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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

 

 

 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ 

 

 

 

 

 

Днес, 25.05.2021 г. (вторник) в гр. Радомир, в МКИЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ № 23 от 17:00 часа се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел 

„МИГ- Радомир-Земен“. 

 

Във връзка с изискванията на чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението бе изготвен 

списък за регистрация на присъстващите членове на Сдружението. 

 

След проверка на легитимността на регистрираните участници по представените 

документи се установи, че в залата присъстват 17 (седемнадесет) броя членове на 

Сдружението (от общо 51 членове на Сдружението), подписали се в приложения списък. 

Поради което съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава на Сдружението, 

събранието се проведе с един час по-късно от обявения в поканата, на същото място и при 

същия дневен ред.  

 

Общото събрание се откри в 18:05 часа след приключване на регистрацията и 

проверка на легитимността на участниците. 
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Съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ Председател на 

събранието е г-н Славчо Гебрев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. 

 

Г-н Славчо Гебрев откри Общото събрание, приветства присъстващите и предложи 

избор на протоколчик на събранието. Председателят на УС предложи г-жа Светлана 

Кирилова Петкова, член на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Събранието констатира, че 

други предложения за избор на протоколчик на събранието не са постъпили и единодушно 

за протоколчик бе избрана г-жа Светлана Кирилова Петкова.  

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението прочете обявения Дневен ред в поканата за свикване на Общо събрание на 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Радомир-Земен“. Като запозна присъстващите, че са 

спазени всички изисквания на чл. 24 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобрение на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ за 2020 година; 

3. Разни. 

 

Събранието констатира, че не са постъпили предложения за промяна в 

предварително обявения дневен ред. Председателят на събранието предложи на гласуване 

предложения дневен ред.  

 

Единодушно бе приет следния:  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Одобрение на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Приемане на ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ за 2020 година; 

3. Разни. 

 

 

 

 

По точка 1 от Дневния ред:  
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Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на УС на 

Сдружението даде думата на г-н Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ да 

запознае присъстващите членове на ОС с писмо изх. № 91-232/08.04.2021 г. на 

Ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 г. (заведено в СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ с вх. № 31/12.04.2021 г.) относно допълнително финансиране по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) 2014-2020 г. 

 

 Същото е във връзка с одобреното единадесето изменение на ПРСР 2014-2020 г. и 

осигуреното допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно 

развитие, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във 

връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 

2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 

1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 

2021 г. и 2022 г. 

 

Средствата ще се използват през преходния период 2021 – 2022 година и 

предвиждат увеличаване на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие (СВОМР) на МИГ с над 900 000,00 лева публични средства и изпълнение до юни 

2025 година. 

 

Допълнителният размер на финансовата подкрепа за МИГ са, както следва: 

✓ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ – предвиден допълнителен размер на финансовата 

подкрепа до 799 000,00 лева; 

✓ за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000,00 лева. 

 

Предложението за разпределение на увеличението на бюджета по мерки в СВОМР e 

балансирано, съобразно установените потребности за развитие на територията, в резултат 

от изготвено „Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-

балансирано икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-

Земен“. Присъстващите членове на ОС се запознаха с  резултатите от изготвеното 

„Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-балансирано 

икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“. 
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В тази връзка е разработен проект на промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по 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 ПРСР за периода 2014 - 

2020 година. 

 

На присъстващите членове на ОС беше представен проекта на промяна на 

СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и проведеното в тази връзка обществено 

обсъждане.  

 

Общественото обсъждане е проведено в периода от 10.05.2021 година до 18.05.2021 

година. Поканата за провеждане на общественото обсъждане е публикувана своевременно 

на 10.05.2021 г., както на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

https://www.migradomir.org/ , така и на интернет страницата на местна медия 

http://www.mirogled.com/bg/ и на интернет страниците на Община Радомир и Община 

Земен. Същата е поставена на информационните табла на сградата на управление на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ и административните сгради на общините Радомир и Земен. 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ регистрира предложения и коментари по 

публикувания проект на промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ в срок до 

12:00 часа на 18.05.2021 година на и-мейл: mig.radomir@gmail.com и на адрес: п. к. 2400, 

гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.  

 

 В процеса на прием на предложения и коментари по публикувания проект на 

промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ са постъпили коментари от различни 

заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор, представители на 

местната общност. Същите са обобщени в Справка за постъпилите предложения и 

коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на промяна на Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Справката за постъпилите предложения и 

коментари е предоставена на присъстващите за запознаване със съдържанието й. 

 

 След като членовете на ОС се запознаха със Справката за постъпилите 

предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на промяна на 

Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ констатираха, че постъпилите 

коментари подкрепят и съответстват на публикувания за обществено обсъждане проект на 

промяна на СВОМР. 

 

 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
mailto:mig.radomir@gmail.com
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 На 18 май 2021 година от 17:00 часа в МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, ул. „Св. Св. 

Кирил и Методий“ № 23 се проведе присъствено обществено обсъждане с представители 

на местната общност от територията на МИГ-Радомир-Земен. 

 

По време на общественото обсъждане на участниците се представи проекта на 

промяна на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 

50-48 от 03.05.2018 г. по 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 ПРСР за периода 2014 - 2020 година. Същите се запознаха с резултатите от 

изготвеното „Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-

балансирано икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ и Справка за постъпилите предложения и коментари. 

 

 Участниците в общественото обсъждане констатираха, че допълнително 

осигуреният финансов ресурс е разпределен по мерки то СВОМР, съобразно установените 

потребности на заинтересованите сектори на територията на МИГ, както следва: 

✓ Развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство и преработка на 

земеделски продукти; 

✓ Подобряване на ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за 

територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност; 

✓ Постигане на устойчиво икономическо развитие и създаване на нови работни места 

и намаляване на бедността, чрез разнообразяване на местната икономика с 

производства с висока добавена стойност и иновативност; 

✓ Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на 

територията на МИГ; 

✓ Осигуряване на адекватни условия на живот и заетост – изграждане на съпътстваща 

спортна, социална, културна и техническа инфраструктура. 

 

Участниците в общественото обсъждане одобриха проекта на промяна на СВОМР 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 

г. по 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 

ПРСР за периода 2014 - 2020 година. Същите приеха, че разпределението на 

допълнителният финансов ресурс не нарушава баланса на средствата по СВОМР и не 

противоречи на целите и приоритетите на стратегията, като са спазени условията, които са 

били предмет на оценка, като същото е отразено и в изходните индикатори и в 

индикаторите за резултат.  
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Участниците в общественото обсъждане одобриха разпределението на средства по 

мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за преходния програмен период, както 

следва: 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 150 000,00 лева; 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 

150 000,00 лева; 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 499 000,00 

лева. 

 

На общественото обсъждане присъстваха 11 души – представители на местната 

общност от територията на МИГ-Радомир-Земен, заинтересовани страни от публичния, 

стопанския и нестопанския сектор. 

 

Протоколът от проведеното на 18.05.2021 г. от 17:00 часа, обществено обсъждане е 

предоставен на членовете на ОС за запознаване със съдържанието му, същият съставлява 

неразделна част от този протокол. 

 

 След като членовете на ОС се запознаха с Протокола от проведеното на 18.05.2021 

г. от 17:00 часа, обществено обсъждане констатираха, че представителите на местната 

общност от територията на МИГ-Радомир-Земен, заинтересовани групи от публичния, 

стопанския и нестопанския сектор одобряват проекта на промяна на СВОМР на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, в изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по 

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 ПРСР 2014 - 

2020 година и разпределението на средства по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ за преходния програмен период. 

 

Членовете на Общото събрание на Сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 12 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във 

връзка с чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-

2020 г., Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ одобрява промяна на 
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Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, в 

изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по 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 ПРСР за периода 2014-2020 година, 

изразяваща се в увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен с 913 000,00 

лева публични средства и изпълнение до юни 2025 година, както следва: 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ с допълнителен 

размер на финансовата подкрепа от 799 000,00 лева, разпределени по подмерки от 

Стратегията за ВОМР. 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ с допълнителен размер на финансовата 

подкрепа от 114 000,00 лева. 

 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ одобрява разпределението на 

средства по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за преходния програмен 

период, както следва: 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 150 000,00 лева; 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 

150 000,00 лева; 

✓ Увеличение на финансовия ресурс по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ с допълнителен размер на финансовата подкрепа от 499 000,00 

лева. 

 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ одобрява промяна в текста на 

СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, както следва: 

 

1. В точка 4 „Цели на стратегията“, подточка 4.5. „Йерархия на целите – 

включително цели за крайните продукти или резултатите“: 

 

1.1. Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на конкурентноспособна, 

иновативна, с висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост икономика на 

територията на МИГ – Радомир – Земен. 

 

1.1.1. Стр. 21 от СВОМР – Специфична цел 1.2. „Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия извън аграрния сектор“: 

 

Текст от СВОМР: 
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„1.2. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор 

посредством подпомагане на 5 микропредприятия  

o Чрез Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” се 

дава възможност на потенциални бенефициенти от територията на „МИГ – 

Радомир – Земен“ да осъществят своите инвестиционни намерения в 

неземеделски дейности от икономиката за създаване или модернизиране на 

микропредприятия от територията на МИГ – основно разкриване на дребни 

производства, в сферата на услугите и преработващата промишленост с цел 

осигуряване на трудова заетост и развитие на икономиката.  

▪ Очаквани резултати: подкрепени минимум 5 микропредприятия от 

територията, създадени 4 нови работни места, внедряване на иновативни 

и щадящи околната среда технологии, подобряване на съществуващата 

материална база.“ 

 

Изменение: 

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

посредством подпомагане на 6 микропредприятия  

o Чрез Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” се 

дава възможност на потенциални бенефициенти от територията на „МИГ – 

Радомир – Земен“ да осъществят своите инвестиционни намерения в 

неземеделски дейности от икономиката за създаване или модернизиране на 

микропредприятия от територията на МИГ – основно разкриване на дребни 

производства, в сферата на услугите и преработващата промишленост с цел 

осигуряване на трудова заетост и развитие на икономиката.  

▪ Очаквани резултати: подкрепени минимум 6 микропредприятия от 

територията, създадени 5 нови работни места, внедряване на иновативни 

и щадящи околната среда технологии, подобряване на съществуващата 

материална база.“ 

 

1.1.2. Стр. 22 от СВОМР – Специфична цел 1.3. „Подкрепа за развитие на ефективно 

и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти“: 

 

Текст от СВОМР: 

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

преработка на земеделски продукти чрез осигуряване на инвестиционна подкрепа за 6 

земеделски производители и предприятия:  

o Чрез Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” ще се насърчава 

развитието на местните земеделски стопанства.   

▪ Очакваните резултати са подкрепени и модернизирани минимум 4 

земеделски стопанства, създадени 4 работни места, което ще допринесе 
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за подобряване на ефективността на селското стопанство на 

територията.“ 

 

Изменение: 

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

преработка на земеделски продукти чрез осигуряване на инвестиционна подкрепа за 8 

земеделски производители и предприятия:  

o Чрез Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” ще се насърчава 

развитието на местните земеделски стопанства.   

▪ Очакваните резултати са подкрепени и модернизирани минимум 6 

земеделски стопанства, създадени 5 работни места, което ще допринесе 

за подобряване на ефективността на селското стопанство на 

територията.“ 

 

1.2. Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот 

чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси, с 

интервенции в три направления – подобряване на местна публична инфраструктура 

и съхраняване и оползотворяване на местното наследство. 

 

1.2.1. Стр. 23 от СВОМР – Специфична цел 3.1. „Подобряване на качеството на живот 

на територията на МИГ – Радомир – Земен“: 

 

Текст от СВОМР: 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

▪ Очаквани резултати: подкрепени минимум 3 проекта за инвестиции в 

малка по мащаби инфраструктура на територията на МИГ – Радомир – 

Земен. Крайният търсен резултат е подобряване на условията за живот и 

намаляване на обезлюдяването на населените места.“ 

 

Изменение: 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

▪ Очаквани резултати: подкрепени минимум 5 проекта за инвестиции в 

малка по мащаби инфраструктура на територията на МИГ – Радомир – 

Земен. Крайният търсен резултат е подобряване на условията за живот и 

намаляване на обезлюдяването на населените места.“ 

 

2. В точка 5 „Описание на мерките“: 
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2.1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

Стр. 32 от СВОМР: 

Текст от СВОМР: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 200 000 евро“ 

 

Изменение: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 276 694,96 евро“ 

 

2.2. Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

 

Стр. 40 от СВОМР: 

Текст от СВОМР: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 300 000 евро“ 

 

Изменение: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 376 694,96 евро“ 

 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 

Стр. 44 от СВОМР: 

Текст от СВОМР: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 450 000 евро“ 

Изменение: 

„Финансови параметри   

Бюджет на мярката в СВОМР: левовата равностойност на 705 138,56 евро“ 

 

3. В точка 6 „Финансов план“: 

 

3.1. Подточка 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и 

по мерки“ 

 

Стр. 95-96 от СВОМР: 
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6. Финансов план:     

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове 

и по мерки: 
    

           

(не повече от 2 страници) Текст от СВОМР Изменение 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % лева % 

  
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 

- 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2738120,00 37,23% 3537120,00 43,39% 

4.1. 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства 
391160,00 5,32% 541160,00 6,64% 

4.2. 
Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти 
195580,00 2,66% 195580,00 2,40% 

6.4.1.  
Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 
586740,00 7,98% 736740,00 9,04% 

7.2. 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

880110,00 11,97% 1379110,00 16,92% 

7.5. 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

391160,00 5,32% 391160,00 4,80% 

7.6. 

Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природно наследство на селата 

293370,00 3,99% 293370,00 3,60% 

  

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0,00 0 0,00 0 

  Н/П 0,00 0 0,00 0 

  

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195580,00 2,66% 195580,00 2,40% 

19.5. 

Съхраняване, развитие, валоризация и 

маркетинг на местното наследство и 

идентичност 

195580,00 2,66% 195580,00 2,40% 

  
Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР) 
  0,00%   0,00% 
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  Н/П   0,00%   0,00% 

  
Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
977915,00 13,30% 977915,00 11,99% 

2.4.1.  

Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени 

места и в трудно достъпните райони 

977915,00 13,30% 977915,00 11,99% 

  
Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

1 486 

408,00 
20,21% 

1 486 

408,00 
18,23% 

2.1.1.3. 

Подкрепа за заетост и квалификация 

на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи 

352044,00 4,79% 352044,00 4,32% 

2.1.6.  

Повишаване квалификацията и 

постигане на адекватни на 

изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите лица от всички 

възрастови групи 

352044,00 4,79% 352044,00 4,32% 

2.1.7.  

Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към 

промените 

391160,00 5,32% 391160,00 4,80% 

2.2.3. 

По-добра грижа за хора с увреждания 

и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване 

391160,00 5,32% 391160,00 4,80% 

  
Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
1955800,00 26,60% 1955800,00 23,99% 

1.1.1. 

Повишаване на иновационната 

дейност на предприятията от 

територията на МИГ – Радомир – 

Земен 

391160,00 5,32% 391 160,00 4,80% 

1.1.2. 

Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на МСП от 

територията на МИГ – Радомир - 

Земен 

1 564 

640,00 
21,28% 

1 564 

640,00 
19,19% 

  
Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР) 
  0,00%   0,00% 

  Н/П         

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА за ВОМР: 

7 353 

823,00 
100% 

8 152 

823,00 
100% 

 

 

3.2. Подточка 6.2. „Финансова обосновка на бюджета и разпределението на 

средствата по програми и по мерки“ 

 

Стр. 97 от СВОМР: 



 
  

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. 

 

Текст от СВОМР: 

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ЕЗФРСР) – включени са 6 мерки 

от програмата с общ бюджет 1 500 000 евро, 37,23% от общия бюджет на СВОМР, които 

ще допринесат за постигане на две от Стратегическите цели:“ 

 

Изменение: 

„Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ЕЗФРСР) – включени са 6 мерки 

от програмата с общ бюджет 1 808 528,48 евро, 43,39% от общия бюджет на СВОМР, 

които ще допринесат за постигане на две от Стратегическите цели:“ 

 

Текст от СВОМР: 

„Планирана е и мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

съответстваща на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) - 19.5. 

Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност, 

която ще допринесе за постигане на специфична цел 3.2. Устойчиво и ефективно 

използване и съхраняване на местните ресурси от Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА 

ЖИВОТ.“ 

 

Изменение: 

„Планирана е и мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, 

съответстваща на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) с общ бюджет 100 

000 евро, 2,40% от общия бюджет на СВОМР - 19.5. Съхраняване, развитие, валоризация 

и маркетинг на местното наследство и идентичност, която ще допринесе за постигане на 

специфична цел 3.2. Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните 

ресурси от Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ.“ 

 

Текст от СВОМР: 

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ЕСФ)– 

планирани са 4 мерки с общ бюджет 1 486 408 лева (760 000 евро), 20,21% от общия 

бюджет на СВОМР, насочени към Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и 

качеството на работните места“ – ИП 1, 3, 6, 7 – бюджет 560000 евро, и Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 3 – бюджет 

200 000 евро.“ 

 

Изменение: 

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ЕСФ)– 

планирани са 4 мерки с общ бюджет 1 486 408 лева (760 000 евро), 18,23% от общия 

бюджет на СВОМР, насочени към Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и 

качеството на работните места“ – ИП 1, 3, 6, 7 – бюджет 560000 евро, и Приоритетна ос 2 
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„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 3 – бюджет 

200 000 евро.“ 

 

Текст от СВОМР: 

„Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ЕФРР) – 

включени са две мерки, с общ бюджет 1 955 800 лева, 26,60% от общия бюджет на 

СВОМР, Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" – Инвестиционен 

приоритет „Технологично развитие и иновации“ Специфична цел: „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията“ – бюджет 200 000 евро, и Приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 

„Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел: Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските МСП – бюджет 800 000 евро“ 

 

Изменение: 

„Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ЕФРР) – 

включени са две мерки, с общ бюджет 1 955 800 лева, 23,99% от общия бюджет на 

СВОМР, Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" – Инвестиционен 

приоритет „Технологично развитие и иновации“ Специфична цел: „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията“ – бюджет 200 000 евро, и Приоритетна ос 2 

„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 

„Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел: Повишаване на производителността и 

експортния потенциал на българските МСП – бюджет 800 000 евро“ 

 

Текст от СВОМР: 

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

Специфична цел на Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално 

приобщаване” по отношение на подхода за използването на инструментите на ВОМР в 

рамките на ОП НОИР е „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез 

образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително 

роми“ една мярка с общ бюджет 500 000 евро, 977 915 лева, 13,30%от общия бюджет на 

СВОМР.“ 

 

Изменение: 

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

Специфична цел на Приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно социално 

приобщаване” по отношение на подхода за използването на инструментите на ВОМР в 

рамките на ОП НОИР е „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез 

образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително 

роми“ една мярка с общ бюджет 500 000 евро, 977 915 лева, 11,99% от общия бюджет на 

СВОМР.“ 
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Стр. 98 от СВОМР: 

Текст от СВОМР: 

 

Стратегически цели 

от СВОМР на МИГ – 

Радомир – Земен 

ЕЗФРСР евро ОПРЧР евро ОПИК евро ОПНОИР евро Общо  

Стратегическа цел 

1.Икономика: Развитие 

на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 

добавена стойност, 

генерираща доходи и 

заетост икономика на 

територията на МИГ – 

Радомир - Земен 

600 000,00   1 000 000   1 600 000 

Стратегическа цел 2. 

Развитие на човешките 

ресурси: Повишаване 

на икон. активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване 

  760 000,00   500 000,00 1 260 000,00 

Стратегическа цел 

3.Условия на живот: 

Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

и съхраняване на 

местните ресурси 

900 000,00       900 000,00 

 Общо по ЕСИФ 1 500 000,00 760 000,00 1 000 000,00 500 000,00 3 760 000,00 

 

Изменение: 

 

Стратегически цели 

от СВОМР на МИГ – 

Радомир – Земен 

ЕЗФРСР евро ОПРЧР евро ОПИК евро ОПНОИР евро Общо  

Стратегическа цел 

1.Икономика: Развитие 

на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 

добавена стойност, 

генерираща доходи и 

заетост икономика на 

територията на МИГ – 

Радомир - Земен 

753 389,92   1 000 000,00   1 753 389,92 
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Стратегическа цел 2. 

Развитие на човешките 

ресурси: Повишаване 

на икон. 

активност на 

населението и 

осигуряване на 

качествена заетост и 

социално включване 

  760 000,00   500 000,00 1 260 000,00 

Стратегическа цел 

3.Условия на живот: 

Подобряване 

качеството на живот 

чрез устойчиво и 

ефективно използване 

и съхраняване на 

местните ресурси 

1 155 138,56       1 155 138,56 

 Общо по ЕСИФ 1 908 528,48 760 000,00 1 000 000,00 500 000,00 4 168 528,48 

 

Текст от СВОМР: 

„Мерки, насочени към икономиката на територията – 42,6% от бюджета на СВОМР:“ 

Изменение: 

„Мерки, насочени към икономиката на територията – 42,06% от бюджета на СВОМР:“  

 

Текст от СВОМР: 

„Мерки, насочени към човешките ресурси на територията – 33,5% от бюджета на 

СВОМР:“ 

Изменение: 

„Мерки, насочени към човешките ресурси на територията – 30,23% от бюджета на 

СВОМР:“ 

 

Текст от СВОМР: 

„Мерки, насочени към подобряване на условията на живот – 23,9% от бюджета на 

СВОМР:“ 

Изменение: 

„Мерки, насочени към подобряване на условията на живот – 27,71% от бюджета на 

СВОМР:“ 

 

4. В точка 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“: 

 

4.1. Подточка 9.1. „Индикатори за цялостно прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места:“ 

 

Стр. 107 от СВОМР: 
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 ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Текст от 

СВОМР 

Цел 2023 

Изменение 

Цел 2025 

Източник на    

информация 

Изходен 

Общ брой финансирани 

проекти 
Брой 35 40 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Брой бенефициенти, 

получаващи подкрепа за 

производство, преработка  и 

търговия със селскостоп. 

продукти 

Брой  6 8 
Доклади и БД 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

получаващи подкрепа за 

неземеделски дейности 

Брой 5 6 
Доклади и БД 

МИГ  

Брой МСП с повишена 

иновативност 
Брой  2 2 

Доклади МИГ, 

ИСУН 

Брой МСП с повишена 

производителност и експортен 

потенциал  
Брой 5 5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Брой бенефициенти / операции, 

получаващи подкрепа за 

развитие на човешките ресурси 

Брой  5 5 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

условия на живот и публична 

инфраструктура 

Брой 6 8 
Доклади и БД 

МИГ  

Брой операции за осигуряване 

на достъп до качествено 

образование в малките населени 

места 

Брой 3 3 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 

Общо инвестиции в евро  

(публични + частни) 
Евро  4 271 111 4 781 899,43 

Доклади и БД 

МИГ  
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Общо публични разходи в евро Евро  3 760 000 4 168 528,48 Доклади МИГ  

Резултат 

Брой създадени нови работни 

места по мерките от 

стратегията, финансирани от 

ЕЗФРСР 

Брой  10  12 
Годишен 

доклад 

Общ брой създадени нови 

работни места по мерките от 

стратегията, вкл. безработни, 

започнали работа 

Брой  35 35 Доклади МИГ  

Брой жители, които се ползват 

от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой  10 000 14 000 
Доклади и БД 

МИГ  

Общо безработни участници с 

повишена квалификация 
Брой  45 45 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

Заети лица, придобили 

квалификация и умения 
Брой  100 100 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

Лица с увреждания и над 65г., с 

подобрен достъп до услуги 
Брой  

60 лица/ 1 

доставчик 

60 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

Брой предприятия / заети лица,  

въвели нови системи, практики 

и инструменти за РЧР 

Брой  
2  

/ 100 лица 

2 

/ 100 лица 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

Брой МСП с внедрени 

иновации 
Брой 2 2 

Доклади МИГ, 

ИСУН 

Брой МСП с повишена 

производителност 
Брой  5 5 

Доклади МИГ, 

ИСУН 
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4.2. Подточка 9.2. „Индикатори по мерки:“ 

 

Стр. 108 от СВОМР: 

 

 

 

 

 

 

 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 (ПРСР) ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Текст от 

СВОМР 

Стойност 

Изменение 

Стойност 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой стопанства, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства 

Брой 4 6 Годишни доклади  

МИГ  

Общо инвестиции в евро 

(публични и частни)  

EUR 400 000 553 389,92 Годишни доклади  

МИГ  

Общо публични разходи в 

евро  

EUR 200 000 276 694,96 Годишни доклади  

МИГ  

Резултат 

Брой работни места, 

разкрити в 

подпомогнатите проекти 

Брой 4 5 Документи на                

проектите; Годишни 

доклади на МИГ 

Протоколи от              

извършени проверки 

 

Брой модернизирани 

земеделски стопанства/ 

предприятия 

Брой 4 6 Документи на                

проектите;                     

Годишни доклади             

МИГ;                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

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. 

 

Стр. 109 от СВОМР: 

 

 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4.1(ПРСР) ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Текст от 

СВОМР 

Стойност 

Изменение 

Стойност 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой бенефициенти 

(стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански 

дейности 

Брой 5 6 Годишни доклади  

МИГ  

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 400 000 502 259,95 Годишни доклади  

МИГ  

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 300 000 376 694,96 Годишни доклади  

МИГ  

Резултат 

Брой работни места, 

разкрити в 

подпомогнатите проекти 

Брой 4 

 

5 Годишни доклади  

МИГ  

Протоколи от              

извършени проверки 

Брой подкрепени 

микропредприятия за 

развитие на неземеделски 

дейности 

Брой 5 6 Годишни доклади  

МИГ  

 

 

 

 

 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 (ПРСР) ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

едини

ца 

Текст от 

СВОМР 

Стойност 

Изменение 

Стойност 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой операции, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по 

мащаби инфраструктура 

Брой 3 5 Годишни доклади  

МИГ  

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 450 000 705 138,56 Годишни доклади  

МИГ  

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 450 000 705 138,56 Годишни доклади  

МИГ  
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Резултат 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 8000 12 000 Годишни доклади  

МИГ Протоколи от              

извършени                  

проверки 

 

Одобрената от Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ промяна на 

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

изпълнение на Споразумение № РД 50-48 от 03.05.2018 г. по 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 ПРСР за периода 2014-2020 година не 

противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени условията, които са били 

предмет на оценка. Увеличението на бюджета и разпределението му по мерки в СВОМР е 

балансирано и отразено съответно и в изходните индикатори и в индикаторите за резултат. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 17 /седемнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

 

По точка 2 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на Управителния 

съвет на Сдружението запозна присъстващите членове на Общото събрание с годишния 

отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г., съставляващ неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 4 от Устава на Сдружението, Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно ежегодния отчет за дейността на 

Управителния съвет за 2020 г. 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 17 /седемнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 
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По точка 3 от Дневния ред:  

 

Председателят на събранието г-н Славчо Гебрев – Председател на Управителния 

съвет на Сдружението запозна присъстващите членове на Общото събрание с бюджета на 

Сдружението за 2020 г. и 2021 г. 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 3.1: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно бюджета на Сдружението за 2020 г. 

(Годишния финансов отчет за 2020 г.), във връзка с изпълнението на същия за бюджетната 

2020 година и освобождава Радослав Людмилов Йорданов – Изпълнителен директор на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ от отговорност. 

 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 17 /седемнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Членовете на Общото събрание на сдружението приеха следното 

 

РЕШЕНИЕ № 3.2: 

 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, Общото събрание на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно бюджета на Сдружението за 2021 г. 

 

 

Гласували:  

 „ЗА” – 17 /седемнадесет/ 

 „ПРОТИВ” – НЯМА 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – НЯМА 

 

Председателят на събранието подкани присъстващите членове да направят 

предложения за дискутиране на други теми. Такива предложения не бяха направени. 

 

След изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито в 18.55 часа. 
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Списъкът на присъствалите на Общото събрание членове на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“  е неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

 

 

           Председател на събранието: ………/п/……….. 

                              / Славчо Гебрев/ 

 

          Секретар-протоколчик: ……………/п/....…….. 

                                      /Светлана Петкова/ 

 


