
 

Р Е З Ю М Е  

НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МИГ „КОСТИНБРОД-СВОГЕ“ 

 

МИГ „Костинброд-Своге” обхваща цялата територия на общините Костинброд и 

Своге с 52 населени места (2 града и 50 села) и общ брой жители 36 982 души по данни 

на НСИ към 31.12.2016 г. 

На базата на оценката от извършения анализ на социално-икономическото 

състояние на територията на МИГ „Костинброд – Своге”, анализа на силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите, направените изводи за тенденциите на развитие и 

на наличния потенциал на ареала, Общата стратегическа цел, която си поставя 

Стратегията е: Устойчиво и балансирано развитие на МИГ „Костинброд – Своге” 

чрез насърчаване на  конкурентоспособни земеделие, горско стопанство и 

неземеделски дейности, повишаване качеството на средата за живот и жизнения 

стандарт на населението.   

Постигането ѝ ще се осъществи чрез 3 приоритета и определените към тях 

специфични цели и конкретни мерки:  

1) Приоритет 1: Конкурентоспособно и устойчиво развитие на земеделските и 

горските стопанства, преработката и маркетинга на селскостопански продукти на 

територията на МИГ „Костинброд – Своге”. Насочен е към развитие на местната 

икономика, основана на растениевъдството, животновъдството, биологичните 

производства и преработването на селскостопанска продукция. Приоритетът включва 

реализацията на 3 специфични цели и 3 мерки, с финансиране от ЕЗФРСР чрез ПРСР 

2014 – 2020 г. 

2) Приоритет 2: Разнообразяване икономиката на МИГ „Костинброд – Своге” чрез 

развитие на неземеделски дейности. Свързан е с разнообразяване на местната 

икономика и стимулиране на туризма и неземеделски производства и услуги. 

Приоритетът включва реализацията на 2 специфични цели и 1 мярка, с финансиране от 

ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г. 

3) Приоритет 3: Повишаване качеството на средата на живот чрез инвестиции в 

обновяване на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната 

идентичност, културно-историческото и природното наследство. Отправен е към 

модернизирането и обновяването на общинската инфраструктура, което се очаква да 

окаже положително въздействие върху повишаване на привлекателността на общините 

Костинброд и Своге за привличане на нови бизнес инициативи и инвестиции и върху 

подобряване качеството на живот на населението. Приоритетът включва изпълнението 

на 2 специфични цели  и 3 мерки с финансиране от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014 – 2020 г. 

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 7 

мерки от ПРСР 2014 - 2020 г.:  

 



 Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, с общ бюджет 393 374.50 лв., 

минимален и максимален размер на общите допустими разходи за проект съответно  

10 000.00 лв. и 100 000.00 лв.  

 Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, 

с общ бюджет 93 374.50 лв., минимален и максимален размер на общите допустими 

разходи за проект съответно 10 000.00 лв. и 46 500.00 лв. 

 Мярка 6.4.1 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, с общ бюджет 

1 027 914.50 лв., минимален размер на общите допустими разходи за един проект 

10 000 лв. и максимален размер 70 000.00 лв. за кандидати земеделски стопани със 

стандартен производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро или 

100 000.00 лв. за кандидати микро предприятия, физически лица и земеделски 

стопани със стандартен производствен обем на стопанството над 5 001 евро или  до 

50 000.00 лв. с включен ДДС  за обновяване или изграждане на места за настаняване 

с до 20 помещения за настаняване. 

 Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване 

на енергия, с общ бюджет 1 060 406.60 лв., минимален размер на общите 

допустими разходи за един проект 50 000 лв., и максимален размер на 391 166.00 лв. 

за проекти на общини и ВиК оператори или 150 000.00 лв. за проекти на читалища и 

неправителствени организации. 

 Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура, с 

общ бюджет 240 000.00 лв., минимален и максимален размер на общите допустими 

разходи за проект съответно 10 000.00 лв. и 80 000.00 лв. за проекти на ЮЛНЦ или 

120 000.00 лв. за проекти на общини. 

 Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

на културното и природното наследство на селата, с общ бюджет 60 000.00 лв., 

минимален и максимален размер на общите допустими разходи за проект съответно 

5 000.00 лв. и 20 000.00 лв. 

 Мярка 8.1 Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви, с общ 

бюджет 58 674.90 лв., минимален и максимален размер на общите допустими 

разходи за проект съответно 5 000.00 лв. и 20 000.00 лв.     

Общият бюджет на Стратегията за ВОМР за прилагането на 7 мерки от ПРСР 

2014 - 2020 г. възлиза на 2 933 745.00 лева и разходи по мярка 19.4. Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР на стойност 970 000.00 лв.  

Органите за управление и контрол на МИГ „Костинброд – Своге“ са Общото 

събрание, състоящо се от 32 члена и Управителния съвет, състоящ се от 9 члена. 

Управлението на Сдружението се осъществява от избран Председател на Управителния 

съвет. За прилагане на СВОМР, на трудов договор са назначени експерти, заемащи 

следните позиции: Изпълнителен директор (координиращи и ръководни функции), 

Експерт „Прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” 

(функции по информиране, подпомагане и мониторинг на проекти, участие в комисии 



по избор и контрол), Технически сътрудник (подпомагащи, координиращи функции) и 

Счетоводител (счетоводство, финансови консултации и финансов контрол). 

Стратегията за ВОМР е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС за 

устойчиво развитие, равенство между половете и недопускане на дискриминация, 

насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. В СВОМР са планирани системи 

за мониторинг и контрол, както и е разписана индикаторна система за цялостното 

прилагане на Стратегията.  

 


