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1. Списък на съкращенията, включени в доклада: 

 

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 

КППП – Комисия за подбор на проектни предложения 

МИГ – Местна инициативна група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО – Управляващ орган 

РУО – Ръководител на Управляващия орган 

ОС – Общо събрание 

УС – Управителен съвет 

 

 

 

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 

 През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира 

прием по 9 от общо 14 мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, 

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По отворените процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, имаха възможност да кандидатстват общини, 

училища, детски градини, малки и средни предприятия, юридически лица, еднолични 

търговци, земеделски стопани, сдружения с нестопанска цел, което оказва пряко 

въздействие върху групите заинтересовани лица от територията на МИГ, от публичния, 

нестопанския и стопанския сектор. 

 

✓ Отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г.: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”. 
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✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 

„Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“; 

2. Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. 

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

самообслужване“; 

3. Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. 

„Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията 

на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“; 

4. Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Процедура № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ-Радомир-Земен“. 

В отчетния период СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приключи оценката на 4 

(четири) процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по тях са 

подадени проектни предложения от две групи заинтересовани страни – публичен 

сектор и стопански сектор. За периода между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, 

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

и бенефициенти са сключени 6 (шест) Административни договора, което води до пряко 

въздействие върху групите заинтересовани лица. 

✓ По процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ (първи и втори краен срок), чрез 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  

съвместно с УО на ОПИК са сключени Административни договори с 2 малки и 

средни предприятия на територията на МИГ. Общ брой подадени проектни 



 

 

 

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. 

 

 

5 

предложения от представители на стопанския сектор – 4, общ брой предложени 

за финансиране от МИГ проектни предложения – 3, общ брой одобрени за 

финансиране от УО проектни предложения – 3, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

✓ По процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 

„Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички 

възрастови групи“, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., съвместно с УО на ОП РЧР са сключени Административни 

договори с Община Радомир и Община Земен. Общ брой подадени проектни 

предложения от представители на публичния сектор – 2, общ брой предложени 

за финансиране от МИГ проектни предложения – 2, общ брой одобрени за 

финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

✓ По процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., съвместно с УО на ОП РЧР са сключени Административни 

договори с Община Радомир и Община Земен. Общ брой подадени проектни 

предложения от представители на публичния сектор – 2, общ брой предложени 

за финансиране от МИГ проектни предложения – 2, общ брой одобрени за 

финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

✓ По процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, чрез Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., общ брой подадени проектни 

предложения от представители на стопанския сектор – 4, общ брой предложени 

за финансиране от МИГ проектни предложения – 4. 

В процес на оценка е 1 (една) процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

✓ По процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г., общ брой подадени проектни предложения от представители на 

стопанския сектор – 4. 

За отчетния период има непряко въздействие върху групите от заинтересовани 

лица, чрез провеждане на 10 броя информационни срещи за всеки обявен прием по 

мерките от СВОМР. Участниците в информационните срещи се запознават пряко с 

условията за кандидатстване, допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, 

начините на подаване на проектните предложения, необходимите документи, които се 

прилагат. 

Въздействие върху целевата група нестопански сектор (НПО) бе постигнато чрез 

участието им в 2 броя информационни срещи по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерките: Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 
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квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, Мярка 

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

самообслужване“, финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. 

 Въздействие върху целева група публичен сектор (общини, училища, детски 

градини, доставчици на социални услуги) бе постигнато чрез участието им в 5 броя 

информационни срещи по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мерките: Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи“, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, финансирани от ОП 

РЧР 2014-2020 г. и Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“, финансирана от ОП НОИР 

2014-2020 г. 

 Въздействие върху целева група стопански сектор (микропредприятия, малки и 

средни предприятия, големи предприятия и земеделски стопани) бе постигнато чрез 

включването им в 6 броя информационни срещи по процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерките: Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“, финансирани от ПРСР 2014-2020 г., Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ финансирана от ОПИК 2014-2020 г., 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“ и Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ 

финансирани от ОП РЧР 2014-2020 г. 

  

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени 

групи, при наличие на такива:  

  

 През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал два приема по процедури с допустими целеви групи – хора с увреждания, 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск, деца, ученици и 

родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми: 

✓ По процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.055 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, с финансиране от ОП РЧР 2014-

2020 г., с допустими целеви групи – хора с увреждания, хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване и възрастни в риск. Приемът на проектни 

предложения е с начален срок 04.06.2019 г. и краен срок за кандидатстване 

04.07.2019 г. По процедурата са постъпили 2 проектни предложения, с 

кандидати общините на територията на МИГ, с одобрена стойност на 

безвъзмездната финансова помощ 389 490,83 лева. Към 31.12.2019 г. двата 

одобрени проекта са в процес на изпълнение. Чрез проект „Шанс за равностоен 

живот“, с бенефициент Община Радомир, ще бъдат предоставени подкрепящи 

услуги в домашна среда за минимум 25 потребители на социални услуги – „лица 

с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, обслужвани 

от лични асистенти, както и осигуряване на трудотерапия за възрастни хора и 

хора с увреждания. Чрез проект „Осигуряване на по-добра грижа за хора с 
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увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община 

Земен“, с бенефициент Община Земен, ще бъдат предоставени комплекс от 

интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда за 

28 потребителя – представители на целевата група по проекта – „лица с 

увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, както и 

осигурена работна заетост за 23 лица работещи като персонал.  

✓ По процедура за подбор на проектни предложения № BG05M2OP001-3.009 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, с 

финансиране по ОП НОИР 2014-2020 г., с допустими целеви групи деца, 

ученици и родители/настойници от маргинализираните групи, включително 

роми. Основната цел на процедурата е повишаване качеството на 

образователните услуги и подобряване на достъпа да образование на деца и 

ученици от различни маргинализирани групи (етнически малцинства, 

застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и 

ученици, търсещи или получили международна закрила и др.) в малки населени 

места и трудно достъпни райони. Приемът на проектни предложения е с начален 

срок 28.08.2019 г. и краен срок за кандидатстване 25.10.2019 г., с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата 977 915,00 лева. В рамките на 

първия краен срок по процедурата не са постъпили проектни предложения. В 

тази връзка МИГ-Радомир-Земен обяви втори прием с начален срок 02.12.2019 г. 

и краен срок за кандидатстване 28.02.2020 г. 

 

4. Изпълнение на целите на СВОМР: 

 

 В Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „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:  

1. Специфична цел 1.1. Повишаване конкурентоспособността и иновативността на 

МСП: 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал два приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 1.1. 

Повишаване на конкурентоспособността и иновативността на МСП: 

✓ Процедура № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“, с финансиране по ОПИК 2014-2020 г. Приемът на 

проектни предложения е с начален срок 19.07.2019 г. и краен срок за 

кандидатстване 15.10.2019 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 391 160,00 лева. В рамките на обявения краен срок по 

процедурата не са постъпили проектни предложения. Втори прием по мярката е 

предвиден в Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2020 година, същият е съгласуван от УО на ОПИК 2014-2020 

г. с писмо изх. № 92-00-929/04.09.2019 г. 
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✓ Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, с финансиране по ОПИК 2014-2020 г. В 

рамките на първия прием по процедурата с начален срок 14.03.2019 г. и краен 

срок за кандидатстване 10.05.2019 г., с общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата 1 564 640,00 лева, са сключени Административни 

договори с 2 малки и средни предприятия на територията на МИГ, с одобрена 

стойност на безвъзмездната финансова помощ 703 776,74 лева. Общ брой 

подадени проектни предложения по процедурата (първи и втори краен срок – 

27.09.2019 г.), за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 4, общ брой 

предложени за финансиране от МИГ проектни предложения – 3, общ брой 

одобрени за финансиране от УО проектни предложения – 3, общ брой сключени 

Административни договори – 2.  

• Чрез проект „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на 3А Стийл ООД“ с бенефициент „ЗА Стийл“ ООД ще бъдат 

внедрени два броя роботизирана система за заваряване на метални 

калъпи за изливане на бетонни блокове тип „Лего”, което ще доведе до 

увеличаване производителността на предприятието с най-малко 35%, а 

ефективността на производствените разходи ще бъдат повишени с около 

6%. В следствие изпълнението на дейностите по проекта – въвеждане на 

ново оборудване ще бъдат наети шест нови служителя като оператори на 

роботизираните системи. Общата стойност на безвъзмездната финансова 

помощ по проекта при интензитет 90% е 351 855,00 лева. Към 31.12.2019 

г. проектът е в процес на изпълнение. 

• Чрез проект „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на „Кариери и Вародобив“ АД на територията на МИГ-

Радомир-Земен чрез закупуване на машини“ с бенефициент „Кариери и 

Вародобив“ АД ще се модернизират технологиите и автоматизира 

управлението на производството на варовикови и варови продукти в 

предприятието, в това число намаляване на енергийната интензивност и 

диверсификация на използваните енергийните източници. В следствие 

изпълнението на дейностите по проекта – въвеждане на  новозакупеното 

оборудване се планира да бъдат разкрити 6 нови работни места. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 

90% е 351 921,74 лева. Към 31.12.2019 г. проектът е в процес на 

изпълнение. 

 

2. Специфична цел 1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 

извън аграрния сектор: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал един прием по процедури, свързани с постигане на специфична цел 1.2. 

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор: 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с финансиране по ПРСР 

2014-2020 г. Приемът на проектни предложения е с начален срок 20.12.2019 г. и 

краен срок за кандидатстване 24.01.2020 г., с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата 586 740,00 лева. 
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3. Специфична цел 1.3. Подкрепа за развитие на ефективно и 

конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал един прием по процедури, свързани с постигане на специфична цел 1.3. 

Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и 

преработка на земеделски продукти: 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. 

Приемът на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване, е с 

начален срок 04.06.2019 г. и краен срок за кандидатстване 31.07.2019 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 391 160,00 лева. 

Общ брой подадени проектни предложения – 4, общ брой предложени за 

финансиране от МИГ проектни предложения – 4, с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ по проектите при интензитет на помощта 50 

% - 326 566,00 лева. 

 

 

Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:  

Повишаване на икономическата активност на населението и осигуряване 

на качествена заетост и социално включване:  

 

1. Специфична цел 2.1. Постигане на по-добро съответствие между 

квалификацията на работната сила и изискванията и потребностите на пазара на 

труда и бизнеса: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал два приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 2.1. 

Постигане на по-добро съответствие между квалификацията на работната сила и 

изискванията и потребностите на пазара на труда и бизнеса: 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. 

„Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, с 

финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. Приемът на проектни предложения е с 

начален срок 24.09.2019 г. и краен срок за кандидатстване 31.10.2019 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 352 044,00 лева. В 

рамките на обявения първи краен срок по процедурата не са постъпили проектни 

предложения. Процедурата е обявена с два крайни срока за кандидатстване, като 

вторият краен срок е до 28.02.2020 г., във връзка със съгласуван от УО на ОП 

РЧР 2014-2020 г. Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2020 година, с писмо изх. № РД 50-48/91/13.09.2019 г. 

 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 

„Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички 

възрастови групи“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. В рамките на 
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обявения прием по процедурата с начален срок 03.05.2019 г. и краен срок за 

кандидатстване 28.06.2019 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 352 044,00 лева, са сключени Административни договори с 

Община Радомир и Община Земен, с одобрена стойност на безвъзмездната 

финансова помощ 292 582,51 лева. Общ брой подадени проектни предложения 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2, общ 

брой предложени за финансиране от МИГ проектни предложения – 2, общ брой 

одобрени за финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

• Чрез проект „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в 

Община Радомир“ с бенефициент Община Радомир ще бъдат обучени 20 

лица представители на целевата група по професия „Помощник 

строителство“, на които след предоставеното обучение ще бъде 

осигурена заетост до 12 месеца, в зависимост от потребностите. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 

100 % е 152 218,88 лева. Към 31.12.2019 г. проектът е в процес на 

изпълнение, като общо реално изплатени суми под формата на авансово 

плащане са 30 443,78 лева. 

• Чрез проект „Отново на работа“ с бенефициент Община Земен ще бъдат 

обучени 20 лица представители на целевата група ще придобият ключова 

компетентност № 5 – умения за учене, като същите ще бъдат обучени за 

придобиване но първа степен професионална квалификация по професия 

„Работник в озеленяването“, на които след предоставеното обучение ще 

бъде осигурена заетост от 6 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 140 363,63 лева. 

Към 31.12.2019 г. проектът е в процес на изпълнение, като общо реално 

изплатени суми под формата на авансово плащане са 28 072,73 лева. 

 

2. Специфична цел 2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал един прием по процедура, свързана с постигане на специфична цел 2.2. 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване: 

✓ Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. В рамките на 

обявения прием по процедурата с начален срок 04.06.2019 г. и краен срок за 

кандидатстване 04.07.2019, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 391 190,00 лева, са сключени Административни договори с 

Община Радомир и Община Земен, с одобрена стойност на безвъзмездната 

финансова помощ 389 490,83 лева. Общ брой подадени проектни предложения 

по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2, общ 

брой предложени за финансиране от МИГ проектни предложения – 2, общ брой 

одобрени за финансиране от УО проектни предложения – 2, общ брой сключени 

Административни договори – 2. 

• Чрез проект „Шанс за равностоен живот“ с бенефициент Община 

Радомир ще бъдат предоставени подкрепящи услуги в домашна среда за 
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минимум 25 потребители на социални услуги – „лица с увреждания и 

лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, обслужвани от лични 

асистенти, както и осигуряване на трудотерапия за възрастни хора и хора 

с увреждания, за срок от 12 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 233 490,82 лева. 

Към 31.12.2019 г. проектът е в процес на изпълнение, като общо реално 

изплатени суми под формата на авансово плащане са 46 698,16 лева. 

• Чрез проект „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“ с 

бенефициент Община Земен ще бъдат предоставени комплекс от 

интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна 

среда за 28 потребителя – представители на целевата група по проекта – 

„лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, 

както и осигурена работна заетост за 23 лица работещи като персонал, за 

срок от 12 месеца.  Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ 

по проекта при интензитет 100 % е 156 000,01 лева. Към 31.12.2019 г. 

проектът е в процес на изпълнение, като общо реално изплатени суми под 

формата на авансово плащане са 31 200,00 лева. 

 

3. Специфична цел 2.3. Подобряване на условията на труд и осигуряване на 

устойчива заетост: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал един прием по процедура, свързана с постигане на специфична цел 2.3. 

Подобряване на условията на труд и осигуряване на устойчива заетост: 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г. Приемът на проектни 

предложения е с начален срок 27.09.2019 г. и краен срок за кандидатстване 

30.10.2019 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

391 160,00 лева. В рамките на обявения първи краен срок по процедурата са 

постъпили 4 проектни предложения, който към 31.12.2019 г. са в процес на 

оценка. Процедурата е обявена с два крайни срока за кандидатстване, като 

вторият краен срок е до 28.02.2020 г., във връзка със съгласуван от УО на ОП 

РЧР 2014-2020 г. Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2020 година, с писмо изх. № РД 50-48/91/13.09.2019 г. 

 

4. Специфична цел 2.4. Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

стартирал един прием по процедура, свързана с постигане на специфична цел 2.4. 

Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони: 
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✓ Процедура за подбор на проектни предложения № BG05M2OP001-3.009 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование 

в малките населени места и в трудно достъпните райони“, с финансиране по ОП 

НОИР 2014-2020 г. Приемът на проектни предложения е с начален срок 

28.08.2019 г. и краен срок за кандидатстване 25.10.2019 г., с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата 977 915,00 лева. В рамките на 

първия краен срок по процедурата не са постъпили проектни предложения. В 

тази връзка МИГ-Радомир-Земен обяви втори прием с начален срок 02.12.2019 г. 

и краен срок за кандидатстване 28.02.2020 г., във връзка със съгласуван от УО на 

ОП НОИР 2014-2020 г. Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на 

МИГ-Радомир-Земен за 2020 година, с писмо изх. № РД 1103-112/04.09.2019 г. 

 

Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ:  

Подобряване качеството на живот чрез устойчиво и ефективно използване 

и съхраняване на местните ресурси:  

 

1. Специфична цел 3.1. Подобряване на качеството на живот на територията на 

МИГ-Радомир-Земен: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ няма 

стартирали приеми по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.1. 

Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен. 

2. Специфична цел 3.2. Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на 

местните ресурси: 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ няма 

стартирали приеми по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.2. 

Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 

 

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: 

Индикативният график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година, е приет с решение на Управителния съвет № 4 по 

протокол от 12.10.2018 г. Поради провеждания процес на съгласуване на Условията за 

кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен с Управляващите органи на ПРСР 2014-2020 

г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г., за навременна, 

актуална и точна информация на заинтересованите страни, ИГ за 2019 г. е актуализиран 

4 пъти, както следва: 
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✓ Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година, актуализиран с решение на УС № 1 по протокол 

от 04.01.2019 г.; 

✓ Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година, актуализиран с решение на УС № 2 по протокол 

от 29.01.2019 г.; 

✓ Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година, актуализиран с решение на УС № 3 по протокол 

от 28.03.2019 г.; 

✓ Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година, актуализиран с решение на УС № 1 по протокол 

от 04.11.2019 г.; 

 

Индикативният график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2020 година, е приет с решение на УС № 2 по протокол от 27.08.2019 

г., същият е актуализиран с решение на УС № 2 по протокол от 16.09.2019 г. 

Индикативният график за приеми по мерки от СВОМР е изпратен за информация до 

УО на ПРСР 2014-2020 г. и е съгласуван с УО на ОП РЧР 2014-2020 г. с писмо изх. № 

РД 50-48/91/13.09.2019 г., с УО на ОПИК 2014-2020 г. с писмо изх. № 92-00-

929/04.09.2019 г. и с УО на ОП НОИР 2014-2020 г. с писмо изх. № РД 1103-

112/04.09.2019 г. 

 

✓ 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 01.01.2019 г.  – 

31.12.2019 г. МИГ е организирал и провел 10 (десет) информационни срещи. Целта на 

проведените информационни срещи е да информират потенциалните кандидати с 

процеса на подготовка проектни предложения – условията за кандидатстване, 

допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, начините на подаване на 

проектните предложения, необходимите документи, които се прилагат. С цел 

запознаване на възможно най-широк кръг заинтересовани страни МИГ-Радомир-Земен 

е публикувало своевременна информация за провеждането на информационните срещи, 

както на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен – https://www.migradomir.org/, 

така и на интернет страницата на „Мироглед“ ООД – http://www.mirogled.com/bg/. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, финансирана 

от ОПИК 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, 

проведена на 15.03.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 34 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М9ОР001-1.060 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи“, финансирана от ОП РЧР 2014-

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
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2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена на 

14.05.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 22 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М2ОР001-3.009 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в труднодостъпните райони“, финансирана от ОП 

НОИР 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР  на МИГ-Радомир-Земен, проведена 

на 16.05.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 20 участници.  

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М9ОР001-1.060 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи“, финансирана от ОП РЧР 2014-

2020 г. и процедура № BG05М2ОР001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

2.4.1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в труднодостъпните райони“, финансирана от ОП НОИР 

2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена на 

13.05.2019 г. в гр. Земен. На срещата присъстваха 21 участника. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М9ОР001-2.055 МИГ-Радомир-

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

невъзможност за самообслужване“, финансирана от ОП РЧР 2014-2020 г. от 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена на 13.06.2019 г. в гр. 

Радомир. На срещата присъстваха 20 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNР001-19.266 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен, проведена на 14.06.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 20 

участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNР001-19.266 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен, проведена на 17.06.2019 г. в с. Долна Диканя, общ. Радомир. На срещата 

присъстваха 22 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М2ОР001-3.009 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в труднодостъпните райони“, финансирана от ОП 

НОИР 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена 

на 10.09.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 24 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG05М9ОР001-1.083 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от 
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всички възрастови групи“ и процедура № BG05М9ОР001-1.078 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, финансирана от ОП РЧР 

2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена на 

17.10.2019 г. в гр. Радомир. На срещата присъстваха 20 участници. 

✓ Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNР001-19.282 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен, проведена на 27.11.2019 г. в град Радомир. На срещата присъстваха 21 

участници. 

В проведените от МИГ-Радомир-Земен информационни срещи през 2019 г. взеха 

участие общо 223 души, представители на публичния, стопанския и нестопанския 

сектор, в т.ч. земеделски стопани, служители на общинска администрация, физически 

лица, търговски дружества, читалища, училища, детски градини и др. За провеждането 

на информационните срещи бяха изготвени презентации, а на участниците бяха 

осигурени презентационни материали. Присъстващите заинтересовани страни бяха 

запознати с допустимите и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови 

параметри /бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата 

помощ/, критерии за оценка на проектите. 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 16 броя 

консултации от служителите на МИГ. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП РЧР 

2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г. 

 

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

получатели на финансова помощ до сключване на договор: 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира 

прием по 9 от общо 14 мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, 

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., както следва: 

 

✓ Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, с финансиране по ОПИК 2014-2020 г., 

обявена на 14.03.2019 г.; 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 

„Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички 

възрастови групи“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., обявена на 

03.05.2019 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

обявена на 04.06.2019 г.; 

✓ Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 
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самообслужване“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., обявена на 

04.06.2019г.; 

✓ Процедура № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“, с финансиране по ОПИК 2014-2020 г., обявена на 

19.07.2019 г.; 

✓ Процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и 

в трудно достъпните райони“, с финансиране по ОП НОИР 2014-2020 г., обявен 

първи прием на 28.08.2019 г. и обявен втори прием 02.12.2019 г.; 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. 

„Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“, с 

финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., обявена на 24.09.2019 г.; 

✓ Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“ , с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., обявена на 27.09.2019 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”, с финансиране 

по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 20.12.2019 г.; 

Процесът по обявяване на прием по всяка една от процедурите, след 

активирането и в ИСУН 2020, включва следните действия от страна на екипа на МИГ: 

✓ Публикуване на обявата за процедурата, ведно с приложимите документи на 

интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - https://www.migradomir.org/ 

✓ Поставяне на обявата на информационното табло на Сградата на Управление на 

СНЦ „МИГ – Радомир-Земен“ – гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3; 

✓ Публикуване на обявата за процедурата в една местна медия „Мироглед“ ООД - 

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

✓ Поставяне на обявата на информационното табло на Административната сграда 

на Община Радомир – гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20;  

✓ Публикуване на обявата за процедурата на интернет страницата на Община 

Радомир - http://www.radomir.bg/ 

✓ Поставяне на обявата на информационното табло на Административната сграда 

на Община Земен – гр. Земен, ул. „Христо Ботев“ № 3; 

✓ Публикуване на обявата за процедурата на интернет страницата на Община 

Земен – http://zemen-bg.com/ 

Процесът на разяснителна кампания включва провеждане на информационна 

среща (за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. проведени 10 информационни срещи), на 

която присъстващите заинтересовани страни се запознават с допустимите и 

недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри (бюджет на приема, 

минимален и максимален размер на финансовата помощ), критерии за оценка на 

проектите. На проведените информационни срещи са изготвени и осигурени 

презентационни материали, за обявените процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на мерките от СВОМР. За провеждането на информационните срещи 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.radomir.bg/
http://zemen-bg.com/


 

 

 

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. 

 

 

17 

са реализирани 10 публикации на сайта на „Мироглед“ ООД, с което се цели 

информацията за обявените приеми да достигне до възможно най-широк кръг 

заинтересовани страни. 

Процесът по прием на проектни предложения по всяка процедура включва – 

подаване на проектни предложения изцяло по електронен път чрез попълване на уеб 

базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните 

документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването 

на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 

на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg За периода 01.01.2019 г. – 

31.12.2019 г. са подадени 16 проектни предложения по различните приеми по 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към мерки от СВОМР на 

МИГ-Радомир-Земен. 

Процесът на подбор на проектни предложения по всяка процедура включва: 

1. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) в рамките на 3 

дни след крайния срок за прием на проектни предложения, съгласно Минималните 

изисквания към реда за оценка на проектни предложения към СВОМР. Въз основа на 

решение на УС, КППП се назначава със заповед на Председателя на УС. За периода  

01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са назначени 6 комисии за подбор на проектни 

предложения, състоящи се от председател без право на глас, секретар без право на глас, 

трима членове с право на глас и трима резервни членове. Във всички назначени 

комисии са участвали и наблюдатели без право на глас, определени от РУО на 

оперативните програми.  

2. Съгласно Минималните изисквания за реда за оценка на проектни предложения 

комисията работи в срок до 30 работни дни след крайния срок за прием на проектни 

предложения. Постъпилите проектни предложения подлежат на оценка на 

„Административното съответствие и допустимост“ и „Техническа и финансова 

оценка“. 

3. Работата на КППП приключва с Оценителен доклад, който се утвърждава от УС на 

МИГ, след което същият са изпраща за одобрение от УО/ДФЗ. 

4. За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 5 комисии приключват своята работа: 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-8 от 13.05.2019 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, първи краен срок. 

Работата на комисията приключва с Оценителен доклад от 24.06.2019 г., който е 

одобрен от РУО на ОПИК 2014-2020 г., с Доклад № 93-00-2171 от 07.08.2019 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-12 от 01.07.2019 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.060 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на 

безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“. Работата на 

https://eumis2020.government.bg/
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комисията приключва с Оценителен доклад от 09.08.2019 г., който е одобрен от 

РУО на ОП РЧР 2014-2020 г., с Решение № РД05-239 от 20.09.2019 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-13 от 05.07.2019 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.055 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване“. Работата на комисията приключва с 

Оценителен доклад от 13.08.2019 г., който е одобрен от РУО на ОП РЧР 2014-

2020 г., с Решение № РД05-226 от 11.09.2019 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-14 от 01.08.2019 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

Работата на комисията приключва с Оценителен доклад от 26.09.2019 г., който е 

изпратен за одобрение до ДФЗ с писмо изх. № 115 от 30.09.2019 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-20 от 30.09.2019 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, втори краен срок. 

Работата на комисията приключва с Оценителен доклад от 08.11.2019 г., който е 

одобрен от РУО на ОПИК 2014-2020 г., с Доклад № 92-00-240 от 08.01.2020 г.; 

 

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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 

интелигентен 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; 

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

✓ Регистър входяща поща; 

✓ Регистър изходяща поща; 

✓ 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; 

✓ Регистър на сключените граждански договори с външни оценители; 

✓ Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-

Земен; 

✓ Регистър на сключените Административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и ДФЗ, чрез Водено 

от общностите местно развитие. 
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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: 

 

Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ бяха осъществени и 

следните дейности за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие: 

✓ Проучване и анализ съответната територия: 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е сключило 

договор за консултантски услуги за изготвяне на проучване и анализ на територията на 

МИГ-Радомир-Земен, относно „Проучване и анализ на възможностите за устойчиво и 

ефективно местно развитие чрез биологично и друго алтернативно земеделие. 

Практики от ЕС и възможности на територията на МИГ-Радомир-Земен“ – практики на 

ЕС и възможности на територията на МИГ-Радомир-Земен. 

✓ Празник на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публично събитие на 

открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР на 

МИГ: 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е организирал и 

провел годишно информационно събитие - Празник на МИГ-Радомир-Земен тематичен 

форум и публично събитие на открито за популяризиране на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие и МИГ. По един ден във всяка от общините на 

територията на МИГ. На 21.09.2019 г. в град Радомир и 22.09.2019 г. в град Земен. 

Събитието протече по предварително утвърдена програма за двата дни, включваща 

представяне на местни производители, занаятчии и читалища от територията на МИГ, 

вкл. дегустация и демонстрация; офис на открито; празнична програма с участието на 

даровити деца от местните училища и самодейни изпълнители; интересни и забавни 

игри (рисуване върху керамика, изработване на бижута, конкурс за най-красива 

рисунка върху асфалт). Тематичният форум протече при засилен интерес от страна на 

местната общност. 

✓ Поддръжка и актуализация на интернет страницата на МИГ-Радомир-

Земен: 

 За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. на електронната страница на МИГ – 

www.migradomir.org са своевременно публикувани: 

✓ Годишен доклад за отчитане на изпълнението на СВОМР – подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ за 2018 година; 

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 07.03.2019 г. и Допълнително 

споразумение № РД 50-48 от 29.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на 

СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018 г.; 

✓ Индикативният график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2019 година и неговите актуализации; 

http://www.migradomir.org/


 

 

 

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. 

 

 

20 

✓ Индикативният график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за 2020 година и неговите актуализации; 

✓ Обяви за проведено обществено обсъждане на обявените 9 процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

✓ Обяви за стартиране на приема по обявените 9 процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

✓ Въпроси и отговори по процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“; 

✓ Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР на МИГ-Радомир-

Земен; 

✓ Списък на одобрените за финансиране проектни предложения; 

✓ Информация за сключените Административни договори; 

✓ Решенията на ОС и УС от проведените през отчетния период заседания; 

✓ Покана за провеждане на ОС; 

✓ Списък на членовете на ОС към 08.07.2019 г.; 

✓ Информация относно проведения конкурс за служител на длъжността 

„Технически сътрудник“; 

✓ Списък на одобрените външни оценители на подадени проектни предложения 

по мерки включени в СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ след проведен 

конкурс; 

✓ Информация за проведените 10 информационни срещи; 

✓ Информация за проведеното двудневно обучение на местни лидери от 

стопанския сектор; 

✓ Информация за проведения празник на МИГ-Радомир-Земен; 

✓ Информация за участието на МИГ в шестата Международна конференция 

„Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“ и  

Международна конференция за местно развитие, ръководена от общността 

CLLD (community-led local development), организирана от Главна Дирекция 

„Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия в Брюксел, Белгия. 

✓ 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; 

✓ Вътрешни правила на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за мерките за защита на 

личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679; 

 

✓ Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии: 

 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е сключил договор 

за създаване и реализиране на не повече 12 публикации в сайта 

http://www.mirogled.com/bg/, на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ-Радомир-Земен: 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 15.03.2019 г. от 

14:00, град Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23 – 

информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/
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✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 14.05.2019 г. от 

16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05М9ОР001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост 

и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 16.05.2019 г. от 

16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05М2ОР001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните 

райони“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 23.05.2019 г. от 

15:00, град Земен, ул. „Христо Ботев“ № 3 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05М9ОР001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост 

и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 13.06.2019 г. от 

16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05М9ОР001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 14.06.2019 г. от 

16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNР001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 17.06.2019 г. от 

15:00, с. Долна Диканя, общ. Радомир, читалище „Никола Корчев“ – 

информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNР001-19.266 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 10.09.2019 г. от 

14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05М2ОР001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните 

райони“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 17.10.2019 г. от 

14:00, град Радомир, сградата на МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 23 – информационна среща, свързана с подготовка на проекти по 

процедура за подбор на проектни предложения № BG05М9ОР001-1.083 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на 

http://www.mirogled.com/
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адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от 

всички възрастови групи“ и процедура № BG05М9ОР001-1.078 МИГ-Радомир-

Земен, Мярка 2.1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“; 

✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 19.11.2019 г. от 

15:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – събитие свързано с подписване на 

Административни договори с Община Радомир и Община Земен, по процедура 

за подбор на проектни предложения BG05М9ОР001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, 

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

невъзможност за самообслужване“; 

✓ Публикуване на покана за информационно събитие на сайта www.mirogled.com, 

във връзка с предстояща информационна среща – свързана с подготовка на 

проекти по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNР001-

19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“; 

✓  Създаване и реализиране на публикация на сайта www.mirogled.com, 

осигуряване на снимков материал от събитието, проведено на 27.11.2019 г. от 

14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20 – информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти по процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNР001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“; 

 

✓ Изработване на рекламни материали: 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е сключил договор  

за „Подготовка и изработване на 200 бр. флаш памет, брандирани съгласно 

изискванията за визуализация“, свързани с дейностите по популяризиране, 

информираност и публичност. 

Рекламните 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, 

изписването на фразата „Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-

2020 г. със наименованието на програмата „ЕДНА ПОСОКА МНОГО 

ВЪЗМОЖНОСТИ“, наименование и лого на СНЦ „МИГ Радомир - Земен“. 

✓ Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския 

сектор относно „Възможности за финансиране на местния бизнес чрез 

СВОМР. Правила, процедури и кандатстване“: 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е организирано 

едно двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския сектор относно 

възможностите за финансиране на местния бизнес чрез проекти по Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие. Правила, процедури и кандидатстване. 

Обучението е проведено в периода 20.06.2019 г. – 21.06.2019 г. в комплекс „Кралско 

село“, с. Стефаново, общ. Радомир, съгласно предварително разработена програма. 

Участие взеха 30 души, представители предимно на стопанския сектор. На 20.06.2019 г. 

участниците бяха запознати с характеристиките на подхода ЛИДЕР и неговото 

прилагане във връзка с ролята на местните лидери при прилагане на подхода Водено от 

общностите местно развитие, както и с възможностите за финансиране на местния 

бизнес чрез проекти по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен. На 21.06.2019 г. обучението 

http://www.mirogled.com/
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продължи с информация относно правила, процедури и кандидатстване чрез 

финансиране по ОПИК 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. Обучението приключи с 

практически модул – казуси, беседи, обмяна на опит и добри практики. 

 

✓ Организиране на информационни срещи: 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е организирал и 

провел 10 информационни срещи за минимум 20 участници за представяне на 

отворените за кандидатстване през 2019 година процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Присъстващите заинтересовани страни са запознати с 

условията за кандидатстване, допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, 

начините на подаване на проектните предложения, необходимите документи, които се 

прилагат. В проведените от МИГ-Радомир-Земен информационни срещи през 2019 

година взеха участие общо 223 души, представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор, в т.ч. земеделски производители, служители на общинска 

администрация, местни жители, търговски дружества, читалища, училища, детски 

градини и др. За провеждането на информационните срещи бяха изготвени 

презентации, а на участниците бяха осигурени презентационни материали. 

 

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 периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ съвместно с 

Управляващите органи на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и 

бенефициентите е сключило 6 Административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. МИГ води Регистър на сключените Административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните 

програми и ДФЗ, чрез Водено от общностите местно развитие. 

✓ Административен договор № BG16RFOP002-2.043-0001-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ с бенефициент „ЗА 

Стийл“ ООД; 

✓ Административен договор № BG16RFOP002-2.043-0003-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ с бенефициент 

„Кариери и Вародобив“ АД; 

✓ Административен договор № BG05M9OP001-1.060-0002-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.060 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на 

безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ с бенефициент 

Община Земен; 

✓ Административен договор № BG05M9OP001-1.060-0001-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.060 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на 
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безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ с бенефициент 

Община Радомир; 

✓ Административен договор № BG05M9OP001-2.055-0001-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.055 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване“ с бенефициент Община Радомир; 

✓ Административен договор № BG05M9OP001-2.055-0002-C01 по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.055 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване“ с бенефициент Община Радомир; 

Към момента договорите са в процес на изпълнение, като МИГ-Радомир-Земен 

осъществява постоянен мониторинг на изпълнението им посредством създаден „код за 

достъп“ до договорите с права „четене“, във връзка с изпълнението на чл. 51 от ПМС № 

161 от 04 юли 2016 г. 

 

5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им: 

 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. не възникнаха трудности при изпълнение 

на Споразумение № РД 50-40 от 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

  

 Няколко характеристики на разработената Стратегия за водено от общностите 

местно развитие на МИГ-Радомир-Земен представят нейната иновативност:  

✓ Първата иновативна характеристика е прилагането на многофондово 

финансиране на Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, т.к. това е 

иновативен по своята същност териториален и интегриран подход за местно 

развитие, насочен към удовлетворяване потребностите на местната общност и 

решаване на идентифицираните в социално-икономическия анализ проблеми на 

групите заинтересовани страни. Чрез прилагане на многофондово финансиране 

на Стратегията за ВОМР с инструментариума на Подхода ВОМР се осигуряват 

нови методи и механизми за определяне и водене на целенасочена и интегрирана 

местна политика за съхраняване на спецификата на територията и преодоляване 

на наличните разнопосочни проблеми.  

✓ При разработване на Стратегията е приложена иновативност на подходите за 

удовлетворяване на идентифицираните потребности от целенасочено и 

интегрирано оползотворяване на местното наследство и идентичност чрез 

включване на мярка извън ПРСР и Регламент 1305. Мерките, включени в ПРСР 

2014-2020 и в Регламент 1205, не дават възможност за удовлетворяване на тези 

потребности. За целта беше разработена собствена мярка: Мярка 19.5. 

Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и 

идентичност, чрез което се предоставя възможност за нова за територията форма 

на използване на природните и културно-исторически ресурси: подкрепа за 

развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на 

местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност. 
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През отчетния период мярката все още не е отворена за кандидатстване. Същата 

е предвидено да бъде обявена съгласно Индикативния график за приеми по 

мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2020 година 

✓ Директна подкрепа за иновативността на бизнеса се осигурява чрез включването 

в СВОМР на мярка, финансирана от ОПИК 2014-2020 по Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ – мярка 1.1.1. (ОПИК) Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ – Радомир – 

Земен, насочена към постигане на специфична цел „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията“. Чрез мярката се предвижда 

инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и 

внедряване на иновации в предприятията на територията на МИГ-Радомир- 

Земен. През отчетния период беше обявена процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“. В рамките на обявения краен срок по процедурата не са 

постъпили проектни предложения. Втори прием по мярката е предвиден в 

Индикативния график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 

2020 година, същият е съгласуван от УО на ОПИК 2014-2020 г. с писмо изх. № 

92-00-929/04.09.2019 г. 

✓ Четвъртият аспект на иновативните характеристики на Стратегията е 

включването на интегриран подход към иновациите чрез определяне на 

критерии за оценка на проекти, предвидени в СВОМР,  насърчаващи и 

подпомагащи иновациите като въвеждане на нови продукти (стока или услуга), 

нов производствен процес, нов  метод на територията на МИГ. По-конкретно, в 

критериите за оценка на проектите по мерки 2.1.6., 2.1.7., 2.2.3, 4.1., 4.2, 6.4.1., е 

предвиден критерий, който цели даване на приоритет на проектите с иновативен 

за територията характер. Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05М9ОР001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“, 

кандидатите са получили максимален брой точки по критерии „Иновативност на 

планираните услуги за територията на МИГ-Радомир-Земен“. Чрез проект 

„Шанс за равностоен живот“ с бенефициент Община Радомир ще бъдат 

предоставени интегрирани социално-здравни услуги на потребителите, 

включително и трудотерапия, което е нов (иновативен) подход за разрешаване 

проблемите на целевата група, на територията на МИГ-Радомир-Земен. Чрез 

проект „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване в Община Земен“ с бенефициент  Община 

Земен, изпълнението на Дейност 2 „Осигуряване на необходимите ресурси за 

грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез създаване на мрежа от 

социални и междусекторни услуги в общността“ представлява иновативно 

решение за осигуряване на мотивационна и/или психологическа или друг тип 

подкрепа за лица в риск от социално изключване. 
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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): 

 

С решение № 1 по протокол от 16.10.2019 г. на УС на МИГ на основание чл .34, 

ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ е прекратен 

трудовият договор със служителя Любомира Кирилова Милева заемаща длъжността  

„Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“, 

считано от 01.11.2019 г. 

Предвид необходимостта от ангажиране на друг служител на длъжността 

„Експерт по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, с 

решение № 2 по протокол от 16.10.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ е одобрено Евелина Юриева Славчева, заемаща към момента 

длъжността „Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“, да бъде преназначена на длъжността „Експерт 

по прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, считано от 

01.11.2019 г. 

Служителят отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

година. 

Притежава опит в реализиране на проекти/договори, финансирани от ЕС, и 

наличие на 1 година опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР. 

Заема длъжността „Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, 

считано от 16.10.2018 г. 

Промените в персонала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ са одобрени от УО на 

ПРСР с доклад № 93-7278/05.11.2019 г., за което МИГ е уведомена официално с писмо 

№92-511/14.11.2019 г., входирано в регистъра за входяща кореспонденция на МИГ с вх. 

№ 93/18.11.2019 г. 

 

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 проведен конкурс за заемане на длъжността „Технически 

сътрудник“ с решение № 2 по протокол от 12.02.2019 г. на УС на МИГ и след 

одобрение от УО на ПРСР, за позицията „Технически сътрудник“ е подписан трудов 

договор, с Галина Томова Арищеева-Начева, считано от 01.03.2019 г. 

С решение № 3 по протокол от 16.10.2019 г на Управителния съвет на основание 

чл. 34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е одобрено Галина Томова 

Арищеева-Начева, заемаща към момента длъжността „Технически сътрудник“, да бъде 

преназначена на длъжността „Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, считано от 01.11.2019 г. 
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Служителят отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

година. 

Заема длъжността „Технически сътрудник“ в СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, 

считано от 01.03.2019 г. 

Промените в персонала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ са одобрени от УО на 

ПРСР с доклад № 93-7278/05.11.2019 г., за което МИГ е уведомена официално с писмо 

№92-511/14.11.2019 г., входирано в регистъра за входяща кореспонденция на МИГ с вх. 

№ 93/18.11.2019 г. 

 

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

приложимо): 

 

За периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. е извършена една промяна в състава на 

върховния колективен орган на МИГ – ОС: 

 

С Решение № 1 по Протокол от 08.07.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с постъпили молби за членство както следва: 

✓ вх. № 1/03.06.2019 г. от Десислава Валентинова Стоянова, представител на 

нестопанския сектор; 

✓ вх. № 2/14.06.2019 г. от „Сашо Тасков“ ООД, представлявано от Любомир 

Сашов Любомиров, представител на стопанския сектор; 

✓ вх. № 3/14.06.2019 г. от Светлана Кирилова Петкова, представител на 

нестопанския сектор; 

✓ вх. № 4/17.06.2019 г. от ЗС Методи Емилов Чупев, представител на стопанския 

сектор; 

✓ вх. № 5/18.06.2019 г. от „Янис1 – Георги Милев“ ЕООД, представлявано от 

Георги Симеонов Милев, представител на стопанския сектор; 

✓ вх. № 6/06.07.2019 г. от Илияна Михайлова Боянова, представител на 

нестопанския сектор; 

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 членове в Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

✓ Десислава Валентинова Стоянова, ЕГН 8509153852, постоянен адрес гр. 

Радомир, ж.к. „Младост“, бл.6, ап.1, представител на нестопанския сектор;  

✓ „Сашо Тасков“ ООД, гр. Радомир, представлявано от Любомир Сашов 

Любомиров - съдружник, с БУЛСТАТ/ЕИК 202801244, седалище и адрес на 

управление гр. Радомир, ул. „Батенберг“ № 101, представител на стопанския 

сектор;  

✓ Светлана Кирилова Петкова, ЕГН 7809303838, постоянен адрес гр. Радомир, ул. 

„Сан Стефано“ № 7, представител на нестопанския сектор;  

✓ ЗС Методи Емилов Чупев, ЕГН 8302163825, постоянен адрес гр. Радомир, ул. 

„Иван Соколов“ № 5, представител на стопанския сектор; 

✓ „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД, град Радомир, представлявано от Георги 

Симеонов Милев – управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 201253108, седалище и адрес на 

управление гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“, бл.1, ап.22, представител на 

стопанския сектор; 
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✓ Илияна Михайлова Боянова, ЕГН 8508023793, постоянен адрес гр. Радомир, ул. 

„Отец Паисий“ № 2, представител на нестопанския сектор;  

 

Извършената промяна е докладвана по точка 2 от дневния ред по протокол № 1 

от 17.10.2019 г. на заседание на Общото събрание на МИГ. 

 

След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си 

численост от 45 на 51 члена и включва представители на над 50 % от територията на 

МИГ. 

Представителите на публичния сектор запазват своята численост от 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. 

Представителите на стопанския сектор увеличават общата си численост от 21 (двадесет 

и един) на 24 (двадесет и четири) члена, представителите на нестопанския сектор също 

увеличават общата си численост от 21 (двадесет и един) на 24 (двадесет и четири)  

представителя. Делът на представителите на публичния сектор е 5,88 на сто от имащите 

право на глас в ОС, за представителите на стопанския сектор е 47,06 на сто от имащите 

право на глас в ОС и на представителите на нестопанския сектор е 47,06 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 сдружението 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): 

(неприложимо) 

 

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

 (неприложимо) 

 

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

(неприложимо) 

 

8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо): 

 

 СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ подписва с Управляващите органи на ПРСР 2014-

2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г., 

Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие. През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. същото е 

променяно, както следва: 

✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 07.03.2019 г. към Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018 г., във връзка 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; 
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✓ Допълнително споразумение № РД 50-48 от 29.08.2019 г. към Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-48 от 03.05.2018 г., във връзка въвеждане на 

ограничение на интензитета за подпомагане на проект за развитие на туризъм 

(изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи туристически 

услуги) до 5 на сто от общите допустими разходи по мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

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): 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са проведени 3 посещения на място от 

страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ, както следва: 

✓ Извършено е посещение на място от УО на ПРСР 2014-2020 г., във връзка с 

информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за 

подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, финансирана от ОПИК 2014-

2020 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, проведена на 

15.03.2019 г. в гр. Радомир. В рамките на посещението съгласно „Протокола от 

посещение на място“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на 

Стратегия за ВОМР“ проверяващия екип констатира, че срещата премина при 

висок интерес от участниците и дейността е успешно реализирана. 

✓ Извършени 2 посещения от ДФЗ, на 14.02.2019 г. и на 07.08.2019 г., във връзка с 

подадени заявки за плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“ през 2019 година. Няма направени 

коментари и препоръки. 

 

10. Индикатори: 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел 2023 Източник на    

информация 

Планирани 

съгл. 

подадени 

заявления за 

подпомагане 

одобрени от 

МИГ 

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад, 

съгласно 

сключени 

договори 

Постигнат

о за 

периода на 

прилагане 

на СВОМР 

Изходен 

Общ брой финансирани проекти Брой 35 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
11 6 6 

Брой бенефициенти, получаващи 

подкрепа за производство, 

преработка  и търговия със 

селскостоп. продукти 

Брой  6 Доклади и БД 

МИГ 
4 - - 

Брой бенефициенти, получаващи 

подкрепа за неземеделски 

дейности 

Брой 5 Доклади и БД 

МИГ  - - - 

Брой МСП с повишена 

иновативност 

Брой  2 Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - - 

Брой МСП с повишена 

производителност и експортен 

потенциал  

Брой 5 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 3 2 2 

Брой бенефициенти / операции, 

получаващи подкрепа за 

развитие на човешките ресурси 

Брой  5 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 4 4 4 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

условия на живот и публична 

инфраструктура 

Брой 6 Доклади и БД 

МИГ  
- - - 

Брой операции за осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в малките населени 

места 

Брой 3 Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
- - - 

Общо инвестиции в евро  

(публични + частни) 

Евро  4 271 111,00 Доклади и БД 

МИГ  
1 271 065,76 774 568,46 774 568,46 

Общо публични разходи в евро Евро  3 760 000,00 Доклади МИГ  1 045 255,10 708 584,76 708 584,76 

Резултат 

Брой създадени нови работни 

места по мерките от стратегията, 

финансирани от ЕЗФРСР 

Брой  10  Годишен 

доклад 2 - - 

Общ брой създадени нови 

работни места по мерките от 

стратегията, вкл. безработни, 

започнали работа 

Брой  35 Доклади МИГ  

38,75 - - 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой  10 000 Доклади и БД 

МИГ  - - - 

Общо безработни участници с 

повишена квалификация 

Брой  45 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
40 40 40 

Заети лица, придобили 

квалификация и умения 

Брой  100 Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
- - - 

Лица с увреждания и над 65г., с 

подобрен достъп до услуги 

Брой  60 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

53 лица / 2 

доставчика 

53 лица / 2 

доставчика 

53 лица / 2 

доставчика 

Брой предприятия / заети лица,  

въвели нови системи, практики и 

инструменти за РЧР 

Брой  2  

/ 100 лица 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ

  

- - - 

Брой МСП с внедрени иновации Брой 2 Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - - 

Брой МСП с повишена 

производителност 

Брой  5 Доклади МИГ, 

ИСУН 
3 2 2 
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11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо): 

 

През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен взе участие в 

следните международни форуми, свързани с обмяна на опит и добри практики по 

подхода ЛИДЕР/ВОМР: 

✓ Международен семинар „Европейски семинар за ЛИДЕР сътрудничество“, 

организиран от ЛИДЕР Франция в град Лил, Франция в периода 29.04.2019 - 

02.05.2019 г.; 

✓ Посещение за обмен на добри практики в държавите членки на ЕС от лицата 

заети с подхода ВОМР – Франция-Испания 18-22 май 2019 г.; 

✓ Шестата международна конференция „Сътрудничество – инструмент за 

промотиране на местното развитие“ по подхода „ЛИДЕР“ (Водено от 

общностите местно развитие), която са проведе в периода 22-24 октомври 2019 

г. в гр. Разлог; 

✓ Международна конференция за местно развитие, ръководена от общността 

CLLD /community-led local development/, организирана от Главна Дирекция 

„Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия в Брюксел, Белгия 02-05 

декември 2019 г.; 

 

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 

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

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и УО на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 

 

 

1. Входяща кореспонденция: 

 

 

Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

1. 17.01.2019 г. 01-6300/30 

11.01.2019 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Решение за изплащане на 

авансова финансова 

помощ 

 

2. 21.01.2019 г. 92-00-46/ 

18.01.2019 г. 

 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Съгласуване на 

Индикативна годишна 

работна програма за 2019 

г. 

3. 25.01.2019 г. 39-11/ 

22.01.2019 г. 

УО на ОПРЧР, 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика 

Съгласуване на 

Индикативна годишна 

работна програма за 2019 

г.  
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

4. 29.01.2019 г. 1103-4/ 

25.01.2019 г. 

УО на ОПНОИР 

 

Съгласуване на ИГ за 

прием на проекти по 

СВОМР на територията 

на МИГ-Радомир-Земен 

за 2019 година. 

5. 11.02.2019 г. 31-00-59/ 

11.02.2019 г. 

УО на ОПИК, 

Министерство на 

икономиката 

Методически указания за 

подпомагане на МИГ 

6. 18.02.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

12.02.2019 г. 

УО ПРСР 

МЗХГ 

Заповед № РД 09-

125/08.02.2019 г. за  

одобрение на дейности и 

разходи за 2019 г. по 

подмярка 19.4 

7. 25.02.2019 г. 01-6300/147/ 

20.02.2019 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Одобрение на годишен 

доклад по подмярка 19.4 

за 2018 г. 

8. 25.02.2019 г. 92-00-672/ 

18.07.2018 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Представяне на 

допълнителни документи 

по заявка за плащане № 

14/19/4/0/00007/3/01 

9. 15.03.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

12.03.2019 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Допълнително 

споразумение № РД 50-

48/07.03.2019 г. към 

Споразумение за 

изпълнение на СВОМР 

РД 50-48/03.05.2018 г. 

10. 15.03.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

12.03.2019 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Допълнителна 

информация по 

заявление за изменение 

на планирани дейности и 

разходи по подмярка 

19.4 

11. 20.03.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

15.03.2019 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Одобрение на заявление 

за наемане на трудов 

договор на служител на 

длъжност „технически 

сътрудник“   

12. 21.03.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика 

Съгласуване на проект 

на Условия за 

кандидатстване по мярка 

2.1.1.3 за публично 

обсъждане 

13. 21.03.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР 

Министерство на 

труда и 

социалната 

политика 

Съгласуване на проект 

на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.2.3 от ОП РЧР  с МФ 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

14. 05.04.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

03.04.2019 г. 

УО на ПРСР,  

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Одобрен годишен доклад 

по подмярка 19.2 за 2018 

г. 

15. 12.04.2019 г. 63-00-104/ 

11.04.2019 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на проект 

на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.2.3 

16. 17.04.2019 г. 1103-44/ 

15.04.2019 г. 

ИА ОПНОИР Координация между 

МИГ и УО на ОПНОИР, 

предоставяне на 

информация за актуален 

списък на членовете на 

УС и ОС 

17. 18.04.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване след 

обществено обсъждане  

на мярка 2.1.1.3 ОП РЧР 

18. 22.04.2019 г. 19-19-2-02-07/ 

17.04.2019 г. 

УО на ПРСР, 

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Отказ за активиране на 

процедура за прием на 

проекти в ИСУН 

№BG06RDNP001-19.266 

по мярка 4.1 

19. 25.04.2019 г. 92-00-240/ 

22.04.2019 г. 

 УО ОПИК 

Министерство на 

икономиката 

Определяне на 

наблюдател в КППП, 

мярка 1.1.2 

20. 02.05.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

25.04.2019 г. 

УО на ПРСР, 

Министерство на 

земеделието, 

храните и горите 

Заповед №09-

394/22.04.2019 г. за 

изменение и допълнение 

на одобрени разходи за 

2019 г. по подмярка 19.4 

21. 02.05.2019 г. e-mail Дирекция 

ЦКЗ 

Съгласуване на 

процедура 

BG05M9OP001-1.060, 

мярка 2.1.1.3, ОП РЧР 

22. 09.05.2019 г. 63-00-131/ 

08.05.2019 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на проект 

на документи за 

кандидатстване по мярка 

1.1.1 

 

 

23. 09.05.2019 г. 63-00-137/ 

08.05.2019 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на проект 

на документи за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 

24. 10.05.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Изменени Указания за 

прием и изпълнение на 

проекти, подавани по 

стратегии за ВОМР 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

25. 15.05.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на проект 

на Условия за 

кандидатстване по мярка 

2.2.3 за обществено 

обсъждане 

26. 16.05.2019 г. 01-63001487/ 

13.05.2019 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

Разплащателна 

Агенция 

Дирекция 

ОППМРСР 

Възстановяване на 

неизразходвано и не- 

прихванато авансово 

плащане за бюджетната 

2018 г. 

27. 16.05.2019 г. Кореспонденция 

ИСУН 2020 

УО ПРСР Допълнителна 

информация по 

процедура за прием на 

проекти в ИСУН 

BG06RDNP001-19.266 по 

мярка 4.1 

28. 27.05.2019 г. 63-00-141/ 

22.05.2019 г. 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на проект 

на документи за 

кандидатстване по мярка 

6.4.1 

29. 31.05.2019 г. 01-0800/1686/ 

29.05.2019 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

 

Уведомително писмо за 

връщане на запис на 

заповед №: 12.09.2018 г. 

30. 31.05.2019 г. 01-6300/535/ 

29.05.2019 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

 

Решение за изплащане на 

финансова помощ по 

Споразумение № 50-48 

от 03.05.2018 г. съгласно 

заявка за плащане № 

14/19/4/0/00073/3/01 

31. 31.05.2019 г. e-mail УО ОП РЧР Окончателно 

съгласуване на Условия 

за кандидатстване по 

мярка 2.2.3 

32. 04.06.2019 г. 92-00-469/ 

30.05.2019 г. 

РУО ОПИК Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG16RFOP002-1.014, 

мярка 1.1.1 

33. 04.06.2019 г. e-mail Дирекция 

ЦКЗ 

Съгласуване на 

процедура 

BG05M9OP001-2.055, 

мярка 2.2.3, ОП РЧР 

35. 17.06.2019 г. 1103-50/ 

13.06.2019 г. 

ИА  

ОП НОИР 

Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M2OP001-3.009, 

мярка 2.4.1 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

36. 19.06.2019 г. 01-6300/607 

17.06.2019 г. 

Държавен фонд 

„Земеделие“ 

 

Решение за изплащане на 

авансова финансова 

помощ по Споразумение 

№ 50-48 от 03.05.2018 г. 

съгласно заявка за 

авансово плащане № 

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

37. 21.06.2019 г. e-mail Дирекция 

ЦКЗ 

Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG16RFOP002-1.014, 

мярка 1.1.1 

38. 26.06.2019 г. e-mail ОП РЧР Определяне на 

наблюдатели в КППП, 

мярка 2.1.1.3 и мярка 

2.2.3 

39. 02.07.2019 г. 92-00-240/ 

28.06.2019 г. 

УО ОПИК Доклад на наблюдател 

при провеждане на 

процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-

2.043, Мярка 1.1.2 

 

40. 02.07.2019 г. e-mail ОП НОИР Изменени и допълнени 

Указания за подбор на 

проекти, финансирани по 

ОП НОИР 

41. 12.07.2019 г. e-mail ОПИК Проверка на процедура 

BG16RFOP002-1.014, 

Мярка 1.1.1 преди 

обявяване в ИСУН 2020 

42. 19.07.2019 г. e-mail РУО ОП НОИР Документи за 

съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 от ОП НОИР 2014-

2020 г. 

 

43. 25.07.2019 г. e-mail УО на ПРСР Указания относно 

прилагане на Заповед 

№09-647/03.07.2019 г. на 

Ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. 

 

44. 30.07.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.083, 

мярка 2.1.6 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

45. 05.08.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.078, 

мярка 2.1.7 

46. 06.08.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

01.08.2019 г. 

УО на ПРСР Одобрение на промяна в 

състава на колективния 

върховен орган 

47. 07.08.2019 г. 35839/ 

01.08.2019 г. 

РКМЕ към РЗИ 

София 

Решение ТЕЛК на 

Любомира Милева 

48. 08.08.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

06.08.2019 г. 

УО на ПРСР Излъчване на 

наблюдатели по 

процедура 

BG06RDNP001-19.266, 

Мярка 4.1 

49. 09.08.2019 г. e-mail УО на ОПИК Одобрен оценителен 

доклад по процедура 

1.1.2 „ Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

МСП на територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ 

50. 14.08.2019 г. 63-00-196/ 

13.08.2019 г. 

МФ Съгласуване на проект 

на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.6 

51. 16.08.2019 г. 63-00-202/ 

15.08.2019 г. 

МФ Съгласуване на проект 

на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.7 

52. 20.08.2019 г. 1103-90/ 

20.08.2019 г. 

УО ОПНОИР Координация между 

МИГ и УО на ОПНОИР 

53. 21.08.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

19.08.2019 г. 

УО на ПРСР  Покана за подписване на 

допълнително 

споразумение за 

изпълнение на Стратегия 

за ВОМР 

54. 21.08.2019 г. 1103-86/ 

21.08.2019 г. 

УО ОПНОИР Окончателно 

съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 

 

55. 21.08.2019 г. e-mail Дирекция ЦКЗ Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05М2ОP001-3.009, 

мярка 2.4.1 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

56. 22.08.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.083, 

мярка 2.1.6 за 

обществено обсъждане 

57. 26.08.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР ИГРП за 2019 г. в ИСУН 

2020 

58. 04.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.078, 

мярка 2.1.7 за 

обществено обсъждане 

59. 09.09.2019 г. 92-00-929/ 

04.09.2019 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на 

Индикативен годишен 

работен график за 2020 г. 

60. 09.09.2019 г. 1103-112/ 

04.09.2019 г. 

УО на ОПНОИР Съгласуване на 

Индикативен годишен 

работен график за 2020 г. 

61. 10.09.2019 г. 223/05.09.2019 г МИГ Поморие Покана двудневна 

работна среща 

62. 11.09.2019 г. 91-856/ 

05.09.2019 г. 

УО на ПРСР Допълнително 

споразумение № РД 50-

48/29.08.2019 г. към 

споразумение за 

изпълнение на стратегия 

за ВОМР на МИГ-

Радомир-Земен. 

63. 11.09.2019 г. 91-867/ 

10.09.2019 г. 

УО на ПРСР Указания, свързани с 

изготвяне на заявления 

за планирани дейности и 

разходи по подмярка 

19.4 

 

64. 12.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Решение на 

Ръководителя на УО на 

ОП РЧР за одобряване 

работата на 

оценителната комисия по 

Мярка 2.2.3 

 

65. 16.09.2019 г. РД 50-48/91/ 

13.09.2019 г. 

УО на ОП РЧР Съгласуване на 

Индикативен годишен  

график за прием по 

мерки от СВОМР за 2020 

г. 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

66. 17.09.2019 г. 92-00-929/ 

13.09.2019 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на 

Индикативен годишен  

график за прием по 

мерки от СВОМР за 2020 

г. 

67. 17.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по 

процедура за подбор на 

проекти BG05M9OP001-

1.083, мярка 2.1.6 

68. 19.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Проверка на процедура  

BG05M9OP001-1.083, 

мярка 2.1.6 в ИСУН 2020 

69. 20.09.2019 г. e-mail Дирекция ЦКЗ Проверка на процедура  

BG05M9OP001-1.083, 

мярка 2.1.6 в ИСУН 2020 

70. 20.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.078, 

мярка 2.1.7 след 

обществено обсъждане 

71. 20.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Решение на 

Ръководителя на УО на 

ОП РЧР за одобряване 

работата на 

оценителната комисия по 

процедура 

BG05M9OP001-1.060, 

Мярка 2.1.1.3 

72. 24.09.2019 г. e-mail Дирекция ЦКЗ Проверка на процедури 

за подбор на проекти на 

МИГ преди обявяването 

им. Разпределение на 

МИГ към ОИЦ 

 

73. 24.09.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Приключена оценка по 

процедура 

BG05M9OP001-1.060, 

Мярка 2.1.1.3. Решение 

за одобряване на 

оценителния доклад 

 

74. 26.09.2019 г. 92-00-240/ 

25.09.2019 г. 

УО на ОПИК 

Министерство на 

икономиката 

Определяне на 

наблюдател в КППП, 

мярка 1.1.2, втори краен 

срок 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

75. 27.09.2019 г. e-mail ОИЦ Перник Съгласуване на 

документи по процедура 

за подбор на проекти 

BG05M9OP001-1.078, 

мярка 2.1.1.7 

 

76. 27.09.2019 г. e-mail УО на ОП НОИР Обучение – Подбор на 

ПП от МИГ по подхода 

ВОМР 

 

77. 30.09.2019 г. 08-889/ 

30.09.2019 г. 

ОП РЧР 

МТСП 

Необходими документи 

за сключване на 

административен 

договор по процедура 

BG05M9OP001-1.060, 

Мярка 2.1.1.3 

 

78. 02.10.2019 г. 08-905/ 

01.10.2019 г. 

ОП РЧР 

МТСП 

Необходими документи 

за сключване на 

административен 

договор по процедура 

BG05M9OP001-2-055, 

Мярка 2.2.3 

 

79. 02.10.2019 г. 08-906/ 

01.10.2019 г. 

ОП РЧР 

МТСП 

Необходими документи 

за сключване на 

административен 

договор по процедура 

BG05M9OP001-2-055, 

Мярка 2.2.3 

80. 03.10.2019 г. 08-942/ 

03.10.2019 г. 

ОП РЧР 

МТСП 

Необходими документи 

за сключване на 

административен 

договор по процедура 

BG05M9OP001-1.060, 

Мярка 2.1.1.3 

81. 09.10.2019 г.  Любомира 

Кирилова Милева 

Заявление за 

прекратяване на ТД 

82. 14.10.2019 г. 19-19-2-02-

7/09.10.2019 г. 

МЗХГ Доклад на наблюдатели 

при провеждане на 

процедура за подбор на 

проекти BG06RDNP001-

19.266, Мярка 4.1 

83. 15.10.2019 г. 1103-138/ 

11.10.2019 г. 

ИА „ОП НОИР“ Обявени процедури за 

кандидатстване по ОП 

НОИР чрез прилагане на 

подхода ВОМР по 

стратегии на МИГ 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

84. 21.10.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Номиниране на 

наблюдатели по 

процедура 

BG05M9OP001-1.078, 

Мярка 2.1.7 

85. 22.10.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Номиниране на 

наблюдатели по 

процедура 

BG05M9OP001-1.083, 

Мярка 2.1.6 

87. 22.10.2019 г. 92-00-469/ 

09.10.2019 г. 

РУО на ОПИК Номиниране на 

наблюдатели по 

процедура 

BG16RFOP002-1.014, 

Мярка 1.1.1 

88. 29.10.2019 г. 1103-145/ 

25.10.2019 г. 

РУО на ОП 

НОИР 

Определяне на 

наблюдател по 

процедура 

BG05М2ОP001-3.009, 

Мярка 2.4.1 

89. 30.10.2019 г. e-mail ГД ЕФК 

Министерство на 

икономиката 

Предоставяне на права за 

четене на представител 

на МИГ от 

бенефициенти по 

процедури, 

осъществявани по ВОМР 

92. 15.11.2019 г. e-mail ОПИК Доклад на наблюдател 

при провеждане на 

процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-

2.043, Мярка 1.1.2, втори 

краен срок 

 

93. 18.11.2019 г. 92-511/ 

14.11.2019 г. 

УО на ПРСР 

МЗХГ 

Одобрение на промени в 

персонала на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ 

 

94. 19.11.2019 г. 1103-152/ 

18.11.2019 г. 

УО на ОП НОИР Обявяване на втори 

прием по процедура 

BG05M2OP001-3.009, 

Мярка 2.4.1 

 
 

95. 22.11.2019 г. 01-6300/1210/ 

19.11.2019 г. 

ДФЗ Одобрение на изплащане 

на финансова помощ 

съгласно заявка за 

плащане № 

14/19/4/0/00073/3/02 

 



 

 

 

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. 

 

 

41 

Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

96. 29.11.2019 г. e-mail Дирекция 

„Програмиране, 

наблюдение и 

оценка“  

ОП НОИР 

Активиране на втори 

краен срок по процедура 

BG05M2OP001-3.009  

97. 02.12.2019 г. e-mail УО на ОП РЧР Допълнителни 

документи оценка по 

процедура 

BG05M9OP001-1.078, 

Мярка 2.1.7 

98. 03.12.2019 г. e-mail Отдел ВОМР 

Дирекция РСР 

Допълнителна 

информация по 

процедура 

BG06RDNP001-19.282, 

Мярка 6.4.1 

100. 09.12.2019 г. 26-з-42/ 

05.12.2019 г. 

РУО ОПИК Искане за изменение на 

административен 

договор за безвъзмездна 

финансова помощ 

BG16RFOP002-2.043-

0001-C01 

101. 10.12.2019 г. e-mail УО ОП РЧР Въпрос по процедура 

BG05M9OP001-1.078, 

Мярка 2.1.7 

102. 12.12.2019 г. e-mail УО ОП РЧР Удължаване срока на 

оценка по процедура 

BG05M9OP001-1.078, 

Мярка 2.1.7 

104. 19.12.2019 г. 26-1-112/ 

18.12.2019 г. 

УО ОПИК Отговор на УО на ОПИК 

във връзка с възражение 

срещу отхвърляне на 

проектно предложение с 

реф. номер 

BG16RFOP002-2.043-

0004 

105. 19.12.2019 г. e-mail УО ОПРЧР Указания за работа 
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2. Изходяща кореспонденция: 

 

 

Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

2. 11.01.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР, 

УО на ОПИК,  

УО на ОП РЧР, 

УО на ОП 

НОИР 

Съгласуване на 

актуализиран Индикативен 

график за 2019 година 

3. 30.01.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

31.01.2019 г. 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

Годишен доклад за 2018 

година по подмярка 19.4 

4. 12.02.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

12.02.2019 г. 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

Годишен доклад за 2018 

година по подмярка 19.2 

5. 12.02.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК, 

 

 

Годишен доклад за 2018 

година по подмярка 19.2 

6. 12.02.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Годишен доклад за 2018 

година по подмярка 19.2 

7. 12.02.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на 

ОПНОИР 

Годишен доклад за 2018 

година по подмярка 19.2 

8. 12.02.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

12.02.2019 г. 

УО на ПРСР,  

 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на 

актуализиран Индикативен 

график за прием от 

Стратегията за ВОМР на 

МИГ-Радомир-Земен за 

2019 година 

9. 14.02.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Заявление за одобрение на 

наемане на трудов договор 

на служител на длъжност 

„технически сътрудник“   

12. 19.02.2019 г. РД50-48#28/ 

19.02.2019 г. 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на проект на 

Условия за кандидатстване 

по мярка 2.1.1.3 след 

отстраняване на 

констатирани нередовности 

 

13. 21.02.2019 г. РД50-48#29/ 

21.02.2019 г. 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на проект на 

Условия за кандидатстване 

по мярка 2.2.3 

 

14. 22.02.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Заявление за изменение на 

одобрените със Заповед 

№РД 09-125/08.02.2019 г. 

дейности и разходи по 

подмярка 19.4 за 2019 г. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

15. 25.02.2019 г. e-mail УО на ОПИК, 

 

Дирекция 

„ЦКЗ“ 

 

Публикуване на процедура 

за подбор на проектни 

предложения по мярка 1.1.2 

в ИСУН 2020 за проверка и 

активиране 

16. 27.02.2019 г. 01-6300/147 

27.02.2019 г. 

ДФЗ Представяне на 

допълнителни документи 

по заявка за плащане № 

14/19/4/0/00073/3/01 от 

30.01.2019 г. 

17. 27.02.2019 г. 02-6300/171 

27.02.2019 г. 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

ДФЗ 

Провеждане на 

информационна среща на 

15.03.2019 г. относно прием 

по мярка 1.1.2 , ОПИК 

2014-2020 г. 

18. 06.03.2019 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Информация за планирани, 

в процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки за 2019 г. 

19. 14.03.2019 г. e-mail УО на ОПИК, 

 

Благодарствено писмо във 

връзка с отваряне на 

процедура по мярка 1.1.2 

20. 18.03.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Заявление за изменение и 

допълнение в одобрени със 

заповед № РД 09-125 от 

08.02.2019 г. дейности и 

разходи за 2019 година 

21. 26.03.2019 г. РД50-48#35/ 

25.03.2019 г.; 

Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР 

 

Уведомление за изпратен за 

съгласуване актуализиран 

Индикативен график за 

прием от Стратегията за 

ВОМР на МИГ-Радомир-

Земен за 2019 година 

22. 28.03.2019 г. Известие за 

доставка; 

РД50-48#36/ 

28.03.2019 г.; 

 

Министерство 

на финансите, 

копие до УО 

на ОП РЧР 

Съгласуване с приложимия 

режим на минимални 

държавни помощи на мярка 

2.2.3, ОП РЧР 

23. 03.04.2019 г. Известие за 

доставка; 

 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Публикуване на процедура 

за подбор на проектни 

предложения по мярка 4.1 в 

ИСУН 2020 за проверка и 

активиране 

24. 09.04.2019 г. РД50-48#39/ 

09.04.2019 г.; 

 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.1.3 от ОП РЧР 2014-

2020 г. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

25. 09.04.2019 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Предоставяне на 

допълнителни документи 

по заявка за плащане № 

14/19/4/0/00073/3/01 от 

30.01.2019 г. по подмярка 

19.4 

56. 16.04.2019 г. 01-6300/147 

16.04.2019 Г. 

ДФЗ Заявка за плащане 

№14/19/4/0/00007/3/01 от 

30.01.2019 г. 

57. 18.04.2019 г. Известие за 

доставка, 

e-mail 

Министерство 

на финансите, 

копие до УО 

на ОПИК 

Съгласуване мярка 1.1.1 

повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ-

Радомир-Земен по ОПИК 

58. 18.04.2019 г. Известие за 

доставка, 

e-mail 

УО на ОПИК Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 1.1.2, по 

ОПИК 

59. 18.04.2019 г. РД5048#42/ 

18.4.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.2.3 ОП РЧР, след 

съгласуване с МФ 

60. 19.04.2019 г. Известие за 

доставка 

УО ОП НОИР Предоставяне на 

информация за актуален 

списък с членовете на УС и 

ОС 

61. 22.04.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

ДФЗ 

Провеждане на 

информационни срещи 

14.05.2019 – мярка 2.1.1.3, 

ОП РЧР, гр. Радомир 

16.05.2019 – мярка 2.4.1, 

ОП НОИР, гр. Радомир 

23.05.2019 – мярка 2.1.1.3, 

ОП РЧР, гр. Земен 

62. 22.04.2019 г. РД50-48#44 

/22.4.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР, 

 

Дирекция 

„ЦКЗ“ 

 

Публикуване на процедура 

за подбор на проектни 

предложения по мярка 

2.1.1.3 в ИСУН 2020 за 

проверка и активиране 

63. 23.04.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Публикуване на пакета с 

документи по процедура за 

подбор на проектни 

предложения 

BG06RDNP001-19.266 по 

мярка 4.1 в ИСУН 2020  
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

64. 25.04.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

Министерство 

на финансите, 

 

УО ОП НОИР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 от ОП НОИР 2014-

2020 г. 

65. 03.05.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

Министерство 

на финансите, 

 

копие до УО 

на ПРСР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

6.4.1, ПРСР 2014-2020 г. 

66. 14.05.2019 г. e-mail 

Известие за 

доставка 

РУО на ОПИК, 

 

Изпращане на Заповедта за 

сформиране на КППП до 

УО за създаване на 

оценителна сесия 

67. 16.05.2019 г. 01-6300/487 

17.05.2019 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на 

нередовности 

№14/19/4/0/00073/1/01/02/02 

68. 23.05.2019 г. РД50-48#48 

/23.05.2019 г. 

 

Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Финално съгласуване на 

насоки за кандидатстване 

по мярка 2.2.3 ОП РЧР след 

обществено обслужване 

69. 23.05.2019 г. ИСУН 2020 РУО на ПРСР 

МЗХГ 

Отстраняване на 

нередовности по мярка 4.1 

70. 27.05.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

ДФЗ 

Провеждане на 

информационни срещи 

13.06.2019 – мярка 2.2.3, 

ОП РЧР, гр. Радомир 

14.06.2019 – мярка 4.1, 

ПРСР, гр. Радомир 

17.06.2019 – мярка 4.1, 

ПРСР, с. Долна Диканя 

 

72. 30.05.2019 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Списък на планирани, в 

процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки за 2019 г. 

 

73. 04.06.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

ДФЗ 

Провеждане на двудневно 

обучение на 20 местни 

лидери от стопанския 

сектор относно 

възможности за 

финансиране на местния 

бизнес чрез проекти по 

СВОМР 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

74. 04.06.2019 г. РД50-48#52/ 

04.06.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР, 

Дирекция 

„ЦКЗ“ 

 

Публикуване на процедура 

за подбор на проектни 

предложения по мярка 2.2.3 

в ИСУН 2020 за проверка и 

активиране  

75. 13.06.2019 г. Известие за 

доставка 

 

РД50-48#55/ 

13.06.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.7 ОП РЧР 

76. 17.06.2019 г. Известие за 

доставка 

 

РД50-48#56/ 

17.06.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР 

МТСП 

Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителни 

сесии по процедури мярка 

2.1.1.3 и мярка 2.2.3 по ОП 

РЧР 

77. 18.06.2019 г. e-mail УО на ОПИК 

ЦКЗ 

Проверка на процедура за 

подбор на проекти по 

Мярка 1.1.1 

78. 20.06.2019 г. e-mail 

 

Известие за 

доставка 

УО на ОП 

НОИР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 

79. 26.06.2019 г. Известие за 

доставка 

РУО на ОПИК, 

Министерство 

на 

икономиката 

Приключване работа на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура за подбор на 

проектни предложения 

BG16RFOP002-2.043, 

Мярка 1.1.2 

81. 28.06.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Съгласуван на процедура по 

мярка 2.1.6 от ОП РЧР 

82. 01.07.2019 г. РД50-48#60/ 

01.07.2019 г. 

e-mail  

 

ИД 

УО на ОП РЧР Заповед №РД-12/01.07.2019 

г. на Председателя на УС за 

сформиране на КППП по 

процедура BG05M9OP001-

1.060, Мярка 2.1.1.3 

83. 05.07.2019 г. РД50-48#63/ 

05.07.2019 г. 

e-mail  

 

Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Заповед №РД-13/05.07.2019 

г. на Председателя на УС за 

сформиране на КППП по 

процедура BG05M9OP001-

2.055, Мярка 2.2.3 

84. 17.07.2019 г. Известие за 

доставка 

 

ИД 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

 

ДФЗ 

Заявление за одобрение на 

промяна в СВОМР на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ 



 

 

 

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. 

 

 

47 

Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

85. 23.07.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП 

НОИР 

Обявяване обществено 

обсъждане Мярка 2.4.1 

86. 29.07.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Определяне на наблюдател 

по процедура 4.1 

87. 01.08.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Активиране на оценителна 

сесия по Мярка 4.1 

88. 02.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

РД50-48#67/ 

02.08.2019 г. 

e-mail  

МФ 

 

 

УО на ОП РЧР 

Съгласуване на насоки по 

Мярка 2.1.6 

89. 07.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

РД50-48#70/ 

07.08.2019 г. 

e-mail 

МФ 

 

 

УО на ОП РЧР 

Съгласуване на насоки по 

Мярка 2.1.7 

90. 08.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОП 

НОИР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.4.1 след проведено 

обществено обсъждане 

91. 09.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Заповед № РД-15 от 

08.08.2019 г. 

92. 14.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОП РЧР Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.6 след съгласуване с МФ 

94. 14.08.2019 г. РД50-48#73/ 

14.08.2019 г. 

e-mail 

До УО на ОП 

РЧР 

Приключване на работата в 

ИСУН 2020 по процедура 

BG05M9OP001-1.060 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 

2.1.1.3 

96. 14.08.2019 г. РД50-48#74/ 

14.08.2019 г. 

e-mail 

УО на ОП РЧР Приключване на работата в 

ИСУН 2020 по процедура 

BG05M9OP001-2.055 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 

97. 16.08.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#76/ 

16.08.2019 г. 

e-mail 

 

УО на ОП РЧР Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.7 след съгласуване с МФ 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

98. 20.08.2019 г. Известие за 

доставка 

e-mail 

ЦКЗ 

 

УО на ОП 

НОИР 

Съгласуване и проверка на 

процедура BG05M2OP001-

3.009, Мярка 2.4.1 в ИСУН 

2020 

99. 21.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

Провеждане на годишно 

информационно събитие – 

празник на МИГ-Радомир-

Земен 

100. 22.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

e-mail 

УО на ПРСР 

 

ДФЗ 

 

 

 

УО на ОП 

НОИР 

Провеждане на 

информационна среща 

10.09.2019 – мярка 2.4.1, 

ОП НОИР 

 

101. 23.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОП 

НОИР 

Окончателно утвърждаване 

на пакет с документи по 

Мярка 2.4.1 ОП НОИР 

102. 28.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

РД50-48#79/ 

28.08.2019 г. 

 

Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

УО на ОП РЧР 

 

 

 

 

УО на ОПИК 

 

 

УО на ОП 

НОИР 

Съгласуване на ИГ за 2020 

г. 

103. 28.08.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

Участие екипа на МИГ-

Радомир-Земен в работна 

среща за обмен на опит и 

добри практики между 

представители на МИГ от 

страната 

 

104. 03.09.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#80/ 

03.09.2019 г. 

УО на ОП РЧР 

 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по мярка 

2.1.6 след проведено 

обществено обсъждане 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

107. 10.09.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

До ДФЗ 

Участие екипа на МИГ-

Радомир-Земен в работна 

среща за обмен на опит и 

добри практики между 

представители на МИГ от 

страната 

108. 13.09.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#90/ 

13.09.2019 г. 

УО на ОП РЧР 

 

Финално съгласуване на 

Мярка 2.1.7, след 

обществено обсъждане 

109. 16.09.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР 

 

 

МЗХГ 

Съгласуване на 

индикативен график за 

приеми по мерки от 

СВОМР за 2020 г. 

110. 17.09.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 1.1.2, по 

ОПИК, втори краен срок 

111. 18.09.2019 г. Известие за 

доставка 

 

e-mail 

УО на ОП РЧР 

 

 

До ЦКЗ 

Съгласуване и проверка на 

процедура BG05M9ОР001-

1.083, Мярка 2.1.6 в ИСУН 

2020 

112. 24.09.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#109/ 

25.09.2019 г. 

УО на ОП РЧР 

 

ОИЦ Перник 

Съгласуване и проверка на 

процедура BG05M9ОР001-

1.078, Мярка 2.1.7 в ИСУН 

2020 

114. 26.09.2019 г. 19-19-2-02-7/ 

26.09.2019 г. 

УО на ПРСР 

 

Заявление за одобрение на 

планирани дейности и 

разходи за 2020 година 

115. 30.09.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

Приключване на работата в 

ИСУН 2020 по процедура 

BG06RDNP001-19.266 

МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 4.1 

 

117. 30.09.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК 

 

Изпращане на Заповедта за 

сформиране на КППП до 

УО за създаване на 

оценителна сесия 

 

118. 01.10.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

Провеждане на 

информационна среща 

17.10.2019 – Мярка 2.1.6 и 

Мярка 2.1.7, ОП РЧР 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

119. 03.10.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК 

 

Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 

BG16RFOP002-1.014, 

Мярка 1.1.1 

120. 18.10.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР 

МЗХГ 

Заявление за одобрение на 

Споразумение РД 50-

48/03.05.2018 г. относно 

промяна в персонала на 

МИГ 

121. 21.10.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#114/ 

21.10.2019 г. 

 

УО на ОП РЧР Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 

BG05M9OP001-1.078, 

Мярка 2.1.7 

122. 21.10.2019 г. Известие за 

доставка 

РД50-48#114/ 

21.10.2019 г. 

 

УО на ОП РЧР Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 

BG05M9OP001-1.083, 

Мярка 2.1.6 

123. 21.10.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП 

НОИР 

Покана за определяне на 

наблюдатели в оценителна 

сесия по процедура 

BG05M2OP001-3.009, 

Мярка 2.4.1 

124. 24.10.2019 г. РД50-48#120/ 

24.10.2019 г. 

 

УО на ОП РЧР Допусната техническа 

грешка в Условията за 

кандидатстване по 

процедура BG05M9OP001-

1.078, Мярка 2.1.7 

125. 31.10.2019 г. РД50-48#121/ 

31.10.2019 г. 

 

Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Заповед №РД-22/31.10.2019 

г. на Председателя на УС за 

сформиране на КППП по 

процедура BG05M9OP001-

1.078, Мярка 2.1.7 

 

126. 06.11.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП 

НОИР 

Обявяване на втори прием 

по процедура 

BG05M2OP001-3.009, 

Мярка 2.4.1 

 

128. 08.11.2019 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК Приключване на работата в 

ИСУН 2020 по процедура 

BG16RFOP002-2.043 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 

1.1.2, втори краен срок 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

129. 11.11.2019 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

 

Провеждане на 

информационна среща 

27.11.2019 г., Мярка 6.4.1 

130. 15.11.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР,  

МЗХГ 

Публикуване на процедура 

за подбор на проектни 

предложения по мярка 6.4.1 

в ИСУН 2020 за проверка и 

активиране 

133. 22.1.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО ОП НОИР Обявяване на втори краен 

срок по Мярка 2.4.1 

134. 02.12.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО ОП НОИР Активиране на втори краен 

срок по процедура 

BG05M2OP001-3.009, 

Мярка 2.4.1 

135. 06.12.2019 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР 

МЗХГ 

Предоставяне на 

допълнителна информация 

по Мярка 6.4.1, процедура 

BG06RDNP001-19.282 

136. 18.12.2019 г. Известие за 

доставка  

УО на ОПИК Обявяване на процедура за 

подбор на проектни 

предложния 

BG16RFOP002-1.024 МИГ-

Радомир-Земен , Мярка 

1.1.1. 
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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; 

 

✓ 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:  

…………………………… 

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 38,75 38,75   

ЕЗФРСР  10 2 2 0 0 

ОП РЧР 25 24,75 24,75 0 0 

ОПИК 0 12 12 0 0 

ОП НОИР 0 0 0 0 0 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

54 

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; 
НП 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 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство  на 

селата“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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малките населени 

места и в трудно 

достъпните райони“ 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

5 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 80 % 4 4 80 % 

Мярка 2.1.1.3. 

„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

безработни и 

неактивни лица от 

всички възрастови 

групи“ 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 % 21 2 200 % 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 200 % 22 2 200 % 

Мерки, 

финансирани от 
7 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 28,57 % 0 0 0 

 
1 Изплатено авансово плащане 
2 Изплатено авансово плащане 
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ОПИК (ЕФРР) 

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 

дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал на МСП от 

територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 40 % 0 0 0 

Общо: 35 16 16 11 11 11 11 7 7 6 6 17,14 % 4 4 11,42 % 
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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) 
657 434,00 328 717,00 50 % 653 130,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0 0 0 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
657 434,00 328 717,00 50 % 653 130,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0 0 0 

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство  на 

селата“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните 

райони“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 354 673,79 1 354 673,79 100 % 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 136 414,673 

Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и неактивни 

лица от всички възрастови групи“ 

350 779,99 350 779,99 100 % 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 58 516,51 

Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията 

и постигане на адекватни на изискванията 

на бизнеса знания и умения на заетите лица 

от всички възрастови групи“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

613 656,99 613 656,99 100 % 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“ 

390 236,81 390 236,81 100 %  389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 77 898,16 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 541 449,09 1 387 304,19 90 % 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 0 

Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията 

от територията на МИГ – Радомир – 

Земен“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.2  „Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП от територията на 

МИГ-Радомир – Земен“ 

1 541 449,09 1 387 304,19 90 % 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 0 

Общо: 3 553 556,88 3 070 694,98 48 % 2 485 950,42 2 044 309,92 2 485 950,42 2 044 309,92 1 832 818,42 1 717 743,92 136 414,67 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Изплатено авансово плащане 
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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 

субсидията 

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 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

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 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 738 120,00 657 434,00 328 717,00 653132,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0 0 0 2 738 120,00 0 0 

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 
стопанства“ 

391 160,00 657 434,00 328 717,00 653132,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0 0 0 391 160,00 0 0 

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

195 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 580,00 0 0 

Мярка 6.4.1. 
„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 
дейности“ 

586 740,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 740,00 0 0 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 

разширяването на 
всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

880 110,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 110,00 0 0 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 
инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

391 160,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 160,00 0 0 
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Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 
с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 
подобряване на 

културното и 

природното 
наследство  на 

селата“ 

293 370,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 370,00 0 0 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 580,00 0 0 

Мярка 19.5 
„Съхраняване, 

развитие, валоризация 

и маркетинг на 
местното наследство 

и идентичност“ 

195 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 580,00 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

977 915,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977 915,00 0 0 

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 
достъп до качествено 

образование в 

малките населени 
места и в трудно 

достъпните райони“ 

 

977 915,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977 915,00 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 486 408,00 1 354 673,79 1 354 673,79 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 804 334,66 45,89 136 414,674 

Мярка 2.1.1.3. 
„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

352 044,00 350 779,99 350 779,99 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 292 582,51 59 461,49 83,1096425 58 516,51 

 
4 Изплатено авансово плащане 
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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“ 

352 044,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 044,00 0 0 

Мярка 2.1.7. 
„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 
предприемачите към 

промените“ 

391 160,00 613 656,99 613 656,99 0 0 0 0 0 0 0 391 160,00 0 0 

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 
увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 
самообслужване“ 

391 160,00 390 236,81 390 236,81 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 1 669,17 99,5732769 77 898,16 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

1 955 800,00 1 541 449,09 1 387 304,19 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 703 776,74 1 252 023,26 35,9840853 0 

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 
дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 
– Радомир – Земен“ 

391 160,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 160,00 0 0 

Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 
производителността и 

експортния потенциал 

на МСП от 
територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

1 564 640,00 1 541 449,09 1 387 304,19 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 703 776,74 860 863,26 44,9801066 0 

Общо: 7 353 823,00 3 553 556,88 3 070 694,98 2 485 950,42 2 044 309,92 2 485 950,42 2 044 309,92 1 832 818,42 1 717 743,92 1 385 850,08 5 967 432,92 18,8466849 136 414,67 
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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 8 8 7 7 7 7 3 3 2 2 11,11 % 0 0 0 

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване. 

8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 50 % 45 46 50 % 

 
5 Изплатено авансово плащане 
6 Изплатено авансово плащане 
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Приоритет 3: 

УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ: 

Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

и съхраняване на 

местните ресурси. 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 35 16 16 11 11 11 11 7 7 6 6 17,14 % 4 4 11,43 % 
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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. 

 

2 198 883,09 1 716 021,19 70% 1 803 877,08 1 362 236,58 1 803 877,08 1 362 236,58 1 150 745,08 1 035 670,58 0 

 

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване. 

 

1 354 673,79 1 354 673,79 100% 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 136 414,677 

 
7 Изплатено авансово плащане 
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Приоритет 3: 

УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ: Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

и съхраняване на 

местните ресурси. 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 3 553 556,88 3 070 694,98 57% 2 485 950,42 2 044 309,92 2 485 950,42 2 044 309,92 1 832 818,42 1 717 743,92 136 414,67 
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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 

субсидията 

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 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

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 

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 2 198 883,09 1 716 021,19 1 803 877,08 1 362 236,58 1 803 877,08 1 362 236,58 1 150 745,08 1 035 670,58 703 776,74 2 425 503,26 77,509947 0 

Приоритет 2: 

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: 

Повишаване на 

икономическата 

активност на 

населението и 
осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване. 

2 464 323,00 1 354 673,79 1 354 674,79 682 073,34 682 074,34 682 075,34 682 076,34 682 077,34 682 078,34 682 079,34 1 782 243,66 72,321837 136 414,678 

Приоритет 3: 
УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ: 

Подобряване 
качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 
и съхраняване на 

местните ресурси. 

1 760 220,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 220,00 0 0 

Общо: 7 353 823,00 3 553 556,88 3 070 695,98 2 485 950,42 2 044 310,92 2 485 952,42 2 044 312,92 1 832 822,42 1 717 748,92 1 385 856,08 5 967 966,92 23,36 136 414,67 

 
8 Изплатено авансово плащане 



 

 

 

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. 

 

 

69 

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; 
0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

4 0 0 326 566,00 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 
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организации; 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

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;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 
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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; 

0 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 
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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 

0 0 

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 
0 0 

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 

0 0 

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 

0 0 



 

 

 

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. 

 

 

73 

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 

0 0 

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 

0 0 

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)  0 0 

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)  

0 0 

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)  0 0 

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)  

0 0 

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)  0 0 
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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)  

0 0 

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) 

0 0 

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) 

0 0 

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) 

0 0 

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) 0 0 

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) 
0 0 

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) 0 0 
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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 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ - - - - - - - - - - - - - - - 

Публичен орган/ 

община 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други - - - - - - - - - - - - - -  

ЧАСТНИ 11 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Общо от ЕЗФРСР: 20 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

от ОПНОИР                

Публичен 

орган/Общини 
- - - - - - - - - - - - - - - 
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Детски градини 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Училища 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПНОИР  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                

от ОПРЧР                

Публичен 

орган/Община 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 200 4 4 200 

Работодатели 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО - - - - - - - - - - - - - - - 

Обучителни 

организации 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Социални партньори - - - - - - - - - - - - - - - 

Общо от ОПРЧР  5 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 80 

                

от ОПИК                

Малки предприятия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средни предприятия 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 40 0 0 0 

Общо от ОПИК 7 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 0,29 0 0 0 

                

ОБЩО: 35 16 16 11 11 11 11 7 7 6 6 17,14 4 4 11,43 
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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 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

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 1 760 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760 220,00 0,00 0,00 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
1 134 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 134 364,00 0,00 0,00 

НПО 625 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625 856,00 0,00 0,00 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ 1 173 480,00 657 434,00 328 717,00 653 132,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0,00 0,00 0,00 1 173 480,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микропредприятие 
(Моля, 

отбележете и 

юридическата 
форма) 

234 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 696,00 0,00 0,00 

Физическо лице 391 160,00 657 434,00 328 717,00 653 132,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0,00 0,00 0,00 391 160,00 0,00 0,00 

ЕТ 352 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 044,00 0,00 0,00 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

195 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 580,00 0,00 0,00 

Друго (ако е 
приложимо) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 700,00 657 434,00 328 717,00 653 132,00 326 566,00 653 132,00 326 566,00 0,00 0,00 0,00 2 933 700,00 0,00 0,00 

                           

от ОПНОИР                           

Публичен 

орган/Общини 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Детски градини 391 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 166,00 0,00 0,00 

Училища 586 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586 749,00 0,00 0,00 

Общо от 

ОПНОИР  
977 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977 915,00 0,00 0,00 
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от ОПРЧР                           

Публичен 

орган/Община 
743 204,00 741 016,80 741 016,80 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 61 130,66 91,77 136 414,67 

Работодатели 743 204,00 613 656,99 613 656,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 204,00 0,00 0,00 

НПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обучителни 
организации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социални 

партньори 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ОПРЧР  1 486 408,00 1 354 673,79 1 354 673,79 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 682 073,34 804 334,66 45,89 136 414,67 

                           

от ОПИК                           

Малки 
предприятия 

391 160,00 390 704,00 351 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 160,00 0,00 0,00 

Средни 

предприятия 
1 564 640,00 1 150 745,09 1 035 670,59 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 703 776,74 860 863,26 44,98 0,00 

Общо от ОПИК 1 955 800,00 1 541 449,09 1 387 303,59 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 1 150 745,08 1 035 670,58 703 776,74 1 252 023,26 35,98 0,00 

                           

ОБЩО: 7 353 823,00 3 553 556,88 3 070 694,38 2 485 950,42 2 044 309,92 2 485 950,42 2 044 309,92 1 832 818,42 1 717 743,92 1 385 850,08 5 967 972,92 18,85 0,00 
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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 

субсидията 

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 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

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“ 

ЗП Елена 

Бориславова 

Димитрова 

Закупуване на 

земеделска техника за 
отглеждане на зърнено 

- житни  култури 

111 871,00 55 935,50 50,00 107 569,00 53 784,50 - - 107 569,00 53 784,50 0,00 0,00 0,00 

ЗП 

Александър 

Аспарухов 
Александров 

Модернизиране на 

земеделско стопанство, 
чрез закупуване на 

техника за 

зеленчукопроизводство 
в с.Гълъбник, 

общ.Радомир, 

обл.Перник. 

195 500,00 97 750,00 50,00 195 500,00 97 750,00 - - 195 500,00 97 750,00 0,00 0,00 0,00 
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ЗП Людмил 
Кирилов 

Граховски 

Модернизиране на 

земеделското 

стопанство на ЗП 
Людмил Граховски 

155 063,00 77 531,50 50,00 155 063,00 77 531,50 - - 155 063,00 77 531,50 0,00 0,00 0,00 

ЗП 

Александър 
Милков 

Александров 

Закупуване на техника 
за земеделското 

стопанство на ЗП 

Александър 

Александров 

195 000,00 97 500,00 50,00 195 000,00 97 500,00 - - 195 000,00 97 500,00 0,00 0,00 0,00 

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 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

- - - - - - - - - - - - - - 
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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“ 

Община 

Радомир 

Подкрепа за заетост на 

безработни и 

неактивни лица в 
Община Радомир 

210 416,36 210 416,36 100,00 152 218,88 152 218,88 - - 152 218,88 152 218,88 152 218,88 152 218,88 30 443,78 

Община 

Земен 
Отново на работа 140 363,63 140 363,63 100,00 140 363,63 140 363,63 - - 140 363,63 140 363,63 140 363,63 140 363,63 28 072,73 

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“ 

„Елейа“ 

ЕООД 

Безопасна и 

здравословна работна 
среда в "Елейа" ЕООД 

208 701,32 208 701,32 100,00 - - - - - - - - - 

„Петя- ИН“ 

ЕООД  

По-здравословни 

условия на труд и 
социални придобивки 

в "ПЕТЯ-ИН" ЕООД и 

"ИРИНПРО" ЕООД 

134 753,37 134 753,37 100,00 - - - - - - - - - 

"БУС 

Перник" 
ООД  

Адаптирана работна 

среда 
108 699,71 108 699,71 100,00 - - - - - - - - - 
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„Ветпром“ 

АД  

Приспособяване на 
работниците и 

"Ветпром" АД към 

промените 

161 502,59 161 502,59 100,00 - - - - - - - - - 

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 
над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

Община 

Радомир 

Шанс за равностоен 

живот 
234 236,80 234 236,80 100,00 233 490,82 233 490,82 - - 233 490,82 233 490,82 233 490,82 233 490,82 46 698,16 

Община 

Земен 

Осигуряване на по-
добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за 
самообслужване в 

Община Земен 

156 000,01 156 000,01 100,00 156 000,01 156 000,01 - - 156 000,01 156 000,01 156 000,01 156 000,01 31 200,00 

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“ 

„3А Стийл“ 
ООД 

Повишаване на 

производителността и 
експортния потенциал 

на 3А Стийл ООД 

390 950,00 351 855,00 90,00 390 950,00 351 855,00 - - 390 950,00 351 855,00 390 950,00 351 855,00 0,00 

„ГАЛКО“ 

АД 

Повишаване на 
производителността и 

експортния потенциал 

на ГАЛКО АД чрез 

инвестиции в 

технологично 

оборудване 

368 770,94 331 893,85 90,00 398 770,93 331 893,84 - - 398 770,93 331 893,84 398 770,93 331 893,84 0,00 

„Кариери и 

Вародобив“ 

АД 

Повишаване на 
производителността и 

експортния потенциал 

на "Кариери и 
Вародобив" АД на 

територията на МИГ-

Радомир-Земен чрез 

закупуване на машини. 

391 024,15 351 921,74 90,00 391 024,15 351 921,74 - - 391 024,15 351 921,74 391 024,15 351 921,74 0,00 
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„ЛИМА 
ТРЕЙД“ 

ЕООД 

Повишаване на 
производителността и 

експортния потенциал 

390 704,00 351 633,60 90,00 - - 
Отхвърлено 

на ТФО 

Проектното 

предложение не 

отговаря на 
Критериите за 

ТФО и същото 

следва да бъде 
отхвърлено. 

Кандидатът не 

получава точки 
по нито един от 

критериите от 
раздел II. 

„Капацитет на 

кандидата в 
инвестиционни 

проекти и 

управление“, 
съгласно 

Приложение А –  

с което не 
преминава 

заложеният праг 

на преминаване 
от 1,2 точки. 

Съгласно т. 21.2. 

„ТФО“ и т. 22 
„Критерии и 

методика за 

оценка на 
проектните 

предложения“ от 

УК: „Ако общият 
брой получени 

точки за всеки 

един раздел е по-
малко от 20 % от 

максималния 

брой точки за 
съответния 

раздел, 

проектното 

предложение се 

предлага за 

отхвърляне". 

- - - - - 

 


