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1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо): 

 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕИП – Единен информационен портал 

ИГРП – Индикативна годишна работна програма 

ИГ – Индикативен график 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

структурни инвестиционни фондове 

КИП – Комисия за избор на проекти 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО – Управляващ орган 

ОС – Общо събрание 

 

2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 

 В отчетния период няма статирали процедури по прием на проекти по Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, поради което няма пряко 

постигнато въздействие върху групите уязвими лица. 

 За отчетния период има постигнато непряко въздействие върху групите от заинтересовани 

лица, чрез провеждане на 10 тематични информационни срещи за целеви групи: представители 

на двете общини (Община Радимир и Община Земен), читалища, малки и средни предприятия, 

земеделски стопани. Участниците в проведените информационнни срещи са запознати с 

одобрената, със Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на ПРСР 2014-

2020, ОПИК 2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и нейните цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, 

предложения за финансово разпределение на бюджета по мерки и цели. 

  

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива:  

  

 Неприложимо. 

 

4. Изпълнение на целите на СВОМР: 

 

 В Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен са 

заложени следните стратегически и специфични цели: 

 

Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА:  

Развитие на конкурентноспособна, иновативна, с висока добавена стойност, 

генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ – Радомир – Земен:  

Специфични цели:  

✓ 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на МСП; 

✓ 1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор; 

✓ 1.3. Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и 

преработка на земеделски продукти; 

 

Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:  
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Повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване на 

качествена заетост и социално включване:  

Специфични цели:   

✓ 2.1. Постигане на по-добро съответствие между квалификацията на работната сила и 

изискванията и потребностите на пазара на труда и бизнеса; 

✓ 2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; 

✓ 2.3. Подобряване на условията на труд и осигуряване на устойчива заетост; 

✓ 2.4. Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони; 

 

Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ:  

Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване и 

съхраняване на местните ресурси:  

Специфични цели: 

✓ 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен; 

✓ 3.2. Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси; 

 

           Тъй като през 2018 година МИГ-Радомир-Земен няма отворени процедури за подбор на 

проекти, не може да бъде отчетено изпълнението на целите на СВОМР. Отварянето на 

процедурите за подбор на проекти ще бъде извършено през 2019 година. 

 

5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период: 

 

5.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ: 

 

✓ Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки 

от СВОМР/индикативна годишна работна програма: 

            С решение № 2 по протокол № 1 от 12.06.2018 г. на Върховния управителен орган на МИГ 

– УС, е приет Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2018 година. 

 С решение № 4 по протокол № 5 от 12.10.2018 г. на Върховния управителен орган на МИГ 

– УС, е актуализиран приетият Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР 

на МИГ-Радомир-Земен за 2018 година. 

 До края на 2018 година МИГ-Радомир-Земен няма статирали процедури по прием на 

проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, като 

отварянето на покани за кандидатстване и стартирането на приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР е предвдено за 2019 година. 

Разработени 8 броя Насоки за кандидатстване по Стратегията за ВОМР, както следва: 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 

2014-2020 г.; 

✓ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 
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✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи “ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ ОПРЧР 2020-2014 г.; 

В процес на съгласуване са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите органи на 

оперативните програми: 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

Съгласувани са с Министерство на финансите 3 броя Насоки за кандидатстване по 

отношение на приложимия режим на държавните помощи: 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

С решение № 3 по протокол № 8 от 19.11.2018 г. на Върховния управителен орган на МИГ 

– УС, е взето решение да се обяви конкурс за избор на външни оценители по всички мерки 

включени в Стратегията за ВОМР. Със заповед № РД-1/19.11.2018 г. на Председателя на УС на 

МИГ, конкурсът е обявен в срок от 22.11.2018 г. до 21.12.2018 г. (включително). В срока 

определен в заповедта са подадени 9 броя заявления за участие, поради което той е удължен. 

 

✓ Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати: 

В изпълнение на дейностите по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Радомир-Земен, за периода 03.05.2018 г.  – 31.12.2018 г. МИГ е организирал и 

провел 10 (десет) информационни срещи, на които са присъствали 144 участника. 

На 02.10.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се проведе 

информационна среща, на която присъстваха 10 участника. 

 На 04.10.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. Стефаново, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 11 участника. 

 На 04.10.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Земен, се проведе информационна 

среща, на която присъстваха 13 участника. 

 Целта на проведените срещи е информиране на местната общност с одобрената, със 

споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на ПРСР 2014-2020, ОПИК 

2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие и нейните цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за 

финансово разпределение на бюджета по мерки и цели. 

Екипът на МИГ представи мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, запозна 

присъстващите с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за подготовка на 

проектните предложения и информира за предстоящото откриване на процедура за подбор на 

проекти. 
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 На 13.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“, с. Друган, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 13 участника. 

 На 13.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на НЧ „Благой Попов – 1927 г.“, с. Дрен, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 15 участника. 

 На 14.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с. Извор, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 10 участника. 

 На 14.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Земен, се проведе информационна 

среща, на която присъстваха 19 участника. 

 На 20.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Никола Корчев – 1928 г.“, с. Долна 

Диканя, се проведе информационна среща, на която присъстваха 21 участника. 

 На 20.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се проведе 

информационна среща, на която присъстваха 19 участника. 

На 21.11.2018 г. от 17:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се проведе 

информационна среща, на която присъстваха 13 участника. 

Целта на проведените срещи е информиране на местната общност с одобрената, със 

Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на ПРСР 2014-2020, ОПИК 

2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие и нейните цели, приоритети, мерки, критерии за оценка, предложения за 

финансово разпределение на бюджета по мерки и цели. 

Екипът на МИГ представи мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, мярка 

1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ от ОПИК 2014-2020 г. и мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ от ОПРЧР 2014-2020 

г., запозна присъстващите с условията на прием, допустимите кандидати и възможностите за 

подготовка на проектните предложения и информира за предстоящото откриване на процедура за 

подбор на проекти. 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 10 броя консултации от 

служители на МИГ. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

✓ Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели 

на финансова помощ до сключване на договор: 

В отчетния период няма стартирали процедури по прием на проекти по СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен. 

 

5.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ: 

 

Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от служителите на МИГ-Радомир-

Земен. За периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г. е водена кореспонденция с УО на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“, УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

УО на ОП „Наука и образование за интелигентин растеж“ 2014-2020 г., както и с кметовете и 

общинските съвети на двете общини – Радомир и Земен. Получени са и са изпратени редица 

писма, които се описват в дневници за входяща и изходяща поща (дневник ЕСДС) на МИГ-

Радомир-Земен. 

 

МИГ-Радомир-Земен води следните регистри: 

✓ Регистър на решенията на Върховния колективен орган на МИГ – ОС; 
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✓ Регистър на решенията на Върховния управителен орган на МИГ – УС; 

✓ Регистър на проведените консултации на потенциални бенефициенти по мерките 

заложени в СВОМР; 

✓ Регистър на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги; 

 

МИГ разполага с отделно помещение – архив, което му дава възможността изрядно да 

съхранява цялата документация по проектните предложения, приключена и архивирана 

документация. 

 

5.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане 

на електронната страница на МИГ: 

 

 На електронната страница на МИГ – www.migradomir.org са своевеременно публикувани – 

Стратегията за ВОМР, Индикативния график, както и неговите изменения, решенията на ОС и 

УС от проведените през отчетния период заседания, информация за проведените информационни 

срещи и обучения, годишен доклад по подмярка 19.4, регистър на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-

Радомир-Земен има сключени договори за услуги, списък на планирани, в процес на провеждане 

и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финасиране, процедура за избор 

на външни оценители, проект на насоки по мерки от СВОМР за обществено обсъждане и всяка 

изискуема информация за дейността на МИГ-Радомир-Земен. 

 

 Съгласно чл. 24, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, МИГ има задължение да 

публикува поканата за свикване на Общо събрание в едно местно печатно или електронно 

издание. За отчетния период МИГ е публикувал обяви за свикване на ОС през месеците юни, 

септември и ноември на електронната страница на „Мироглед“ ООД - 

http://www.mirogled.com/bg/.  

 

 През отчетния период МИГ е изработила три информационни табели, които са поставени 

на сградата на офиса и заседателната зала на МИГ-Радомир-Земен и имат за цел да 

популяризират проекта за прилагане на СВОМР. На табелите е осигурена необходимата 

визуализация: Емблемата на ЕС, Изписването на фразата „Европейски съюз“, наименованието на 

съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 

2014-2020 г. със наименованеито на програмата „ЕДНА ПОСОКА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ“, 

наименование и лого на СНЦ „МИГ Радомир - Земен“, логото на „Лидер“ и националното знаме 

на България, наименоването „Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 

наименованието на проекта „Споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия 

за водено от общностите местно развитие, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014-2020 г., СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Конкурентоспособна икономика, устойчива 

заетост, достойни доходи и добри условия на живот на територията на МИГ – Радомир – Земен.“, 

стойнотта на проекта „ОБЩА СТОЙНОСТ на максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ за проекти към Стратегията за ВОМР: 7 353 823,00 лева.“, „Начало: 03.05.2018 г., Краен 

срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР: 30.06.2023 г.“, както и 

информация за контакт „СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИНА ГРУПА -РАДОМИР-

ЗЕМЕН“ 2400, гр. Радомир, обл. Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, www.migradomir.org; e-mail: 

mir.radomir@gmail.com“, следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/. 

 

 За 2018 година МИГ е изработил и следните планирани и одобрени рекламни материали за 

популяризиране дейността на МИГ, СВОМР и подхода ЛИДЕР: 

✓ Изработване на  лого – 1 бр.; 

http://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
https://www.eufunds.bg/


 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

 

8 

✓ Подготовка и отпечатване на комплект рекламни материали, брандирани с име и лого на 

МИГ и останалите изисквания за публичност - Комплект папка, химикал и бележник – 200 

бр.; 

✓ Подготовка и изрботване на флаш памет с информация за СВОМР, мерките и 

процедурите, брандирани съглано изискванията за визуализация - Флаш памет – 200 бр.; 

✓ Дизайн и изработка на информационен банер (сгъваем и преносим) – 1 бр.; 

✓ Изготвяне на компект визитни картички за екипа и членовете на УС на МИГ – 1 000 бр.; 

Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията на Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

На всички рекламни материали са поставени: емблемата на ЕС, общото лого на програмен 

период 2014-2020 г., логото на МИГ-Радомир-Земен, упоменат е финансиращият фонд, както и 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

За отчетния период МИГ-Радомир-Земен е склучило договор за консултантски услуи за 

изготвяне на проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-Земен, относно „Проучване на 

информираността относно СВОМР и мненията на потенциалните бенефициенти за 

предпочитаните начини на получаване на информация относно СВОМР и работата на МИГ – 

Радомир – Земен с оглед осигуряване на адекватна осведоменост и успешно изпълнение“. 

 

5.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ:  

 

За отчетния период все още няма сключени договори и съответно  - необходимост от 

осъществяване на мониторинг за тяхното изпълнение.  

 

5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им: 

 

През периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г. за МИГ възникнаха трудности при спазването 

на първоначално планираните приеми заложени в ИГ за 2018 г.  

 

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

  

 МИГ-Радомир-Земен се стреми да включва нови подходи, методи или средства за 

реализация на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.  

 Иновативните характеристики на разработената Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен са заложени основно в мерките и критериите за оценка на проектите. 

 Предвид факта, че през отчетния период са изпълнени само подготвителни дейности за 

предстоящи през 2019 първи приеми за проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-

Земен, реалното постигане на иновативните характеристике на стратегията е се осъществи през 

следваща година. 

 

7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо): 

 

7.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо): 

 (неприложимо) 

 

7.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо): 

 (неприложимо) 
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7.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо): 

(неприложимо) 

 

7.4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо): 

Във връзка с решение № 1 по протокол № 3 от 12.09.2018 г. на УС на МИГ и след 

одобрение от УО на ПРСР, за позицията „Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на 

СВОМР“ е подписан трудов договор с Евелина Юриева Славчева, считано от 16.10.2018 г. до 

30.09.2023 г. 

 

7.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо): 

През 2018 година е извършена една промяна в състава на върховния колективен орган на 

МИГ – ОС: 

С Решение № 1 по Протокол № 7 от 02.11.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“, във връзка с постъпила молба за членство вх. № 15/01.11.2018 г.,  на основание 

чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 9 от Устава на сдружението, УС на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ приема единодушно за член в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – 

Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с представител г-жа 

Велиана Петрова Искренова-Попова – Директор на Училището, с БУЛСТАТ/ЕИК 000381042, 

седалище и адрес на управление гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, представител на публичния 

сектор. Извършената промяна е докладвана по точка 1 от дневния ред по протокол № 3 от 

21.11.2018 г. на заседание на Общото събрание на МИГ. 

След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си численост от 

44 на 45 члена и включва представители на над 50 % от територията на МИГ. 

Представителите на публичния сектор увеличават общата си численост от 2 /два/ на 3 

/три/ члена, като публичния сектор е представен от двете общини на територията на МИГ – 

община Радомир и община Земен и ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир. Преставителите на 

стопанския сектор и на нестопанския сектор запазват своята численост от по 21 /двадесет и един/ 

представителя. Делът на представителите на публичния сектор е 6,66 на сто от имащите право на 

глас в ОС, за представителите на стопанския сектор е 46,67 на сто от имащите право на глас в ОС 

и на представителите на нестопанския сектор е 46,67 на сто от имащите право на глас в ОС. 

Извършените промени отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 

2015 г. и чл. 22, ал. 5 от Устава на Сдружението, съгласно които в колективния върховен орган на 

сружението делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския 

сектор и на представителите на нестопанския сектор не превишава 49 на сто от имащите право на 

глас съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

 

7.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо): 

Управителния съвет (УС) на МИГ-Радомир-Земен е върховен управителен орган на 

сдружението, състоящ се от 5 (пет) представители. При подписване на Споразумението за 

изпълнение на Стратегията за ВОМР – 03.05.2018 г. , в състава на УС: 

✓ Представител на публичия сектор е община Радомир, с представител  Анита Георгиева 

Хаджийска, председател на УС на МИГ. 

✓ Представители на стопанския сектор са Васил Цветанов Лалошов – Земеделски 

производител и Биляна Кирилова Граховска  - Земеделски производител. 

✓ Представители на нестопанския сектор са НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. Стефаново, с 

представител Славчо Ананиев Гебрев и ФК „Струмска слава – 1927 г.“, гр. Радомир,  

представител Кирил Боянов Николов. 

 

През 2018 година са извършени няколко промени в състава на върховния управителен 

орган на МИГ – УС: 

✓ С решение № 1 по протокол № 2 от 10.07.2018 г. на УС, за председател на УС на МИГ е 

избран Антонио Емилов Антонов, представител на община Радомир, във връзка с решение 
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№ 77 по протокол № 5 от 29.05.2018 г. на Общински съвет-Радомир, според което за 

представител на община Радомир в УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е опрделен 

Антонио Емилов Антонов. 

✓ С Решение № 1 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ освобождава от членство 

в Управителния съвет на Сдружението – Община Радомир.  

✓ С Решение № 2 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за 

член в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Велиана Петрова Искренова-

Попова, представляващ Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. 

Радомир, представител на публичния сектор. 

✓ С Решение № 3 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на 

Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ избира за Председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Славчо Ананиев Гебрев, 

представляващ НЧ „Напредък 1915“, с. Стефаново, представител на нестопанския сектор. 

 

След извършените промени върховния управителен орган – Управителен съвет на МИГ 

запазва своята обща численост от 5 члена като: 

✓ Представител на публичия сектор е Професионална гимназия по транспорт „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, с представител  Велиана Петрова Искренова-Попова.  

✓ Представители на стопанския сектор са Васил Цветанов Лалошов – Земеделски 

производител и Биляна Кирилова Граховска  - Земеделски производител. 

✓ Представители на нестопанския сектор са НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. Стефаново, с 

представител Славчо Ананиев Гебрев – председател на УС на МИГ и ФК „Струмска слава 

– 1927 г.“, гр. Радомир,  представител Кирил Боянов Николов. 

 

Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор в Управителния съвет на МИГ не превишават 49 на сто 

от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

Новите членове на УС са със седалище и адрес на управление на територията на МИГ и 

отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., като представят 

подписани декларации приложение № 6 и Свидетелства за съдимост. 

 

7.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо): 

 (неприложимо) 

 

7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо): 

На основание чл. 42, ал. 5 от Устава на Сдружението и във връзка с вписване № 

20181105110350, в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, 

като представляващ СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е вписан Радослав Людмилов Йорданов – 

Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо): 

 

 МИГ-Радомир-Земен подписва с Управляващите органи на ПРСР 2014-2020 г., ОПИК 

2014-2020 г., ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПНОИР 2014-2020 г., Споразумение № РД 50-48 от 

03.05.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. 
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 МИГ-Радомир-Земен подава заявление за одобрение на промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ изх. № 5/29.06.2018 г. Необходимостта от промени в Споразумението за изпълнение на 

СВОМР е свързана с изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители 

(ЗПЗП) и отпадане на правното основане (на чл. 9а) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 

2014-2020 г. В тази връзка МИГ-Радомир-Земен подписва с Управляващите органи на ПРСР 

2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПНОИР 2014-2020 г.,  допълнително 

Споразумение № РД 50-48 от 26.10.2018 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие № РД 50-48 от 03.05.2018 г. 

 

 МИГ-Радомир-Земен подава заявление за одобрение на промяна в Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ изх. № 25/05.12.2018 г. Необходимостта от промени в Споразумението за изпълнение на 

СВОМР е свързана с установена „очевидна грешка“ в две от мерките от СВОМР, а именно мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 година. МИГ-Радомир-

Земен очаква да сключи допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на 

СВОМР през 2019 година. 

 

9. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ 

и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо): 

 (неприложимо) 

 

10. Индикатори: 

 (Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.) 

 

11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо): 

 (неприложимо) 

 

12. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред: 

Опис на кореспонденцията на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ с УО на Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и Държавен Фонд „Земеделие“, УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

УО на ОП „Наука и образование за инелигентин растеж“ 2014-2020 г. за периода 03.05.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

 

1. Водяща кореспонденция: 

 

Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

1. 08.06.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

08.06.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Заповед № РД 09-514 от 

01.06.2018 г. за одобрение на 

общия размер на финансовата 

помощ по подмярка 19.4. 

 

3. 25.06.2018 г. 91-00-249/ 

25.06.2018 г. 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Организиране на обучение на 

МИГ в изпълнение на 

мерки/операции по СВОМР с 

финансиране по програмата. 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

4. 11.07.2018 г. РД50-48/2/ 

11.07.2018 г. 

УО на ОПРЧР, 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Съгласуване на ИГ за прием на 

проекти по СВОМР на 

територията на МИГ-Радомир-

Земен за 2018 година. 

5. 11.07.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

11.07.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление № 

19-19-2-02/17.05.2018 г. за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи по 

подмярка 19.4. 

6. 18.07.2018 г. 92-00-672/ 

18.07.2018 г. 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Съгласуване на ИГ за прием на 

проекти по СВОМР на 

територията на МИГ-Радомир-

Земен за 2018 година. 

7. 16.08.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

14.08.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Заповед № РД 09-

745/10.08.2018 г. за одобрение 

на планирани дейности и 

разходи за 2018 година по 

подмярка 19.4. 

8. 27.09.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

19.09.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Допълнителна информация по 

заявление за промяна на 

представляващия Община 

Радомир в състава на 

колективния управителен 

орган на МИГ и 

представляващия сдружението. 

9. 05.10.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

02.10.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Допълнителна информация па 

заявление за одобрение на нов 

служител на длъжността 

„Експерт по мониторинг 

иконтрол на изпълнението на 

СВОМР“. 

9А. 05.10.2018 г. 01-6300/680/ 

01.10.2018 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Предоставяне на допълнителни 

документи по заявка за 

авансово плащане  

№ 14/19/4/0/00073/1/01. 

10.  16.10.2018 г. 9104-151/ 

16.10.2018 г. 

УО на ОПРЧР, 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Съгласуване и обявяване на ИГ 

за 2019 година на заложените 

мерки от ОПРЧР 2014-2020 г.  

12. 19.10.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

17.10.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Одобрение назанчаването на 

нов служител на длъжността 

„Експерт по мониторинг 

иконтрол на изпълнението на 

СВОМР“. 

13. 24.10.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

19.10.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Одобрение на промяна в 

състава на върховния 

управителен орган на МИГ 

(УС). 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

16. 05.11.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

01.11.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Допълнително споразумение № 

РД 50-48/26.10.2018 г. към 

споразумение за изпълнение на 

СВОМР. 

17. 06.11.2018 г. 91-23/ 

05.11.2018 г. 

ИА „ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен разтеж“ 

Указания за подбор на проекти, 

финансирани от ОПНОИР 

2014-2020 г., в изпълнение на 

мнгофондови стратегии при 

прилагане на подхода ВОМР. 

18. 07.11.2018 г. 39-780/ 

05.11.2018 г. 

УО на ОПРЧР, 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Съгласуване на ИГ за прием на 

проекти по СВОМР на 

територията на МИГ-Радомир-

Земен за 2019 година. 

21. 12.11.2018 г. 92-00-672/ 

08.11.2018 г. 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Съгласуване на ИГ за прием на 

проекти по СВОМР на 

територията на МИГ-Радомир-

Земен за 2019 година. 

22. 14.11.2018 г. 02-0800/834#27/ 

12.11.2018 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Заповид № 03-РД/4486 от 

31.10.2018 г. 

23. 14.11.2018 г. 63-00-155/ 

12.11.2018 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на Насоки за 

кандидатстване по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ ПРСР 2014-

2020 г. 

25. 29.11.2018 г. 63-00-187/ 

27.11.2018 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на Насоки за 

кандидатстване по мярка 1.1.2 

„Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на МСП 

на територията на МИГ-

Радомир-Земен“ ОПИК 2014-

2020 г. 

26. 29.11.2018 г. 63-00-188/ 

27.11.2018 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на Насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички 

възрастови групи“ от ОПРЧР 

2014-2020 г. 

 

27. 05.12.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

03.12.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Представяне на допълнителна 

инфомация по заявление за 

промяна в състава на 

върховния колективен и 

върховния управителен орган 

на МИГ (ОС и УС). 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

28. 10.12.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

03.12.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление № 

19-19-2-02-7/28.09.2018 г. за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2019 

година по подмярка 19.4. 

29. 27.12.2018 г. 19-19-2-02-7/ 

19.12.2018 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните 

и горите 

Одобрение на промяна в 

състава на върховния 

колективен и върховния 

управителен орган на МИГ 

(ОС и УС). 

30. 27.12.2018 г.  УО на ОПРЧР, 

Министерство на 

труда и социалната 

политика 

Коментари и бележки, във 

връзка със съгласуване на 

Насоки за кандидатстване по 

мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за 

заетост и квалификация на 

безработни и неактивни лица 

от всички възрастови групи“ от 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

31. 31.12.2018 г. 04-19-402/ 

20.12.2018 г. 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Коментари и бележки, във 

връзка със съгласуване на 

Насоки за кандидатстване по 

мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на МСП 

на територията на МИГ-

Радомир-Земен“ ОПИК 2014-

2020 г. 

 

2. Изходяща кореспонденция: 

 

Изх. 

№ 

Дата Адресат/и Относно 

3. 17.05.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

 

Предоставяне на документи за одобрение на 

планирани дейности и разходи по подмярка 

19.4. 

4. 29.06.2018 г. УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката, 

 

УО на ОПРЧР, 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Съгласуване на ИГ за прием на проекти по 

СВОМР на територията на МИГ-Радомир-

Земен за 2018 година. 

5. 29.06.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на промяна с 

Стратегията за ВОМР. 
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Изх. 

№ 

Дата Адресат/и Относно 

6. 23.07.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Предоставяне на допълнителна информация 

по заявление № 19-19-2-02/17.05.2018 г. за 

одобрение на планирани дейности и разходи 

по подмярка 19.4. 

7. 25.07.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Информация по ИГ за 2018 г., във връзка с 

ПРСР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

9. 10.09.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на промяна в 

Върховния управителен орган – УС на 

МИГ. 

10. 18.09.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите, 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Провеждане на информационни срещи на 

територията на МИГ-Радомир-Земен. 

11. 25.09.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на трудов договор 

на служител на длъжността „Експерт по 

мониторинг и контрол на изпълненито на 

СВОМР“. 

12. 27.09.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 

19.4. 

13. 09.10.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Допълнителна информация по заявление за 

одобрение на промяна в Върховния 

управителен орган – УС на МИГ. 

14. 09.10.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Допълнителна информация по заявление за 

одобрение на трудов договор на служител 

на длъжността „Експерт по мониторинг и 

контрол на изпълненито на СВОМР“. 

15. 09.10.2018 г. Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Допълнителна информация по заявка за 

авансово плащане № 

14/19/4/0/00073/1/01/02/01. 

16. 24.10.2018 г. УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Съгласуване на проект на ИГ за 2019 

година. 

17. 24.10.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите, 

Държавен Фонд 

„Земеделие“ 

Провеждане на информационни срещи на 

територията на МИГ-Радомир-Земен. 

18. 24.10.2018 г. УО на ОПРЧР, 

Министерство на труда и 

социалната политика, 

УО на ПРСР 

Съглсуване на проект на ИГ за 2019 година. 
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19. 24.10.2018 г. Министерство на финансите Съгласуване на Насоки за кандидатстване 

по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г. 

20. 01.11.2018 г. УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Информация за изпълнението на мерки по 

ОПИК 2014-2020 г. 

21. 15.11.2018 г. УО на ОПРЧР, 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Съгласуване на проект на ИГ за 2019 

година. 

22. 20.11.2018 г. Министерство на финансите Съгласуване на Насоки за кандидатстване 

по мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г. 

23. 20.11.2018 г. Министерство на финансите Съгласуване на Насоки за кандидатстване 

по мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и неактивни 

лица от всички възрастови групи“ от 

ОПРЧР 2014-2020 г. 

24. 28.11.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на промени в 

състава на ОС и УС на МИГ. 

25. 05.12.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение на промени в 

СВОМР. 

26. 05.12.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Допълнителна информация, относно 

промени в състава на ОС и УС на МИГ. 

28. 18.12.2018 г. Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Допълнителна информация, относно 

промени в състава на ОС и УС на МИГ. 

29. 19.12.2018 г. УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

Предоставяне на допълнителна информация 

по заявление № 19-19-2-02-7/28.09.2018 г. за 

одобрение на планирани дейности и разходи 

за 2019 г. по подмярка 19.4. 

 

13. Опис на приложения: 

✓ Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите; 

✓ Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

✓ Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от 

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

✓ Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева; 

✓ Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение 

за финансиране в лева; 

✓ Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 
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✓ Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния 

период в лева; 

✓ Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 

споразумение за финансиране в лева; 

✓ Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските 

райони; 

✓ Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани 

от ЕЗФРСР; 

✓ Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 

✓ Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от 

сключване на споразумение за финансиране в лева; 

✓ Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в 

лева; 

 

 

 

 

 

 

Дата: 12.02.2019 г. ............./п/............... 

 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Радослав Йорданов – Изпълнителен директор 

 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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Приложения: 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
35         

ЕЗФРСР  10 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПНОИР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
10 000 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

17               

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4               

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

2               

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

5               

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

3               

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 
2               
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публично ползване в 

инфра структура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство  на 

селата“ 

1               

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

3               

Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

3               

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

3               

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в 

малките населени 

места и в трудно 

достъпните райони“ 

3               
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Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

5               

Мярка 2.1.1.3. 

„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

безработни и 

неактивни лица от 

всички възрастови 

групи“ 

1               

Мярка 2.1.6. 

„Повишаване 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите 

лица от всички 

възрастови групи“ 

1               

Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

2               

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

1               

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

7               

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 

дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 

2               
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Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал на МСП от 

територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

5               

Общо: 35               

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
          

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
          

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

          

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа 

на неземеделски дейности“ 
          

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктурa“ 

          

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфра структура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

          

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство  

на селата“ 

          

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

          

Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ 
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Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
          

Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните 

райони“ 

          

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
          

Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови 

групи“ 

          

Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на бизнеса 

знания и умения на заетите лица от 

всички възрастови групи“ 

          

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

          

Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“ 

          

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
          

Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията от територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 

          

Мярка 1.1.2  „Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП от територията на 

МИГ-Радомир – Земен“ 

          

Общо:           

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00             

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

391 160,00             

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

195 580,00             

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

586 740,00             

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

880 110,00             

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

391 160,00             
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инфра структура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство  на 

селата“ 

293 370,00             

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195 580,00             

Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

195 580,00             

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

977 915,00             

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в 

малките населени 

места и в трудно 

достъпните райони“ 

 

977 915,00             
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Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 486 408,00             

Мярка 2.1.1.3. 

„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

безработни и 

неактивни лица от 

всички възрастови 

групи“ 

352 044,00             

Мярка 2.1.6. 

„Повишаване 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите 

лица от всички 

възрастови групи“ 

352 044,00             

Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

391 160,00             

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

391 160,00             

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

1 955 800,00             

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 

дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 

391 160,00             
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Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал на МСП от 

територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

1 564 640,00             

Общо: 7 353 823,00             

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1: 

ИКОНОМИКА, 

Развитие на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 

добавена стойност, 

генерираща доходи и 

заетост икономика на 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен. 

18               

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване. 

8               

Приоритет 3: 

УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ: 

Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

9               
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и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 35               
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 

ИКОНОМИКА, Развитие на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 

добавена стойност, 

генерираща доходи и заетост 

икономика на територията на 

МИГ – Радомир – Земен. 

  

 

      

 

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата активност 

на населението и 

осигуряване на качествена 

заетост и социално 

включване. 

  

 

      

 

Приоритет 3: 

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: 

Подобряване качеството на 

живот чрез устойчиво и 

ефективно използване и 

съхраняване на местните 

ресурси. 

  

 

      

 

Общо:           
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 

ИКОНОМИКА, 

Развитие на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 

добавена стойност, 

генерираща доходи и 

заетост икономика на 

територията на МИГ – 

Радомир – Земен. 

3 129 280,00             

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване. 

2 464 323,00             

Приоритет 3: 

УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ: Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

и съхраняване на 

местните ресурси. 

1 760 220,00             

Общо: 7 353 823,00             
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
      

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели; 

      

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

      

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

      

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

      

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 
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3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
      

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

      

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
      

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  
      

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

      

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
      

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област        
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

  

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    
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P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
5               

НПО 4               

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

5               

Физическо лице 4               

ЕТ                

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
2               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 20               

                

от ОПНОИР                

Публичен 

орган/Общини 
               

Дедски градини 1               

Училища 2               
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Общо от ОПНОИР  3               

                

от ОПРЧР                

Публичен 

орган/Община 
2               

Работодатели 3               

НПО                

Обучителни 

организации 
               

Социални партньори                

Общо от ОПРЧР  5               

                

от ОПИК                

Малки предприятия 2               

Средни предприятия 5               

Общо от ОПИК 7               

                

ОБЩО: 35               

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
1 134 364,00             

НПО 625 856,00             

други              

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

586 740,00             

Физическо лице 391 160,00             

ЕТ              

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
195 580,00             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 700,00             

              

от ОПНОИР              

Публичен 

орган/Общини 
             

Дедски градини 391 166,00             

Училища 586 749,00             

Общо от ОПНОИР  977 915,00             
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от ОПРЧР              

Публичен 

орган/Община 
743 204,00             

Работодатели 743 204,00             

НПО              

Обучителни 

организации 
             

Социални партньори              

Общо от ОПРЧР  1 486 408,00             

              

от ОПИК              

Малки предприятия 391 160,00             

Средни предприятия 1 564 640,00             

Общо от ОПИК 1 955 800,00             

              

ОБЩО: 7 353 823,00             

Излишните редове се изтриват 

 

  



 

 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
Сдружение „Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48/03.05.2018 г. 

 

 

43 

 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

              

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

              

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

              

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

              

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 
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публично ползване в 

инфра структура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство  на 

селата“ 

              

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

              

Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

              

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

              

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в 

малките населени 

места и в трудно 

достъпните райони“ 
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Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

              

Мярка 2.1.1.3. 

„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

безработни и 

неактивни лица от 

всички възрастови 

групи“ 

              

Мярка 2.1.6. 

„Повишаване 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите 

лица от всички 

възрастови групи“ 

              

Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

              

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

              

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

              

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 

дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 
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Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал на МСП от 

територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

              

Общо:               

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 


