПРСР

М-6.4

М-7.5

М-7.6

ПРСР

М-4.1

М-7.6

М-8.1

М-8.3



2 933 745 лв. 

1 486 431 лв. 

977 915 лв. 

1 955 830 лв. 

ПРСР

ОПРЧР

НОИР

ОПИК

Общо:   7 353 921 лв. 



M 4.1.
700 000 лв. 

24%

M 4.2.
300 000 лв. 

10%

M 8.1.
50 000 лв. 

1%

M 8.3.
50 000 лв. 

2%M 8.6.
150 000 лв. 

5%

M 6.4.
933 745 лв. 

32%

M 7.2.
500 000 лв. 

17%

M 7.5.
200 000 лв. 

7%

M 7.6.
50 000 лв. 

2%
ПРСР



300 000 лв. 

200 000 лв. 

2
5

0
 0

0
0

 л
в

. 

5
0

 0
0

0
 л

в
. 

1
5

0
 0

0
0

 л
в

. 

5
0

 0
0

0
 л

в
. 

- лв. 

M 4.1.

M 4.2.

2017 2018 2019 2020*

Разпределение на бюджета по години



Разпределение на бюджета по години

- лв. 

- лв. 

- лв. 

50 000 лв. 

- лв. 

50 000 лв. 

- лв. 

50 000 лв. 

50 000 лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

M 8.1.

M 8.3.

M 8.6.

2017 2018 2019 2020*



Разпределение на бюджета по години

350 000 лв. 

- лв. 

- лв. 

20 000 лв. 

383 745 лв. 

300 000 лв. 

100 000 лв. 

30 000 лв. 

200 000 лв. 

200 000 лв. 

100 000 лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

- лв. 

M 6.4.

M 7.2.

M 7.5.

M 7.6.

2017 2018 2019 2020*



Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

2017 2018 2019 2020*

евро евро евро евро евро %

     190 000,00 €      190 000,00 €                    -   €                    -   €      380 000,00 € 50,00%

Активно включване      190 000,00 €      190 000,00 € 25,00%
Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи
     190 000,00 €      190 000,00 € 25,00%

                   -   €      190 000,00 €      190 000,00 €                    -   €      380 000,00 € 50,00%

Предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността, включително дългосрочна грижа
     190 000,00 €      190 000,00 € 25,00%

Приобщаване и активно включване      190 000,00 €      190 000,00 € 25,00%

                   -   € 0,00%

     190 000,00 €      380 000,00 €      190 000,00 €                    -   €      760 000,00 € 100%ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 

* През 2020 г. ще се работи със средствата, които са останали от приемите през предходните години, редуцирани от 

изпълнени проекти, от нереализирани договори

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода на Стратегията 

Мерки за подобряване качеството на обучението на 

работната сила 

Мерки за осигуряване на среда за равноправен достъп и 

активно социално включване

ОПРЧР по години



НОИР по години

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

2017 2018 2019 2020*

евро евро евро евро евро %

     150 000,00 €      175 000,00 €      175 000,00 €                    -   €      500 000,00 € 100,00%
Ключови компетентности и защитена 

образователна среда
       75 000,00 €        75 000,00 €      150 000,00 € 30,00%

Занимания по интереси        75 000,00 €        75 000,00 €      150 000,00 € 30,00%

Интегриране      100 000,00 €      100 000,00 €      200 000,00 € 40,00%

     150 000,00 €      175 000,00 €      175 000,00 €                    -   €      500 000,00 € 100%ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 

* През 2020 г. ще се работи със средствата, които са останали от приемите през предходните години, редуцирани от 

изпълнени проекти, от нереализирани договори

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода на Стратегията 

Мерки насочени към конкурентоспособността 



ОПИК по години

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

Общ публичен 

принос за 

2017 2018 2019 2020*

евро евро евро евро евро %

     300 000,00 €      500 000,00 €      200 000,00 €                    -   €   1 000 000,00 € 100,00%

19.1-ТММ
Подобряване на производствения капацитет в 

малки и средни предприятия
     300 000,00 €      500 000,00 €      200 000,00 €   1 000 000,00 € 100,00%

     300 000,00 €      500 000,00 €      200 000,00 €                    -   €   1 000 000,00 € 100,00%

* През 2020 г. ще се работи със средствата, които са останали от приемите през предходните години, редуцирани от 

изпълнени проекти, от нереализирани договори

Код на 

мярката
Име на мярката

Общо за периода на Стратегията 

Мерки насочени към конкурентоспособността 





Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 

Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров

0887 39 47 87 0888 86 48 47

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


