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С П Р А В К А 

за постъпилите предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на  

проект на промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие  

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

 

Период на провеждане: 10.05.2021 година – 18.05.2021 година 

 
 

№ Физическо/Юридическо 

лице подало коментара 

/посочва се име на лицето/фирмата/ 

Дата на 

получаване 

Предложение, коментар, становище Становище на  

СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ 

1. Николай Николов, управител на  

„Петя-ИН“ ЕООД, гр. Радомир  

 

вх. № 42 от 

11.05.2021 г. 

„Като фирма развиваща своята дейност на 

територията на МИГ Радомир-Земен изказвам 

положително становище, относно предвидените 

допълнителни средства за финансиране на мярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие, което 

би довело до подобряване на основните услуги за 

населението и инфраструктурата на 

територията на МИГ и осигуряване на 

адекватни условия на живот и заетост.“ 

 

Постъпилите 

коментари съответстват 

на публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 

СВОМР 
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2. Денислав Динев, производство и 

проектиране на мебели, 

с. Друган, общ. Радомир 

 

вх. № 42 от 

11.05.2021 г. 

 

„Определените допълнителни средства по мярка 

6.4.1 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ за 

финансиране на инвестиции, свързани с подкрепа 

за създаване и развитие на микропредприятия 

предоставящи услуги в различни сектори ще 

допринесе положително за развитието на 

територията на МИГ-Радомир-Земен.“ 

Постъпилите 

коментари съответстват 

на публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 

СВОМР 

3. Група земеделски стопани 

 

вх. № 45 от 

14.05.2021 г. 

 

„Сектор земеделие е широко застъпен на 

територията на община Радомир и община 

Земен и като земеделски стопани работещи на 

територията на МИГ Радомир-Земен считаме, 

че средствата предвидени за допълнително 

финансиране по мярка 4.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“ ще 

спомогнат, както за развитие на ефективно и 

конкурентоспособно селско стопанство и 

преработка на земеделски продукти, така и за 

подобряване на ефективността на земеделските 

стопанства в конкурентни за територията 

отрасли и развитие на селско стопанство с 

висока добавена стойност.“ 

Постъпилите 

коментари съответстват 

на публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 

СВОМР 

4. Любомир Любомиров, представител на 

„САШО ТАСКОВ“ ООД 

 

вх. № 46 от 

17.05.2021 г. 

„Осигуряването на допълнителни средства по 

мярка 6.4.1 от СВОМР „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ е от голямо 

значение за развитието за територията, в 

частност стопанския сектор и води до 

Постъпилите 

коментари съответстват 

на публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 
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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.   

СВОМР 

5. Група граждани 

 

вх. № 47 от 

17.05.2021 г. 

„Одобряваме възможността за осигуряване на 

допълнителен ресурс за финансиране на мярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, което би довело до 

подобряване на основните услуги за населението 

и инфраструктурата на територията на МИГ и 

осигуряване на адекватни условия на живот и 

заетост – изграждане на съпътстваща 

спортна, социална, културна и техническа 

инфраструктура; строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към тях; 

изграждане и/или обновяване на площи, за 

широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените 

потребности.“ 

Постъпилите 

коментари подкрепят и 

съответстват на 

публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 

СВОМР 

6. Община Земен вх. № 48 от 

17.05.2021 г. 

„Община Земен изразява положително 

становище, относно проекта на промяна на 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 

инициативна група Радомир-Земен“, във връзка с 

увеличение на бюджета и разпределението му по 

Постъпилите 

коментари подкрепят и 

съответстват на 

публикувания за 

обществено обсъждане 
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мерки от Стратегията за ВОМР. Същото е 

балансирано, не противоречи на приоритетите и 

целите на стратегията и отговаря на 

общинския план за развитие на Община Земен. 

Осигуряването на допълнителен финансов ресурс 

по мерки от Стратегията за ВОМР е от голямо 

значение за развитието на територията на 

Община Земен. Увеличението на бюджета и 

разпределението му по мерки в проекта на 

промяна на Стратегията за ВОМР съответства 

на местните потребности и потенциал и 

отговаря на политиките на местно ниво, 

свързани с подобряване качеството на живот и 

развитие на конкурентоспособна, иновативна, с 

висока добавена стойност, генерираща доходи и 

заетост икономика.“ 

проект на промяна на 

СВОМР 

7. Красимир Крумов, представител на ЕТ 

„Фортуна-К-Красимир Крумов“, гр. 

Радомир 

вх. № 49 от 

18.05.2021 г. 

„Одобрявам публикувания за обществено 

обсъждане проект на промяна на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с 

предвиденият допълнителен ресурс за 

финансиране на мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“, като 

представител на фирма осъществяваща дейност 

в сферата на услугите на територията на МИГ-

Радомир-Земен. Осигуряването на допълнителни 

средства ще помогне за устойчиво икономическо 

развитие, създаване на нови работни места и 

Постъпилите 

коментари подкрепят и 

съответстват на 

публикувания за 

обществено обсъждане 

проект на промяна на 

СВОМР 
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намаляване на бедността, чрез подпомагане на 

микропредприятията на територията на 

Местната инициативна група.“ 

 

 

 

 

 

....................../п/.................... 

 

18.05.2021 г. 
 

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН 


