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1. Списък на съкращенията, включени в доклада: 

 

ВОМР – Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие“ 

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: 

 

 В рамките на процеса на подготовка на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, след проведено проучване и 

изготвен анализ на територията на МИГ, са идентифицирани следните групи 

заинтересовани страни: 

 

✓ Групи заинтересовани страни от стопанския сектор: 

1. Земеделски производители; 

2. Малки и средни предприятия – ИСИС; 

3. Малки и средни предприятия – НСНМСП; 

4. Микропредприятия. 

✓ Групи заинтересовани страни от нестопанския сектор: 

1. Сдружения – местно развитие и гражданско общество; 

2. Сдружения – спорт; 

3. Народни читалища; 

4. Граждани; 

5. Малцинствени общности и уязвими групи. 

✓ Групи заинтересовани страни от публичния сектор: 

1. Местна власт. 

 

Постигането на въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите 

заинтересовани страни, представители на стопанския, нестопанския и публичния 

сектор е комплексен и системен процес, който обхваща различни етапи. От 
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първоначалното информиране на местната общност и консултиране на потенциалните 

кандидати, организиране и провеждане на информационни събития и обучения, до 

последващо реализиране на процедури за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключване на административни 

договори и тяхното изпълнение.  

 

През 2021 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ осигури актуална и своевременна 

информация на всички заинтересовани страни, представители на стопанския, 

нестопанския и публичния сектор, относно текущи и предстоящи приеми, нормативна 

база, подети инициативи и цялостния напредък по прилагането на СВОМР, чрез 

различни информационни кампании, както на интернет страницата на МИГ-Радомир-

Земен https://www.migradomir.org/, така и на интернет страницата на сдружението във 

Facebook – Местна инициативна група Радомир-Земен и публикации на интернет 

страницата на местна медия http://www.mirogled.com/bg/. Проведени са множество 

индивидуални консултации с различните заинтересовани страни в офиса на 

сдружението, чрез електронна поща и по телефон. 

 

През отчетния период СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ организира и проведе редица 

събития за популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност, относно 

подготовката и изпълнението на проектни предложения, на които активно участие 

взеха представители на всички групи заинтересовани страни. 

 

Въздействие върху целевата група нестопански сектор (сдружения – местно 

развитие и гражданско общество, народни читалища, граждани) и публичен сектор 

(общините Радомир и Земен и местни училища) бе постигнато чрез участието им в 

четири броя еднодневни обучения на десет местни лидери от нестопанския сектор, 

относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по 

мерки от СВОМР на МИГ.   

 

 Въздействие върху целева група стопански сектор (микропредприятия, малки и 

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

участието им в четири броя еднодневни обучения на десет местни лидери от 

стопанския сектор, относно възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и 

отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ. 

 

 През 2021 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ реализира девет процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които имаха възможност да 

кандидатстват общини, предприятия, фирми, еднолични търговци, земеделски стопани, 

местни поделения на вероизповеданията, сдружения с нестопанска цел по Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., представители на трите групи идентифицирани 

заинтересовани страни – публичен сектор, стопански сектор и нестопански сектор. 

 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
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✓ Отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г.: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

4. Процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“; 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“; 

6. Процедура № BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“. 

 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Процедура № BG16RFOP002-1.036 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

3. Процедура № BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“. 

 

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

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като по тях са подадени 

проектни предложения от трите групи идентифицирани заинтересовани страни – 

публичен сектор, стопански сектор и нестопански сектор.  

 

В процес на оценка са две процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

✓ Процедура № BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, общ брой подадени проектни предложения от 

представители на стопанския сектор – две. 
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✓ Процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., 

общ брой подадени проектни предложения от представители на публичния 

сектор – две. 

 

За периода между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Държавен фонд „Земеделие“, 

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 десет административни договора, което води до пряко 

въздействие върху групите заинтересовани лица. 

 

✓ След реализирани приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-

2020 г. са сключени осем тристранни административни договора между СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, Държавен фонд „Земеделие“ и бенефициенти, 

заинтересовани страни от публичния и стопанския сектор: 

1. По процедура BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ са сключени три 

тристранни административни договора с бенефициенти земеделски 

стопани Диана Борисова Стоянова, Елена Бориславова Димитрова и 

Александър Аспарухов Александров, с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ при интензитет 50% 177 394,75 лева и общ размер на 

инвестициите 354 789,50 лева. 

2. По процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 

6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ са сключени 

два тристранни административни договора с бенефициенти 

микропредприятия ЕТ „Любомир Любенов – Строй“ и „Виления“ ЕООД, 

с общ размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет до 

75% 244 893,88 лева и общ размер на инвестициите 422 842,00. 

3. По процедура BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ са сключени два тристранни 

административни договора с Община Радомир и Община Земен, с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% 

521 518,36 лева. 

4. По процедура BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ е сключен един тристранен административен 

договор с Община Земен, с общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ при интензитет 100% 28 093,36 лева. 

 

✓ След реализиран прием по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. е сключен един тристранен административен договор 
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между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, РУО на ОП РЧР и бенефициент, 

заинтересована страна от стопанския сектор: 

1. По процедура № BG05M9OP001-1.108 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“ 

е сключен един административен договор с „АК Електрик“ АД, с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% 

134 341,19 лева. 

 

✓ След реализиран прием по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. е сключен един тристранен 

административен договор между СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, РУО на ОПИК и 

бенефициент, заинтересована страна от стопанския сектор: 

1. По процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ е сключен един административен 

договор с „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД, с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ при и интензитет 90% 336 271,49 лева 

и общ размер на инвестициите 373 634,99 лева. 

 

През 2021 година седем тристранни административни договора са приключили 

своето изпълнение, което води до пряко въздействие върху групите заинтересовани 

страни: 

 

✓ По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е приключен един 

тристранен административен договор с бенефициент, заинтересована страна от 

стопанския сектор и реално изплатени суми безвъзмездна финансова помощ 

76 266,50 лева; 

✓ По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. са 

приключени пет тристранни административни договора с бенефициенти, 

заинтересовани страни от публичния и стопанския сектор и реално изплатени 

суми безвъзмездна финансова помощ 748 569,07 лева; 

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

приключен един тристранен административен договор с бенефициент, 

заинтересована страна от стопанския сектор и реално изплатени суми 

безвъзмездна финансова помощ 351 921,74 лева. 

 

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

наличие на такива:  

 

В Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ са идентифицирани следните уязвими и малцинствени групи: 

 



 

 

 

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

8 

 

✓ Възрастни хора в пенсионна възраст, идентифицирани потребности от достъп до 

социални и здравни услуги, както и от възможности за социализация и 

общуване; 

✓ Ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми), с 

идентифицирани потребности от прилагане на мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция. 

 

За задоволяване на идентифицираните потребности на уязвимите и 

малцинствени групи на територията, в СВОМР са включени следните мерки: 

✓ 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.; 

✓ Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони“, финансиране от ОП НОИР 2014-

2020 г.. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са приключени два административни 

договора 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, което доведе до пряко положително въздействие 

върху идентифицираните уязвими групи от територията на МИГ. 

 

 През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са три 

административни договора 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. С изпълнението 

на проектните предложения се очаква да се окаже пряко въздействие върху уязвимите и 

малцинствени групи от територията на МИГ и да бъде постигната основната цел на 

процедурата, повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на 

достъпа до 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.  

 

 

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:  
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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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал три приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 1.1. 

Повишаване на конкурентоспособността и иновативността на МСП: 

 

✓ Процедура № BG16RFOP002-1.032 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 24.02.2021 г. и краен срок за 

кандидатстване 20.04.2021 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.  

 

✓ Процедура № BG16RFOP002-1.036 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 09.12.2021 г. и краен срок за 

кандидатстване 15.02.2022 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 391 160,00 лева.  

 

✓ Процедура № BG16RFOP002-2.102 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. е с 

начален срок 02.06.2021 г. и краен срок за кандидатстване 31.08.2021 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 524 591,77 лева. 

Общ брой подадени проектни предложения – две, които към 31.12.2021 г. са в 

процес на оценка. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са два 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 1.1. Повишаване 

на конкурентоспособността и иновативността на МСП: 

 

✓ 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., 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 са 

модернизирани технологиите и автоматизирано управлението на производството 

на варовикови и варови продукти в предприятието, в това число намаляване на 

енергийната интензивност и диверсификация на използваните енергийни 
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източници. Вследствие изпълнението на дейностите по проекта са наети 6 (шест) 

нови служителя. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 18 месеца. 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при 

интензитет 90 % е 351 921,74 лева и общ размер на инвестицията 391 024,15 

лева. Реално изплатени средства 351 921,74 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е 

изпълнен. 

 

✓ 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., чрез проект „Подобряване на производствения капацитет, чрез 

закупуване на ново технологично оборудване във фирма „Ен Енд Кей Козметикс 

Дивелопмънтс“ ООД“ с бенефициент „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ 

ООД ще бъде закупено ново високотехнологично оборудване. Чрез реализацията 

на проектните дейности ще бъде разширен капацитета на предприятието, 

свързано с последващо утвърждаване на износа и увеличаване на вътрешния 

пазарен дял, което е от определящо значение за подобряване на качеството на 

готовите продукти, повишаване на производителността на труда, снижаване на 

производствените разходи, повишаване на ресурсната ефективност. Като част от 

проектното предложение дружеството планира да наеме на постоянен трудов 

договор 10 нови служители на местно ниво. Срок за изпълнение на дейностите 

по проекта 18 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта при интензитет 90 % е 336 271,49 лева и общ размер на инвестицията 

373 634,99 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

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

извън аграрния сектор: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са два 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 1.2. Подкрепа за 

създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор: 

 

✓ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с 

финансиране по ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Развитие на ЕТ Любомир 

Любенов – Строй в сферата на строителните услуги“ с бенефициент ЕТ 

„Любомир Любенов – Строй“ ще бъде закупена строителна машина „Валяк“, с 

който ще се предлагат услуги свързани с подравняване, дренажни дейности, 

нивелиране и подготовка на строителни участъци. Закупуването на нови 

строителни машини е един от ефективните начини за опазване на околната среда 

и намаляване на отрицателното въздействие върху природата. Като резултат от 

реализирането на дейностите по проекта ще бъде постигнато завоюване на нови 

пазари, разкриване на 4 нови работни места и подобрени строителни услуги за 

територията. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 12 месеца. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 
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91 875,00 лева и общ размер на инвестицията 183 750,00 лева. Към 31.12.2021 г. 

проектът е в процес на изпълнение. 

 

✓ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с 

финансиране по ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Създаване на първият сервизен 

автоцентър в гр. Земен“ с бенефициент „Виления“ ЕООД ще бъде създаден 

сервизен автоцентър с площ 7 833 кв.м., находящ се в населената част на град 

Земен. За намиращата се в имота действаща бензиностанция се предвижда 

подмяна на остарелите две колонки, изграждане на навес и външна бетонова 

настилка. Реконструкцията на сградата в имота предвижда нова дограма, нови 

преградни стени, нови врати и обособяване на три отделни помещения – за 

смяна, монтаж, демонтаж и баланс на автомобилни гуми, смяна на автомобилни 

масла и филтри, пункт за технически преглед и складово помещение. С 

реализирането на дейностите по проекта е предвидено разкриването на 4 

работни места, което ще даде своя принос за намаляване на безработицата на 

територията.  Срок за изпълнение на дейностите по проекта 24 месеца. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 64 % е 

153 018,88 лева и общ размер на инвестицията 239 092,00 лева. Към 31.12.2021 г. 

проектът е в процес на изпълнение. 

 

3. Специфична цел 1.3. Подкрепа за развитие на ефективно и 

конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал два приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 1.3. 

Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и 

преработка на земеделски продукти: 

 

✓ Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, 

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

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

начален срок 01.04.2021 г. и краен срок за кандидатстване 21.05.2021 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 195 580,00 лева. В 

рамките на обявения краен срок по процедурата не са постъпили проектни 

предложения.  

 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с 

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

начален срок 01.11.2021 г. и краен срок за кандидатстване 31.01.2022 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 195 580,00 лева.  

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са четири 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 1.3. Подкрепа за 
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развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на 

земеделски продукти: 

 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по 

ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Модернизиране на земеделското стопанство на 

ЗП Людмил Граховски“ с бенефициент Земеделски стопанин Людмил Кирилов 

Граховски е закупена и доставена земеделска техника – „Сеялка“. В рамките на 

реализирането на дейностите по проекта са постигнати няколко специфични 

цели: разширяване производствения капацитет на земеделското стопанство; 

намаляване себестойността на единица продукция; повишаване на 

конкурентоспособността на земеделското стопанство; насърчаване на 

устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната 

сила. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 36 месеца. Общата стойност 

на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 77 531,50 

лева и общ размер на инвестицията 155 063,00 лева. Реално изплатени средства 

76 266,50 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е изпълнен. 

 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по 

ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Модернизиране на пчеларско стопанство“ с 

бенефициент Земеделски стопанин Диана Борисова Стоянова, пчелина на 

земеделския стопанин ще бъде увеличен от 140 пчелни семейства, с още 100 

пчелни семейства. Проектното предложение цели подобряването на отделни 

дейности по технологичния процес при производството на мед, което ще се 

постигне с въвеждане на ново оборудване. Пчелина ще бъде оборудван с нов вид 

кошери тип „Лангстрот рут“, които имат значителни предимства пред 

останалите кошери и са предназначени само и единствено за производство на 

висококачествен мед. Това директно ще доведе до по-качествена продукция от 

мед и пчелен прашец, с по-добри показатели. Срок за изпълнение на дейностите 

по проекта 24 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта при интензитет 50 % е 28 610,00 лева и общ размер на инвестицията 

57 220,50 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по 

ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на зърнено-житни култури“ с бенефициент Земеделски стопанин 

Елена Бориславова Димитрова ще бъдат въведени иновации в стопанството и ще 

бъде повишена производителността, чрез въвеждане на ново поколение 

земеделска техника, а именно закупуването на „Пневматична сеялка“. В 

резултат от подпомагането по проекта бенефициентът ще разкрие едно работно 

място. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 24 месеца. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 

53 784,50 лева и общ размер на инвестицията 107 569,00 лева. Към 31.12.2021 г. 

проектът е в процес на изпълнение. 
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✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по 

ПРСР 2014-2020 г., чрез проект „Модернизиране на земеделското стопанство, 

чрез закупуване на техника за зеленчукопроизводство в с. Гълъбник, общ. 

Радомир, обл. Перник“ с бенефициент Земеделски стопанин Александър 

Аспарухов Александров ще бъде закупена следната земеделска техника: 

„Колесен трактор, с цялостно оборудване от климатик, предни тежести и предни 

калници“, „Навигация с управление“, „Дискова брана с независими дискове“ и 

„Навесна торачка“. С внедряването на техниката в земеделското стопанство ще 

бъде разширена зеленчуковата градина на земеделския стопанин със 110 дка, 

същата ще бъде използвана основно за производство на картофи, моркови и лук. 

Срок за изпълнение на дейностите по проекта 11 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 95 000,00 

лева и общ размер на инвестицията 190 000,00 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е 

в процес на изпълнение. 

 

 

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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са два 

административни договора, 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: 

 

✓ 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., чрез 

проект „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община 

Радомир“ с бенефициент Община Радомир са проведени обучения по 

професионална квалификация по професия „Помощник в строителството“ на 20 

икономически неактивни лица. След придобиване на професионална 

квалификация лицата от целевата група са наети на работа за срок до 12 месеца. 

Срок за изпълнение на дейностите по проекта 16 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 152 218,88 

лева. Реално изплатени средства 140 932,03 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е 

приключил. 

 

✓ 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., чрез проект „Повишаване 
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квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите в „АК Електрик“ АД лица от всички възрастови групи“ с 

бенефициент „АК Електрик“ АД са предвидени дейности по предоставяне на 

обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация; 

обучение за придобиване на ключови компетентности (общуване на чужди 

езици, умение за учене, иновативност и предприемачество); осигуряване на 

достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и 

повишена професионална подготовка, както и осигуряване на достъп до 

иновативни форми за учене през целия живот за 595 заети лица, попадащи в 

целевата група на проекта. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 24 

месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при 

интензитет 100 % е 134 341,19 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на 

изпълнение. 

 

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

включване: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са два 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 2.2. Намаляване 

на бедността и насърчаване на социалното включване: 

 

✓ 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., чрез 

проект „Шанс за равностоен живот“ с бенефициент Община Радомир се 

осигуриха нови работни места в сектора на социалната икономика, което 

допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на 

общината. Общо 42 лица получиха възможност за трудова и професионална 

реализация като лични асистенти, които са предоставили услуги в домашна 

среда на 45 потребители. За подобряване качеството на живот и на достъпа до 

услуги за социално включване по проекта е назначен и трудотерапевт. Срок за 

изпълнение на дейностите по проекта 16 месеца. Общата стойност на 

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

лева. Реално изплатени средства 216 987,74 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е 

изпълнен. 

 

✓ 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., 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, в рамките на продължителността на проектното предложение 13 месеца – 

достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна 

среда са получили 43 (четиридесет и три) лица с увреждания и лица над 65 

години в невъзможност за самообслужване. Осигурена работна заетост за 25 

(двадесет и пет) лица работещи като персонал, предоставящ услуги на непълен 
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работен ден, съобразно нуждите и потребностите на представителите на 

целевата група. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 13 месеца. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 100 % 

е 156 000,01 лева. Реално изплатени средства 156 000,01 лева. Към 31.12.2021 г. 

проектът е изпълнен. 

 

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

устойчива заетост: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са три 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 2.3. Подобряване 

на условията на труд и осигуряване на устойчива заетост: 

 

✓ Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., чрез проект „По-

здравословни условия на труд и социални придобивки в „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД и 

„ИРИНПРО“ ЕООД“ с бенефициент „ПЕТЯ-ИН“ ЕООД са предоставени добри 

и безопасни условия на труд на 25 заети лица. На целевата група по проекта са 

предоставени средства за колективна защита, чрез внедряване на системи за 

отопление и охлаждане, мълниезащита и пожароизвестяване, доставка и монтаж 

на LED осветителни тела, както и закупуване на центробежен прахов вентилатор 

с изнесен двигател. За подобряване на социалния климат в предприятието, чрез 

предоставяне на възможности за отдих и почивка са оборудвани и обзаведени 

две помещения за хранене и почивка. Срок за изпълнение на дейностите по 

проекта 9 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта при интензитет 100 % е 110 161,90 лева. Реално изплатени средства 

110 161,90 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е изпълнен. 

 

✓ Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., чрез проект 

„Приспособяване на работниците и „Ветпром“ АД към промените“ с 

бенефициент „Ветпром“ АД ще бъдат предоставени добри и безопасни условия 

на труд на 222 (двеста двадесет и две) заети лица. На целевата група по проекта 

ще бъдат осигурени средства за колективна защита, чрез внедряване на мобилни 

системи за локална аспирация и изграждане на парапети, бордови дъски и 

стъпала - минимизиращи риска от падане от височина при придвижване в 

производствените участъци. За служителите е предвидено и осигуряване на 

лични предпазни средства за период от 24 месеца. Чрез предоставяне на 

възможности за отдих, почивка, спортуване и улесняване на служителите по 

време на работния процес ще бъде подобрен социалния климат в предприятието. 

Срок за изпълнение на дейностите по проекта 24 (двадесет и четири) месеца. 

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при 

интензитет 100 % е 154 120,93 лева. Реално изплатени средства 91 816,81 лева. 

Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 
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✓ Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“, с финансиране по ОП РЧР 2014-2020 г., чрез проект 

„Приспособяване на работниците и „АК ЕЛЕКТРИК“ АД към промените“ с 

бенефициент „АК ЕЛЕКТРИК“ АД са предоставени добри и безопасни условия 

на труд на 767 заети лица. С цел осигуряване на ефективна и надеждна защита 

от неспазване на ергономичните принципи и за елиминиране на риска за 

здравето на работниците, на целевата група по проекта са осигурени средства за 

колективна защита, чрез закупуване на работни ергономични столове. За 

работниците на длъжност „Електрозаварчик“ са осигурени лични предпазни 

средства за период от 24 месеца, чрез закупуване на специализирани заваръчни 

лицеви маски с основни защитни качества искрозащита и защита от лъчения, 

предотвратяващи опасност от искри при заваряване, ултравиолетова светлина 

при заваряване и рязане, както и заваръчни лицеви маски със система с подаване 

на въздух, метален филтър (искрогасител) и филтър за частици, 

предотвратяващи опасност от искри и ултравиолетова светлина при заваряване и 

рязане, както и от увреждане на дихателните пътища. На заетите лица в 

предприятието са осигурени предпазни обувки – летни и зимни – с метално 

бомбе, предназначени за предотвратяване на опасност от падане на тежки 

предмети, материали, спъване, удряне в остри ръбове. За подобряване на 

социалния климат в предприятието чрез предоставяне на възможности за отдих, 

почивка, спортуване и улесняване на служителите по време на работния процес 

са осигурени допълнителни съоръжения за спорт, които да обезпечат 

потребността от активен отдих на служителите, чрез закупуване на оборудване: 

джага (футбол на маса) и  дартс. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 

24 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта 

при интензитет 100 % е 124 487,40 лева. Реално изплатени средства 124 487,39 

лева. Към 31.12.2021 г. проектът е изпълнен. 

 

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

малките населени места и в трудно достъпните райони: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са три 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 2.4. Осигуряване 

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

райони: 

 

✓ 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., чрез проект „Заедно се учим и растем“ с бенефициент Община 

Радомир ще бъдат включени 34 деца, ученици и младежи от маргинализирани 

общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция 

и реинтеграция. Проектното предложение ще се изпълнява чрез съвместно 

партньорство с Детска градина „Слънце“, гр. Радомир, като общата цел на 



 

 

 

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 

 

проекта е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на 

достъпа до образование на деца в предучилищна възраст от различни 

маргинализирани групи в Община Радомир. Това ще се осъществи посредством 

внедряването на Комплексна интегрирана иновативна програма за менторство и 

наставничество към детските градини в общината, като в рамките на проекта тя 

ще бъде пилотно разработена в ДГ „Слънце“. Тя обхваща съвременни методики 

и практики с доказан ефект в международен план, с които ще бъде променено 

отношението на целевите групи към образователния процес. Срок за изпълнение 

на дейностите по проекта 24 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 271 723,20 лева. Реално 

изплатени средства 90 000,96 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на 

изпълнение. 

 

✓ 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., чрез проект „Ние правим и можем“ с бенефициент ДГ „Радомирче“ 

ще бъдат включени 47 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности 

(включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и 

реинтеграция. Проектното предложение ще се ще се изпълнява чрез съвместно 

партньорство с Община Радомир и ДГ „Осми март“, гр. Радомир. Чрез 

реализирането на дейностите по проекта се предвижда разработването и 

внедряването на иновативни практики по метода „Дизайн мислене“ в ДГ 

„Радомирче“ и в ДГ „Осми март“ с цел повишаване качеството на 

предучилищното образование, утвърждаването на траен интерес в децата към 

образователния процес и осъществяване на превантивни мерки за намаляване 

броя на необхванатите от образователната система. Това ще се осъществи 

посредством изграждане на експертен и инфраструктурен капацитет в детската 

градина в началния етап от проекта чрез създаване на иновативен методически 

инструментариум „Дизайн за промяна“, обучение на местните преподаватели и 

закупуване на оборудване и дидактически материали в съответствие с 

разработения инструментариум. На тази база ще се създадат клубове по 

интереси, където ще се работи с децата за развиване на знанията и уменията им 

посредством интерактивни иновативни практики. Срок за изпълнение на 

дейностите по проекта 24 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 338 754,64 лева. Реално 

изплатени средства 122 334,13 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на 

изпълнение. 

 

✓ 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., чрез проект „За нови компетентности“ с бенефициент СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ ще бъдат включени 71 деца, ученици и младежи от 

маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за 

образователна интеграция и реинтеграция. Проектното предложение ще се ще се 
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изпълнява чрез съвместно партньорство с Община Радомир, НУ „Архимандрит 

Зиновий“, гр. Радомир, ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен и ОУ „Иван Вазов“, с. 

Извор. Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователните 

услуги и подобряване на достъпа до образование, за да се повиши мотивацията 

на ученици от маргинализирани групи в Община Радомир за включване в 

системата на професионалното образование и намаляване процента на 

отпадащите/преждевременно напусналите училище. Това ще се осъществи 

посредством внедряването на комплекс от иновативни методи и подходи, 

насърчаващи прилагането на компетентностния подход, като коучинг, игрови 

техники и др., с които традиционният учебен процес „преподаване-изпитване“ 

да бъде трансформиран в интерактивен завладяващ обмен на знания и опит. С 

настоящия проект Община Радомир си поставя за цел да надгради експертния и 

инфраструктурен капацитет в общинските училища, като внедри и приложи тези 

иновативни практики в учебния процес. Срок за изпълнение на дейностите по 

проекта 24 (двадесети и четири) месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 366 077,82 лева. Реално 

изплатени средства 155 137,96 лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на 

изпълнение. 

 

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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал три приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.1. 

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

 

✓ Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-

2020 г. Приемът на проектни предложения е с начален срок 11.01.2021 г. и краен 

срок за кандидатстване 27.04.2021 г., с общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ по процедурата 492 180,50 лева. Общ брой подадени проектни 

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

предложения – две, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта при интензитет на помощта 100 % - 488 153,80 лева. 

 

✓ Първи прием по процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. Приемът 

на проектни предложения е с начален срок 01.02.2021 г. и краен срок за 



 

 

 

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. 

19 

 

кандидатстване 17.05.2021 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 процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. Приемът 

на проектни предложения е с начален срок 02.09.2021 г. и краен срок за 

кандидатстване 29.11.2021 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 391 160,00 лева. Общ брой подадени проектни предложения – 

две, които към 31.12.2021 г. са в процес на оценка. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение са два 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 3.1. Подобряване 

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

 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-

2020 г., чрез проект „Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на община Земен“ с бенефициент Община Земен, ще 

бъдат санирани двете административни сгради на Община Земен с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност. Дейностите по проекта са 

свързани с поставяне на топлоизолационна система на фасадните стени на 

сградите, топлоизолация на покривите и подовете, подмяна на дограма, както и 

доставка и монтаж на отоплителни и климатични инсталации. Срок за 

изпълнение на дейностите по проекта 24 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 193 098,35 

лева. Към 31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-

2020 г., чрез проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: 

МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“ с бенефициент Община Радомир, 

ще бъде подобрена енергийната ефективност на Младежкия културно-

информационен център и Обединения детски комплекс в гр. Радомир. Сградата 

ще се обнови, като в това число се включват подмяната на дограмата на сградата 

и полагане на топлоизолация по фасадите, както и обновяване на източника на 

отопление чрез монтиране на газова инсталация. Срок за изпълнение на 

дейностите по проекта 24 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 328 420,01 лева. Към 

31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

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

местните ресурси: 
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През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал два приема по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.2. 

Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 

 

✓ Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“, с финансиране по 

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

02.11.2020 г. и краен срок за кандидатстване 02.02.2021 г., с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ по процедурата 293 370,00 лева. В рамките на 

обявения краен срок по процедурата не са постъпили проектни предложения. 

Прием по мярката е предвиден в Индикативния график за приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година. 

 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

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

идентичност“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г. Приемът на проектни 

предложения е с начален срок 01.11.2021 г. и краен срок за кандидатстване 

01.03.2021 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

195 580,00 лева. Общ брой подадени проектни предложения – четири, общ брой 

предложени за финансиране от МИГ проектни предложения – четири, с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет на 

помощта 100 % - 115 486,26 лева. Втори прием по мярката е предвиден в 

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

2022 година. 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в процес на изпълнение е един 

административен договор, свързан с постигане на специфична цел 3.2. Устойчиво и 

ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 

 

✓ Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., чрез проект 

„Съхраняване на културно-историческото наследство на село Елов дол община 

Земен“ с бенефициент Община Земен, ще бъде постигната основната му цел да 

се проучи, представи и съхрани за идните поколения местното културно-

историческо наследство на село Елов дол посредством създаване на етнографска 

сбирка. Етнографската сбирка ще бъде позиционирана в експозиционна зала в 

читалището на селото, където ще бъде доставена необходимата техника и 

оборудване. След провеждане на етнографското проучване и подреждане на 

сбирката ще се пристъпи към дигитализация на обектите на културно-

историческото наследство. Дейността ще приключи с качване на дигиталните 

обекти на интернет страницата на Община Земен. В по-широк план, Община 

Земен ще разнообрази наличните експозиционни площи и ще подобри условията 
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за развитие на туризъм в рамките на общината. Срок за изпълнение на 

дейностите по проекта 21 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 28 093,36 лева. Към 

31.12.2021 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

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 2021 година, е приет с решение на Управителния съвет № 2 по 

протокол от 26.08.2020 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. за навременна, актуална и точна информация на заинтересованите страни, ИГ за 2021 

г. е актуализиран три пъти, както следва: 

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

Радомир-Земен за 2021 година, актуализиран с решение на УС № 3 по протокол 

от 02.12.2020 г.; 

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

Радомир-Земен за 2021 година, актуализиран с решение на УС № 2.1 по 

протокол от 23.09.2021 г.; 

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

Радомир-Земен за 2021 година, актуализиран с решение на УС № 3 по протокол 

от 25.10.2021 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 01.01.2021 г.  – 

31.12.2021 г. МИГ е организирал и провел четири броя еднодневни обучения на десет 

местни лидери от нестопанския сектор, относно възможности за кандидатстване, 

работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ и четири броя 

еднодневни обучения на десет местни лидери от стопанския сектор, относно 

възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР на МИГ. Целта на проведените обучения е да информират потенциалните 

кандидати с процеса на подготовка на проектни предложения – условията за 

кандидатстване, допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, приложимите 

документи, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти в ИСУН 2020. С цел 
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запознаване на възможно най-широк кръг заинтересовани страни МИГ-Радомир-Земен 

е публикувало своевременна информация за провеждането на обученията, както на 

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

интернет страницата на сдружението във Facebook – Местна инициативна група 

Радомир-Земен и на интернет страницата на местна медия „Мироглед“ 

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

 

✓ Обучение за десет местни лидери от нестопанския сектор, относно 

възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по 

мерки от СВОМР на МИГ, прилагане на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 160 

от 01 юли 2016 г., проведено на 21.08.2021 г. в заседателната зала на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“. На обучението присъстваха 10 (десет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от стопанския сектор, относно възможностите 

за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР 

на МИГ, прилагане на Закона за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 161 от 01 юли 

2016 г., проведено на 22.08.2021 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. На обучението присъстваха 11 (единадесет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от стопанския сектор, относно възможностите 

за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР 

на МИГ, Мярка 4.2 „Инвестиции  в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, проведено на 28.08.2021 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. На обучението присъстваха 10 (десет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от нестопанския сектор, относно 

възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по 

мерки от СВОМР на МИГ, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, проведено на 

29.08.2021 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. На 

обучението присъстваха 10 (десет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от нестопанския сектор, относно 

възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по 

мерки от СВОМР на МИГ, Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и 

маркетинг на местното наследство и идентичност“, проведено на 11.09.2021 г. в 

заседателната зала на Общински съвет Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2. На 

обучението присъстваха 11 (единадесет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от стопанския сектор, относно възможностите 

за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР 

на МИГ, Марка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“, проведено на 12.09.2021 г. в заседателната зала на Общински съвет 

Земен, гр. Земен, пл. „Клинка“, ет. 2. На обучението присъстваха 11 (единадесет) 

участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от нестопанския сектор, нестопанския сектор, 

относно  възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
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проекти по мерки от СВОМР на МИГ „Новости при работа в ИСУН през 2021 

година, е-управление и отчитане на проекти“, проведено на 18.09.2021 г. в 

заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. На обучението присъстваха 

10 (десет) участника. 

✓ Обучение за десет местни лидери от стопанския сектор, нестопанския сектор, 

относно  възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на 

проекти по мерки от СВОМР на МИГ „Новости при работа в ИСУН през 2021 

година, е-кандидатстване“, проведено на 19.09.2021 г. в заседателната зала на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. На обучението присъстваха 10 (десет) участника. 

 

В проведените от МИГ-Радомир-Земен обучения през 2021 г. взеха участие 

общо 83 (осемдесет и три) души, представители на публичния, стопанския и 

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

администрация, физически лица, търговски дружества, читалища, фондации, 

неправителствени организации и др. За провеждането на информационните срещи и 

обучения бяха изготвени презентации, за обученията беше осигурен лектор, а на 

участниците бяха осигурени презентационни материали.  

 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от 

бенефициенти на територията на МИГ-Радомир-Земен бяха проведени 12 (дванадесет) 

броя консултации от служителите на МИГ. Консултациите са по мерките от СВОМР с 

финансиране от ПРСР 2014-2020 г. 

 

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

получатели на финансова помощ до сключване на договор: 

 

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира 

девет приема по шест мерки и приключи приема на една мярка стартирала през 2020 г., 

от общо четиринадесет мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие, 

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

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., както следва: 

 

✓ BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 

11.01.2021 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.471 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5 

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

идентичност“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 11.01.2021 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 01.02.2021 г. 

и 02.09.2021 г.; 
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✓ Процедура № BG16RFOP002-1.032 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 

24.02.2021 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с 

финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 01.04.2021 г.; 

✓ Процедура № BG16RFOP002-2.102 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 02.06.2021 г.; 

✓ Процедура № BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с 

финансиране по ПРСР 2014-2020 г., обявена на 01.11.2021 г.; 

✓ Процедура № BG16RFOP002-1.036 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 

09.12.2021 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/ 

✓ Публикуване на обявата на интернет страницата на Единния информационен 

портал (за обяви касаещи процедури по ПРСР 2014-2020 г.) – 

https://www.eufunds.bg/bg/vomr/node/6554 

 

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 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.radomir.bg/
http://zemen-bg.com/
https://www.eufunds.bg/bg/vomr/node/6554
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на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 

на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg За периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. са подадени 10 (десет) 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 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са назначени 4 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 члена. За същия период 3 комисии за 

подбор на проектни предложения са приключили своята работа, включително 1 

комисия назначена през 2020 г. В част от назначените 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 Комисията за подбор на проектни предложения приключва с Оценителен 

доклад, който се утвърждава от УС на МИГ, след което същият се изпраща за 

одобрение от УО/ДФЗ. 

4. За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. три комисии за подбор на проектни 

предложения приключват своята работа: 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-23 от 13.11.2020 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.108 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“. Работата на комисията приключва с Оценителен 

доклад от 04.01.2021 г., същият е одобрен от РУО на ОП РЧР 2014-2020 г., с 

Решение № РД-21-5 от 13.01.2021 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-3 от 02.03.2021 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.471 МИГ-

Радомир-Земен, „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“, първи краен срок. Работата на комисията приключва 

с Оценителен доклад от 09.04.2021 г., същият е одобрен от Изпълнителния 

директор на ДФЗ, със Заповед № 03-РД/3158 от 05.10.2021 г.; 

✓ КППП, назначена със Заповед № РД-5 от 28.04.2021 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.358 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Работата 

https://eumis2020.government.bg/
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на комисията приключва с Оценителен доклад от 14.06.2021 г., същият е 

одобрен от Изпълнителния директор на ДФЗ, със Заповед № 03-РД/3095 от 

28.09.2021 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 общинските администрации на 

територията на МИГ – Община Радомир и Община 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 на входящата поща 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 подхода Водено от общностите местно 

развитие, чрез финансовата подкрепа на Оперативните програми страни по 

Споразумението за изпълнение на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен. 

 

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 на съответната територия: 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е възложил 

изготвяне на едно проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-Земен: 
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✓ Проучване и анализ на потенциала за въвеждане на иновации за по-балансирано 

икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен. 

 

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

Земен: 

 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 2020 година; 

✓ Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2020 година; 

✓ Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2020 година; 

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

Радомир-Земен за 2021 година и неговите актуализации; 

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

Радомир-Земен за 2022 година и неговите актуализации; 

✓ Обяви за проведено обществено обсъждане на обявените през 2021 година 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

✓ Обяви за стартиране на приема по обявените през 2021 година процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

✓ 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 Обществено обсъждане относно промяна на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие; 

✓ Информация за подписано Допълнително споразумение към Споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-48/03.05.2018 г.; 

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

Земен, актуална след 06.12.2021 година; 

✓ Покани за провеждане на ОС; 

✓ Актуални списъци на членовете на УС и ОС; 

✓ Информация относно проведения конкурс за служител на длъжността 

„Технически сътрудник“; 

✓ Информация за проведената инициатива „Радомир и Земен – МИГ в снимки“; 

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

икономическо и технологично развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен; 

✓ Покани за участие в организираните обучения на местни лидери от стопанския и 

нестопанския сектор;  

✓ Информация за проведените обучения на местни лидери от стопанския сектор 

относно възможностите за финансиране на местния бизнес; 

http://www.migradomir.org/
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✓ Информация за проведените обучения на местни лидери от нестопанския сектор, 

относно възможности за финансиране на местните общности; 

✓ Информация за реализирани приеми през 2021 година; 

✓ Информация за сключени през 2021 година административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

✓ 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. 

 

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

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е реализирал 40 

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 http://www.mirogled.com/bg/  – 

по отношение на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г., Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, същата е 

публикувана на 19.04.2021 г.;  

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

по отношение на публикуване на Обява за обществено обсъждане на проект на 

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с 

един краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 

21.04.2021 г.;  

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

по отношение на крайния срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 23.04.2021 г.;  

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

по отношение на информация за текущи и предстоящи приеми по мерки от 

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

за 2021 г., същата е публикувана на 26.04.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Местна 

инициативна група Радомир-Земен“, същата е публикувана на 07.05.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект на 

промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

http://www.mirogled.com/bg/
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„Местна инициативна група Радомир-Земен“, същата е публикувана на 

10.05.2021 г.;  

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

по отношение на крайния срок за кандидатстване по процедура № 

BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-

Земен, на 11.05.2021 г.;  

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

по отношение на крайния срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-

19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 13.05.2021 г.;  

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

по отношение на изпълнен проект по Мярка 2.1.7 „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ с финансиране 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана 

на 17.05.2021 г.;  

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

по отношение на проведено обществено обсъждане на промяна на Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир-Земен“, същата е публикувана на 19.05.2021 г.;  

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

по отношение на проведено Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група 

Радомир-Земен“, същата е публикувана на 26.05.2021 г.;  

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

по отношение на изпълнен проект по Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 

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

финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от 

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

същата е публикувана на 28.05.2021 г.;  

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

по отношение на изпълнен проект по Мярка 2.1.7 „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ с финансиране 

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана 

на 29.06.2021 г.;  

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

по отношение на изпълнен проект по Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с 

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

по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана 

на 06.07.2021 г.;  

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

по отношение на предстоящи приеми по мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен през втората половина 

2021 година, същата е публикувана на 08.07.2021 г.;  

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

по отношение на активна процедура за подбор на проектни предложения 

BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“ с финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г., същата е публикувана на 12.07.2021 г.;  

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

по отношение на участие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ в организирана от 

Държавен фонд „Земеделие“ – РА среща с представители на Местните 

инициативни групи, същата е публикувана на 02.08.2021 г.; 

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

публикуване на Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки за 

кандидатстване по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., 

посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 

същата е публикувана на 04.08.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „Местна 

инициативна група Радомир-Земен“, същата е публикувана на 09.08.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за участие в обучение на местни лидери от стопанския и 

нестопанския сектор относно прилагането на Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 

160 от 01 юли 2016 г., същата е публикувана на 19.08.2021 г.;  

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

по отношение на наближаващ краен срок за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-2.102 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“ с финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г., същата е публикувана на 20.08.2021 г.;  

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

по отношение на проведени обучения на местни лидери от стопанския и 

нестопанския сектор относно прилагането на Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № 

160 от 01 юли 2016 г., същата е публикувана на 23.08.2021 г.;  

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

по отношение на Индикативна годишна работна програма във връзка с приема 

на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от Общностите 
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местно развитие на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година, същата е публикувана 

на 24.08.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за участие в обучение на местни лидери от стопанския 

сектор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ и нестопанския сектор по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, същата е 

публикувана на 26.08.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“, същата е публикувана на 27.08.2021 г.;  

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

относно проведени обучения на местни лидери от стопанския сектор и 

нестопанския сектор във връзка с предстоящи приеми по Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, същата е публикувана на 30.08.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“, същата е публикувана на 31.08.2021 г.;  

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

публикуване на Обява по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ BG06RDNP001-19.426 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, същата е публикувана на 02.09.2021 г.;  

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

публикуване на Покана за участие в обучение на местни лидери от стопанския 

сектор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ и нестопанския сектор по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“, същата е 

публикувана на 09.09.2021 г.;  

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

относно проведени обучения на местни лидери от стопанския сектор и 

нестопанския сектор във връзка с предстоящи приеми по Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 

19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и 

идентичност“, същата е публикувана на 13.09.2021 г.;  

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

публикуване на Обява за обществено обсъждане на проект на Насоки за 

кандидатстване по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, същата е публикувана на 14.09.2021 г.;  
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✓ Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/  – 

публикуване на Покана за участие в обучение на местни лидери от нестопанския 

сектор относно „Новости при работа в ИСУН през 2021 година, е-управление и 

отчитане на проекти“ и стопанския сектор относно „Новости при работа в 

ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване“, същата е публикувана на 16.09.2021 

г.; 

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

относно проведени обучения на местни лидери от стопанския и нестопанския 

сектор, във връзка с новостите при работа в ИСУН през 2021 година, е-

кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти, същата е публикувана на 

20.09.2021 г.; 

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, същата е 

публикувана на 24.09.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“, същата е публикувана на 08.10.2021 г.;  

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

относно обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по 

Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ-Радомир-Земен“, същата е публикувана на 14.10.2021 г.;  

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

относно Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-

19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, същата е публикувана на 01.11.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“, същата е публикувана на 02.11.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, същата е 

публикувана на 03.11.2021 г.;  

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

относно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и 

маркетинг на местното наследство и идентичност“, същата е публикувана на 

10.11.2021 г.;  

 

✓ Изработване на рекламни материали: 

http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
http://www.mirogled.com/bg/
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За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е възложил 

изработване на следните рекламни материали, свързани с дейностите по 

популяризиране, информираност и публичност на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен: 

✓ Еко тефтери, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 200 броя; 

✓ Химикали, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 200 броя; 

✓ Флаш-памет с информация за СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, брандирани 

съгласно изискванията за визуализация – 200 броя; 

✓ Външни батерии, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 100 

броя; 

✓ Безжични мишки, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 200 

броя; 

✓ Фитнес смарт гривни, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 200 

броя; 

✓ Раници, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 100 броя; 

✓ Калъф за очила, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 100 броя; 

✓ Чадъри, брандирани съгласно изискванията за визуализация – 100 броя; 

✓ Рекламни хартиени торбички, брандирани съгласно изискванията за 

визуализация – 300 броя; 

 

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 „Програма за развитие на селските райони“, наименование 

и лого на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

✓ Организиране на еднодневно обучение на десет местни лидери от 

стопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа с 

ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ: 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е организирало 

четири еднодневни обучения на десет местни лидери от стопанския сектор относно 

възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР на МИГ. В проведените от МИГ-Радомир-Земен обучения през 2021 година 

взеха участие общо 42 души, представители на стопанския сектор, в т.ч. земеделски 

производители, микро, малки и средни предприятия. За провеждането на обученията 

бяха изготвени презентации и осигурен лектор, а на участниците бяха осигурени 

презентационни материали. 

 

✓ Организиране на еднодневно обучение на десет местни лидери от 

нестопанския сектор относно възможностите за кандидатстване, работа 

с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на МИГ: 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е организирало 

четири еднодневни обучения на десет местни лидери от нестопанския сектор относно 
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възможностите за кандидатстване, работа с ИСУН и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР на МИГ. В проведените от МИГ-Радомир-Земен обучения през 2021 година 

взеха участие общо 41 души, представители на нестопанския сектор, в т.ч. служители 

на общинска администрация, физически лица, читалища, фондации, неправителствени 

организации. За провеждането на обученията бяха изготвени презентации и осигурен 

лектор, 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ съвместно с 

Държавен фонд „Земеделие“, Управляващите органи на Оперативна програма 

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

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и бенефициентите е сключило десет 

административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

МИГ-Радомир-Земен води Регистър на сключените Административни договори 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подхода Водено от общностите 

местно развитие, чрез финансовата подкрепа на Оперативните програми страни по 

Споразумението за изпълнение на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, както следва: 

1. Административен договор № BG16RFOP002-2.043-0001-C01/17.10.2019 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“ с бенефициент „ЗА Стийл“ 

ООД; 

2. Административен договор № BG16RFOP002-2.043-0003-C01/24.10.2019 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“ с бенефициент „Кариери и 

Вародобив“ АД; 

3. Административен договор № BG05M9OP001-1.060-0002-C01/01.11.2019 г. 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; 

4. Административен договор № BG05M9OP001-1.060-0001-C01/05.11.2019 г. 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 

Радомир; 

5. Административен договор № BG05M9OP001-2.055-0001-C01/19.11.2019 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.055 
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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; 

6. Административен договор № BG05M9OP001-2.055-0002-C01/19.11.2019 г. 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 Земен; 

7. Административен договор № BG05M9OP001-1.078-0002-C01/24.03.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.078 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ с бенефициент „Петя-ИН“ ЕООД; 

8. Административен договор № BG05M9OP001-1.078-0004-C01/07.04.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.078 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ с бенефициент „Ветпром“ АД; 

9. Административен договор № BG06RDNP001-19.266-0003-C01/14.07.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 

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

бенефициент Людмил Кирилов Граховски; 

10. Административен договор BG05M9OP001-1.078-0005-C01/20.08.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.078 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ с бенефициент „АК Електрик“ АД; 

11. Административен договор BG05М2OP001-3.009-0001-C01/19.11.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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 бенефициент Детска 

градина „Радомирче“; 

12. Административен договор BG05М2OP001-3.009-0003-C01/19.11.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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 бенефициент СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“; 

13. Административен договор BG05М2OP001-3.009-0002-C01/17.11.2020 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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 бенефициент Община 

Радомир. 

14. Административен договор № BG06RDNP001-19.266-0005-C01/18.01.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 

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

бенефициент Диана Борисова Стоянова; 

15. Административен договор BG05M9OP001-1.108-0001-C01/22.02.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.108 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане на 
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адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички 

възрастови групи“ с бенефициент „АК Електрик“ АД; 

16. Административен договор № BG16RFOP002-2.066-0002-C01/11.03.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.066 

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

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

Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД; 

17. Административен договор № BG06RDNP001-19.266-0001-C01/26.08.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 

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

бенефициент Елена Бориславова Димитрова; 

18. Административен договор № BG06RDNP001-19.266-0002-C01/26.08.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.266 

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

бенефициент Александър Аспарухов Александров; 

19. Административен договор № BG06RDNP001-19.358-0001-C01/23.09.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.358 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бенефициент 

Община Земен; 

20. Административен договор № BG06RDNP001-19.282-0011-C01/05.10.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.282 

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

дейности“ с бенефициент ЕТ „Любомир Любенов – Строй“; 

21. Административен договор № BG06RDNP001-19.282-0007-C01/29.10.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.282 

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

дейности“ с бенефициент „Виления“ ЕООД; 

22. Административен договор № BG06RDNP001-19.358-0003-C01/03.11.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.358 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бенефициент 

Община Радомир; 

23. Административен договор № BG06RDNP001-19.471-0002-C01/09.11.2021 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.471 

МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на 

местното наследство и идентичност“ с бенефициент Община Земен. 

 

Към момента МИГ-Радомир-Земен осъществява постоянен мониторинг на 

административните договорите в процес на изпълнение, посредством системата ИСУН 

2020, чрез достъп до модул „Договори“ на екипа на МИГ-Радомир-Земен. Проверките в 

ИСУН 2020 обхващат административните, финансовите, техническите аспекти на 

изпълнението на даден договор, неговото физическо изпълнение, както и мерките за 

осигуряване на информация и публичност. Проверката в ИСУН 2020 включва също 



 

 

 

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. 

37 

 

преглед на модул „Пакети отчетни документи“ – междинните/окончателни отчети, вкл. 

техническите и финансовите отчети, искания за плащане. 

 

5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им: 

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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: 

  

 Характеристиките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ представящи нейната иновативност са следните:  

✓ 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. 

Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.471 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг 

на местното наследство и идентичност“, две проектни предложения са получили  

точки по критерий „Дейностите по проекта пресъздават уникалните местни 

изделия и културното наследство по иновативен и нетрадиционен начин, 

отразяващ съвременните методи за анимация в туризма“, проектно предложение 

„Радомир – Земен: културно – историческа карта и еко маршрути“ с кандидат 

„Арт Инициативи“ Фондация и проектно предложение „Организиране на 
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фестивал на територията на Община Радомир с цел съхраняване на местното 

наследство и идентичност“ с кандидат „180 Градуса“ Сдружение. 

✓ Директна подкрепа за иновативността на бизнеса се осигурява чрез включената 

в Стратегията за ВОМР мярка, попадаща в обхвата на Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. – Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-

Земен“, насочена към постигане на специфична цел „Повишаване на 

иновационната дейност на предприятията“. През отчетния период беше обявена 

процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.032 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. Към 

31.12.2021 г. активна за кандидатстване е процедура за подбор на проектни 

предложения № BG16RFOP002-1.036 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“. 

✓ 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 

на територията на МИГ-Радомир-Земен“. Чрез проект „Шанс за равностоен 

живот“ с бенефициент Община Радомир са предоставени интегрирани 

социално-здравни услуги на потребителите, включително 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 на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване в Община Земен“ с бенефициент Община Земен, 

изпълнението на дейност „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. 

▪ Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.108 
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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“, едно проектно предложение е 

получило точки по критерий „Иновативност - въвеждане на нови за 

територията практики в управлението на човешките ресурси в 

предприятието“. С реализирането на дейностите по проектно предложение 

„Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите в „АК ЕЛЕКТРИК“ АД лица от всички 

възрастови групи“ с бенефициент „АК ЕЛЕКТРИК“ АД на целевата група по 

проекта ще бъде предоставено обучение на тема „Усъвършенстване на 

знанията и уменията за реинженеринг на производствените процеси, с цел 

прилагане на ресурсно-ефективни технологии и техники при изпълнение на 

трудовите задължения“, свързано с въвеждане и използване на нови „зелени“ 

и по-ресурсно ефективни технологии и производствени процеси в 

дружеството. Ще бъде въведена 3 D система за самообучение, разработване и 

въвеждане на система за вътрешнофирмено обучение и въвеждане на 

интерактивни методи на обучение, които също са иновативни за 

предприятието. Дейността е новаторски подход по отношение на 

осигуряване на учене през целия живот, съобразено с реалните потребности 

на заетите лица, и въвежда нови и иновативни форми за разрешаване на 

местните слабости и проблеми на територията. 

▪ Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.078 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, одобрените за 

финансиране проектни предложения са получили максимален брой точки по 

критерий „Проектът предвижда въвеждане на иновативни, по-

производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в 

предприятията“. С реализирането на дейностите по проектни предложения с 

бенефициенти „Петя-ИН“ ЕООД, „Ветпром“ АД и „АК Електрик“ АД са 

осигурени безопасни и здравословни условия на труд на работниците и 

служителите в подпомогнатите предприятия, както и е подобрен 

професионалния и здравния статус на работниците и служителите и 

социалния климат в предприятията. 

▪ Чрез реализиране на процедура за подбор на проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.282 

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

неземеделски дейности“, едно проектно предложение е получило точки по 

критерий „Иновативност - въвеждане на нови за територията практика, и/или 

услуга и/или продукт в предприятието • над 30 % от допустимите 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 

– 15 т. • над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са 

свързани с иновации в предприятието – 20 т.“. С реализирането на 

дейностите по проектно предложение „Инвестиционна подкрепа за Мобилни 
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къщи ЕООД“, с кандидат „МОБИЛНИ КЪЩИ“ ЕООД ще бъде изграден 

Производствен цех, представляващ съвременна и модерна база за 

производство на иновативни разгъваеми (сгъваеми) мобилни къщи, който да 

отговаря на критериите на европейските и световни пазари. Чрез 

инвестициите по проекта ще се въведат нови за предприятието продукти, 

които са нови и за територията за територията на МИГ-Радомир-Земен. 

 

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

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

 (неприложимо) 

 

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

(неприложимо) 

 

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

(неприложимо) 

 

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

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. МИГ-Радомир-Земен е провел един 

конкурс за заемане на длъжността „Технически сътрудник“. В определения в обявата 

срок не са постъпили заявления за участие в конкурса. 

 

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

приложимо): 

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е извършена една промяна в състава на 

колективния върховен  орган на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Общо събрание (ОС): 

 

В състава на колективния върховен орган – ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

са настъпили обстоятелства по чл. 18, т. 4 от Устава на сдружението, във връзка със 

смъртта на ЗП Васил Цветанов Лалошов, представител на стопанския сектор. Съгласно 

чл. 18, т. 4 от Устава, членството се прекратява със смъртта на член на сдружението. 

 

 С Решение № 1 по Протокол от 06.08.2021 г. от заседание на УС, във връзка с 

постъпила молба за членство вх. № 7 от 05.08.2021 г. от земеделски производител (ЗП) 

Людмил Георгиев Василев, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 34, т. 9 от Устава на 

сдружението, за член в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е приет:  

 

Земеделски производител (ЗП) Людмил Георгиев Василев, представител на 

стопанския сектор.  

 

С извършената промяна в състава на колективния върховен орган – ОС на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ членовете на сдружението остават 51 (петдесет и един), от 
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които 3 (трима) представители на публичния сектор, 24 (двадесет и четири) 

представители на стопанския сектор и 24 (двадесет и четири) представители на 

нестопанския сектор. 

 

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

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

глас и на представителите на нестопанския сектор е 47,06 на сто от имащите право на 

глас. 

 

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

приложимо): 

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е извършена една промяна в състава на 

колективен управителен орган на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Управителен съвет 

(УС): 

 

В състава на колективния управителен орган – УС на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ са настъпили обстоятелства по чл. 18, т. 4 от Устава на сдружението, във връзка 

със смъртта на ЗП Васил Цветанов Лалошов, представител на стопанския сектор, член 

на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и Заместник-председател на 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. Съгласно чл. 18, т. 4 от Устава, 

членството се прекратява със смъртта на член на сдружението. 

 

С Решение № 1 по Протокол № 2 от 26.08.2021 г. от заседание на ОС на 

основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на сдружението, за член в УС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ е избран: 

 

Земеделски производител (ЗП) Людмил Георгиев Василев, постоянен адрес гр. 

Радомир, общ. Радомир, ж.к. „Тракия“ 3, вх. А, ет. 4, ап. 11, БУЛСТАТ 178683580, 

представител на стопанския сектор.  

 

С Решение № 2 по Протокол № 2 от 26.08.2021 г. от заседание на ОС на 

основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на сдружението, за Заместник-председател на УС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е избрана: 

 

Велиана Петрова Искренова-Попова, представляващ Професионална гимназия 

по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с БУЛСТАТ 000381042, седалище и адрес 

на управление гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, представител на публичния сектор. 

 

С извършената промяна в състава на колективния управителен орган – УС на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ членовете на УС остават 5 (пет), от които 1 (един) 

представител на публичния сектор, 2 (два) представители на стопанския сектор и 2 

(два) представители на нестопанския сектор. 
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 Делът на представителите на публичния сектор е 20 на сто от имащите право на 

глас, за представителите на стопанския сектор е 40 на сто от имащите право на глас и 

на представителите на нестопанския сектор е 40 на сто от имащите право на глас. 

 

Извършените промени в съставите на колективния върховен орган – ОС и 

колективния управителен орган – УС са одобрени от РУО на ПРСР 2014-2020 г. с 

писмо изх. № 19-19-2-02-7 от 20.10.2021 г. 

 

Извършените промени в състава на колективния върховен орган – ОС и 

колективния управителен орган – УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ са в съответствие 

с разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 2 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 

ПРСР за периода 2014-2020 г., съгласно която МИГ има дял на представителите на 

публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган 

на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 

1 от ЗЮЛНЦ.  

 

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): 

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е извършена една промяна на 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № 

РД 50-48/03.05.2018 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, както следва: 

 

С Допълнително споразумение № РД 50-48/06.12.2021 г. към Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-

48/03.05.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-48/26.10.2018 г., 

изменено с Допълнително споразумение № РД 50-48/07.03.2019 г., изменено с 

Допълнително споразумение № РД 50-48/29.08.2019 г., е увеличен финансовият 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, като средствата за проекти към Стратегията за ВОМР са увеличени от 7 

353 823,00 лева на 8 152 823,00 лева. С Допълнителното споразумение е определен 

краен срок за изпълнение на дейностите по проектите по ПРСР 2014-2020 г. 30 юни 

2025 година. 
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Допълнително одобрените средства са предвидени за финансиране на проектни 

предложения по следните мерки от Стратегията за ВОМР, финансирани по ПРСР 2014-

2020 г.: 

✓ 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. 

 

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): 

 

За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е извършена една проверка на място от 

страна на Държавен фонд „Земеделие“, Дирекция „Технически инспекторат“, с предмет 

на проверката „Текущи разходи и дейности за популяризиране на СВОМР за периода 

01.07.2020 – 31.12.2020 г. Проверката на място е извършена за периода 17.02.2021 – 

19.02.2021 г. 

 

Съгласно Доклада от проверка на място от 26.02.2021 г. не са установени 

несъответствия/отклонения между реално извършените разходи/дейности, установени 

от проверката на място и заложените в заявката за плащане активи – материални и 

нематериални и проверка на място на дейности. Не са установени несъответствия 

вследствие административен контрол при проверката на място, съгласно Приложение 

„Проверка на място на документи“. МИГ е осигурил публичност на дейността си, чрез 

публикуване на интернет страницата си информацията съгласно изискванията за 

публичност на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 2015 г. 

 

 

10. Индикатори: 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на    

информация 

Планирани за 

периода 

съгласно 

подадени 

заявления за 

подпомагане 

одобрени от 

МИГ 

Постигнато за 

периода на 

годишния 

доклад, 

съгласно 

сключени 

договори 

Планирано за 

периода на 

прилагане на 

СВОМР, 

съгласно 

подадени 

заявления за 

подпомагане 

одобрени от 

МИГ 

Постигнато за 

периода на 

прилагане на 

СВОМР, 

съгласно 

сключени 

договори 

Постигнато 

за периода 

на 

прилагане 

на СВОМР, 

съгласно 

изплатени  

проекти 

Изходен 

Общ брой финансирани проекти Брой 40 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
7 10 32 23 13 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 

производство, преработка  и търговия със 

селскостоп. продукти 

Брой  8 
Доклади и БД 

МИГ 
- 3 5 4 1 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 

неземеделски дейности 
Брой 6 

Доклади и БД 

МИГ  
- 2 5 2 - 

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 
- - 5 3 2 

Брой бенефициенти / операции, получаващи 

подкрепа за развитие на човешките ресурси 
Брой  5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
- 1 8 8 7 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в условия на живот и публична 

инфраструктура 

Брой 8 
Доклади и БД 

МИГ  
2 2 3 2 - 

Брой операции за осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени 

места 

Брой 3 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
- - 3 3 3 

Общо инвестиции в евро  

(публични + частни) 
Евро  4 781 899,43 

Доклади и БД 

МИГ  

 

377 329,61 

 

909 090,35 3 344 338,90 2 183 873,90 1 087 089,50 

 

Общо публични разходи в евро 

 

Евро  4 168 528,48 Доклади МИГ  377 329,61 722 298,10 2 807 442,80 2 183 873,90 1 087 089,50 

Резултат 

Брой създадени нови работни места по мерките 

от стратегията, финансирани от ЕЗФРСР 
Брой  12  

Годишен 

доклад 
- 10 18 10 - 

Общ брой създадени нови работни места по 

мерките от стратегията, вкл. безработни, 

започнали работа 

Брой  35 Доклади МИГ  - 10 65 57 38 
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Брой жители, които се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 
Брой  16 000 

Доклади и БД 

МИГ  
35 278 20 651 37 286 20 651 - 

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  
235 235 235 235 - 

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 

74 лица / 2 

доставчика 

74 лица / 2 

доставчика 

Брой предприятия / заети лица,  въвели нови 

системи, практики и инструменти за РЧР 
Брой  

2  

/ 100 лица 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ

  

-  - 
4 предприятия/ 

1014 лица 

4 предприятия/ 

1014 лица 

3 

предприятия/ 

792 лица 

Брой МСП с внедрени иновации Брой 2 
Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - - - - 

Брой МСП с повишена производителност Брой  5 
Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - 5 3 2 
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11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 

приложимо): 

 

 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе 

постоянна комуникация с УО на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 

г., 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., която протече като процес на 

ползотворно съвместно сътрудничество по комуникация и координация по прилагането 

на подхода Водено от общностите местно развитие. 

 

През 2021 година Местна инициативна група Радомир-Земен стартира съвместна 

инициатива с Община Радомир и Община Земен под мотото „Радомир и Земен – МИГ в 

снимки“. Кампанията се провежда във връзка с честването на 30 години подхода 

ЛИДЕР в Европа. 

Целта на кампанията е да се съберат стари фотографии на характерни за 

територията на общините Радомир и Земен сгради, местности и обичаи, представящи 

местната идентичност и знаменити личности, посетили нашата общност, които ще 

бъдат популяризирани чрез мобилна изложба. Кампанията ще продължи в две фази за 

период от две години. През първата фаза ще бъде организирана голяма изложба на 

всички включени в инициативата фотографии, а през втората фаза, ще бъдат 

представени изпълнените проекти и приноса им за развитие на местната общност. 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен участва в конференцията по случай честването на 30 

години подхода ЛИДЕР в Европа, която се проведе от 30 ноември до 3 декември в 

Халмстад, Швеция. Международният форум беше открит официално от Марион 

Екхардт, Президент на Европейската ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските 

райони. Участие във форума взеха Дубравка Шуица, Вицепрезидент на Европейската 

комисия и Януш Войчеховски, Еврокомисар по земеделие. 

 

На събитието МИГ-Радомир-Земен бе приветствана за стартиралата инициатива, 

по случай честването на 30 години подхода ЛИДЕР в Европа, за събиране на стари 

фотографии на характерни за територията на МИГ сгради, местности, обичаи и занаяти 

и знаменити личности, която се провежда под мотото „Радомир и Земен – МИГ в 

снимки“.  

 

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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 



 

 

 

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 

 

1. Входяща кореспонденция: 

 

Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

1. 04.01.2021 г. 63-00-221/ 

31.12.2020 г. 

МФ Съгласуване на проект на 

документи по процедура 

BG16RFOP002-1.032, Мярка 

1.1.1 

2. 04.01.2021 г. ИСУН 2020 УО на ПРСР Допълнителна информация 

по проекти на процедура за 

прием на проектни 

предложения 

BG06RDNP001-19.426 

3. 06.01.2021 г. 01-6300/2 

04.01.2021 г. 

ДФЗ Писмо за одобрение на 

ПППП № 273/ подмярка 

19.2, BG06RDNP001-19.282-

S1, одобрена със Заповед № 

03-РД/4126 от 14.12.2020 г. 

4. 06.01.2021 г. 01-2600/64 

04.01.2021 г. 

ДФЗ Придружително писмо до 

„Алимара“ ЕООД за 

неоснователност на 

възражение за проектно 

предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.282-0002 

5. 06.01.2021 г. 01-2600/64 

04.01.2021 г. 

ДФЗ Придружително писмо до 

„Ай Трейд Сървиз“ ЕООД за 

неоснователност на 

възражение за проектно 

предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.282-0003 

6. 06.01.2021 г. 01-0800/9 

04.01.2021 г. 

ДФЗ Придружително писмо до 

ЕТ „Богдан Константинов“ 

за неоснователност на 

възражение за проектно 

предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.282-0004 

7. 12.01.2021 г. 92-00-1308/ 

08.01.2021 г. 

УО на ОПИК Обявяване на процедура за 

подбор на проекти 

BG16RFOP002-1.032, Мярка 

1.1.1 

8. 14.01.2021 г. e-mail УО на ОП РЧР Решение № РД-21-

5/13.01.2021 г. за одобрение 

на Оценителен доклад по 

процедура BG05M9OP001-

1.108, Мярка 2.1.6 

9. 15.01.2021 г. 01-6300/45/ 

12.01.2021 г. 

ДФЗ Писмо за одобрение на 

ПППП № 280/ подмярка 

19.2, BG06RDNP001-19.266-

S2, одобрена със Заповед № 

03-РД/4129 от 14.12.2020 г. 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

10. 18.01.2021 г. 

 

26-00-49/ 

15.01.2021 г. 

УО на ОП РЧР Необходими документи за 

сключване на адм. договор 

BG05M9OP001-1.108-0001-

C01 по мярка 2.1.6 до „АК 

Електрик“ АД 

13. 02.02.2021 г. e-mail УО на ОПИК Доклад за одобрение по 

процедура BG16RFOP002-

2.066, Мярка 1.1.2 

14. 09.02.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

03.02.2021 г. 

УО на ПРСР Одобрен годишен доклад за 

извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи 

разходи за популяризиране 

на стратегия за ВОМР“ за 

2020 г. 

15. 11.02.2021 г. 01-123-650014/ 

09.02.2021 г. 

ДФЗ 

ОД Монтана 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП с код 

в ИСУН BG06RDNP001-

19.266-0001, Елена 

Бориславова Димитрова 

16. 11.02.2021 г. 01-123-650015/ 

09.02.2021 г. 

ДФЗ 

ОД Монтана 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП с код 

в ИСУН BG06RDNP001-

19.266-0002, Александър 

Аспарухов Александров 

17. 15.02.2021 г. e-mail УО на ОПИК Обявяване на процедура за 

подбор на проектни 

предложения 

BG16RDOP002-1.032, мярка 

1.1.1 

21. 22.02.2021 г. 19-19-2-0-7/ 

18.02.2021 г. 

УО на ПРСР Предоставяне на 

допълнителна информация 

по заявление за одобрение 

на планирани дейности и 

разходи за 2021 г. по 

подмярка 19.4 

22. 26.02.2021 г. 01-6300/230 

23.02.2021 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на 

нередовности по Заявка за 

плащане 14/19/4/0/0007/3/05 

25. 05.03.2021 г. 01-222-6300/24 

01.03.2021 г. 

ДФЗ Извършена проверка на 

място от Дирекция „ТИ“ 

към ДФЗ по ЗП 

14/19/4/0/00073/3/05 от 

21.01.2021 г. 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

26. 11.03.2021 г. 01-180-6300/74 

10.03.2021 г. 

ДФЗ 

ОД Русе 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор на ПП с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.282-S2 

28. 18.03.2021 г. 63-00-35/ 

17.03.2021 г. 

МФ Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-

19.507, Мярка 7.6  

30. 07.04.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

02.04.2021 г. 

УО на ПРСР Заповед № РД09-

312/01.04.2021 г. на УО на 

ПРСР относно одобрение на 

текущи дейности и разходи 

по подмярка 19.4 за 2021 г. 

31. 12.04.2021 г. 91-232/ 

08.04.2021 г. 

УО на ПРСР Допълнително финансиране 

по мярка 19 Водено от 

общностите местно развитие 

от ПРСР 2014-2020 г. 

32. 12.04.2021 г. 1103-31/ 

08.04.2021 г. 

УО на  

ОП НОИР 

Годишен доклад 2020 г. 

33. 13.04.2021 г. 92-00-362/ 

09.04.2021 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на Мярка 1.1.2, 

процедура BG16RFOP002-

2.102 

34. 14.04.2021 г. 63-00-44/ 

13.04.2021 г. 

МФ Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по 

процедура BG16RFOP002-

2.101, Мярка 1.1.2 

35. 19.04.2021 г. 91-232/ 

15.04.2021 г. 

УО на ПРСР Действия за привеждане на 

екипите на Местните 

инициативни групи съгласно 

Споразумението за 

изпълнение на СВОМР и 

разписания състав на екипа 

в Стратегията за ВОМР 

36. 22.04.2021 г. 91-232/ 

19.04.2021 г. 

УО на ПРСР Уведомление за 

организиране на събития от 

МИГ съгласно  

Наредба 1 за прилагане на 

подмярка 19.4 

37. 22.04.2021 г. 01-0800/1032/ 

20.04.2021 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

връщане на  

Запис на заповед 

№14/19/4/0/00073/3/03/10/01 

38. 22.04.2021 г. 01-6300/497/ 

20.04.2021 г. 

ДФЗ Решение № 

14/19/4/0/00007/3/05/03/01  

за изплащане на финансова 

помощ 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

39. 23.04.2021 г. 1103-31/ 

22.04.2021 г. 

УО на 

ОП НОИР 

Съгласуване на допълнения 

годишен доклад за 2020 г., 

подмярка 19.2 

40. 26.04.2021 г. 92-00-362/ 

22.04.2021 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по 

процедура за подбор на 

проекти за БФП 

BG16RFOP002-2.102 Мярка 

1.1.2 „Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

МСП на територията на 

МИГ-Радомир-Земен“; 

отразяване на бележки, 

получени от МФ 

41. 27.04.2021 г. 92-00-427/ 

23.04.2021 г. 

УО на ОПИК Номиниране на 

наблюдатели по процедура 

BG16RFOP002-1.032, Мярка 

1.1.1 „Повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ-

Радомир-Земен 

50. 28.05.2021 г. 01-6300/666/ 

25.05.2021 г. 

ДФЗ Решение за изплащане на 

авансова финансова помощ 

съгласно заявка за плащане 

№14/19/4/0/000073/1/04 

51. 28.05.2021 г. 01-6300/669/ 

26.05.2021 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор на ПП 

BG06RDNP001-19.358-S1 

52. 31.05.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

27.05.2021 г. 

УО на ПРСР Одобрен годишен доклад за 

извършените дейности по 

подмярка 19.2 

54. 14.07.2021 г. 01-6300/855/ 

09.07.2021 г. 

ДФЗ Допъл. инф. по проведени 

процедури за подбор на ПП 

на СНЦ МИГ-Радомир-

Земен във връзка със 

спазване на ИГ за 2021 г. и 

освобождаване на финансов 

ресурс по мерки от СВОМР 

55. 10.08.2021 г. 04-23-2/ 

06.08.2021 г. 

ИА „Одит на 

средствата от 

ЕС“ 

Извършване на одит от 

операциите по ОП РЧР от 

ИА ОСЕС и извадка 

BG05M9OP001-1.078-0002-

C02 „Петя-Ин“ ООД 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

56. 10.08.2021 г. 01-6500/3463 

05.08.2021 г. 

ДФЗ Одобрено ПП 

BG06RDNP001-19.266-S1, 

Александър Аспарухов 

Александров 

57. 10.08.2021 г. 01-6500/3464 

05.08.2021 г. 

ДФЗ Одобрено ПП 

BG06RDNP001-19.266-S1, 

Елена Бориславова 

Димитрова 

60. 12.08.2021 г. 01-131-6300/291 

10.08.2021 г. 

ДФЗ 

Пазарджик 

УП за разяснения и/или 

информация по проведена 

процедура за подбор на ПП 

с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.471-S1, 

№ 454/ подмярка 19.2 

61. 12.08.2021 г. 01-033-2600/119 

10.08.2021 г. 

ДФЗ 

Варна 

УП до Елка Робева – 

„Виления“ ЕООД за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП с код 

в ИСУН BG06RDNP001-

19.282-0007 

62. 16.08.2021 г. 04-05-242/ 

12.08.2021 г. 

УО на ОП РЧР Заявление за промяна на 

Споразумение №РД 50-

48/03.05.2018 г. за 

изпълнение на СВОМР на 

СНЦ „МИГ-РАДОМИР-

Земен“ 

63. 17.08.2021 г. 92-00-952/ 

13.08.2021 г. 

УО на ОПИК Покана за номиниране на 

наблюдатели 

за участие в КППП по 

процедура BG16RFOP002-

2.102 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 2.102 

64. 18.08.2021 г. 01-281-

2600/237/ 

16.08.2021 г. 

ДФЗ  

Ямбол 

УП за предоставяне на 

разяснения и/или 

информация по  

проведена процедура за 

подбор на ПП  

с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.358 S2, 

Мярка 7.2 

69. 26.08.2021 г. 01-6300/1060/ 

24.08.2021 г. 

ДФЗ УП - покана за подписване 

на адм. договор 

BG06RDNP001-19.266-0001-

C01,  

Мярка 4.1, бенефициент 

Елена Бориславова 

Димитрова 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

70. 26.08.2021 г. 01-6300/1061/ 

24.08.2021 г. 

ДФЗ УП - покана за подписване 

на адм. договор 

BG06RDNP001-19.266-0002-

C01, Мярка 4.1, 

бенефициент Александър 

Аспарухов Александров 

72. 02.09.2021 г. 92-00-1005/ 

01.09.2021 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на 

Индикативен график за 2022 

година 

73. 07.09.2021 г. 01-153-

6500/192/ 

02.09.2021 г. 

ДФЗ  

Плевен 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП с код 

в ИСУН BG06RDNP001-

19.282-0009, „Мобилни 

къщи“ ЕООД 

76. 17.09.2021 г. 01-260-

6500/1066/ 

17.09.2021 г. 

ДФЗ  

Хасково 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП с код 

в ИСУН BG06RDNP001-

19.282-0005, ЕТ „Евгения 

Христова - 85“ 

77. 20.09.2021 г. 01-6300/1202/ 

15.09.2021 г. 

 

 

 

ДФЗ 

 

Заповед № 03-РД/2534 от 

05.08.2021 г. на Изп. 

директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена за 

подбор на ПП 

BG06RDNP001-19.358-S1, 

Мярка 7.2 

78. 27.09.2021 г. e-mail ДФЗ Допълнителна информация 

по проведена процедура за 

подбор BG06RDNP001-

19.358 S2, Мярка 7.2, ПП 

BG06RDNP001-19.358-0003, 

Община Радомир 

79. 29.09.2021 г. ИСУН 2020 Стефан Спасов 

Началник 

отдел ВОМР 

Допълнителна информация 

по Мярка 4.2,  

процедура за прием на ПП 

BG06RDNP001-19.544 

80. 30.09.2021 г. 01-2600/5532/ 

30.09.2021 г. 

ДФЗ  

Варна 

УП 934/19.2 за предоставяне 

на допълнителни  

документи преди 

подписване на 

административен договор, 

във връзка 

с одобрено ПП 

BG06RDNP001-19.282-0007 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

81. 04.10.2021 г. 01-6300/1256/ 

30.09.2021 г. 

ДФЗ Писмо за одобрение на 

ПППП № 426/ подмярка 

19.2, BG06RDNP001-19.282-

S2, одобрена със Заповед № 

03-РД/2535 от 05.08.2021 г. 

83. 07.10.2021 г. 92-00-1137/ 

04.10.2021 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на документи 

по процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-

1.036, Мярка 1.1.1 

84. 07.10.2021 г. e-mail ДФЗ 

Пазарджик 

Актуални документи във 

връзка със сключване на 

АДБФП по процедура 

BG06RDNP001-19.471-S1, 

Мярка 19.5 

85. 11.10.2021 г. 63-00-98/ 

08.10.2021 г. 

МФ Съгласуване на проект на 

документи за 

кандидатстване по Мярка 

1.1.1  

86. 12.10.2021 г. 92-832/ 

08.10.2021 г. 

УО на ОП РЧР Заявен интерес за 

кандидатстване по Мярка 

2.1.6 „Повишаване на 

квалификацията и постигане 

на адекватни на 

изискванията на бизнеса 

знания и умения на заетите 

лица от всички възрастови 

групи“ 

87. 25.10.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

20.10.2021 г. 

УО на ПРСР Одобрение на извършените 

промени в Колективния 

върховен орган и 

Колективния управителен 

орган  

89. 27.10.2021 г. 01-6300/1404/ 

26.10.2021 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – 

Покана във връзка с 

подписване на 

административен договор 

BG06RDNP001-19.282-0007-

C01, Виления ЕООД 

90. 29.10.2021 г. 07-155-2600/7 

29.10.2021 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на 

ПППП BG06RDNP001-

19.282-S1, ПП 

BG06RDNP001-19.282-0009, 

Мобилни къщи ЕООД   

91. 01.11.2021 г. 92-00-1137/ 

29.10.2021 г. 

УО на ОПИК Отстраняване на бележки в 

проекта на документи от 

МФ по процедура 

BG16RFOP002-1.036, Мярка 

1.1.1 
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Вх. 

№ 

Дата Изх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

92. 01.11.2021 г. 01-6300/1406/ 

26.10.2021 г. 

ДФЗ Писмо за одобрение на 

ПППП, Заповед №03-

РД/3095/28.09.2021 г., 

процедура BG06RDNP001-

19.358-S2, Мярка 7.2 

93. 01.11.2021 г. 26-У-58/ 

27.10.2021 г. 

УО ОПИК Постъпило искане от „Уърк 

Уеър България“ ООД за 

разяснение във връзка с 

получени точки по критерии 

за оценка на ПП, подадено 

по процедура 

BG16RFOP002-2.102, Мярка 

1.1.2 

94. 05.11.2021 г. 01-63000/1451/ 

02.11.2021 г. 

ДФЗ Писмо за одобрение на 

ПППП във връзка със 

Заповед № 03-РД/3158 от 

05.10.2021 г. за одобрение 

на процедура 

BG06RDNP001-19.471-S1, 

Мярка 19.5 

95. 22.11.2021 г. 01-2600/6203/ 

02.11.2021 г. 

ДФЗ Предоставяне на доп. 

документи преди 

подписване на адм. договор, 

във връзка с одобрено ПП 

BG06RDNP001-19.282-0001, 

по УП 1116/19.2 

96. 25.11.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

22.11.2021 г. 

УО на ПРСР Заповед № РД09-

1130/17.11.2021 г. за 

изменение и допълнение на 

одобрени разходи за 2021 г.  

97. 29.11.2021 г. 01-6300/1601 

26.11.2021 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на 

нередовности № 

14/19/4/0/00007/3/06/02/01 

по заявка за плащане 

98. 10.12.2021 г. 26-У-58/ 

09.12.2021 г. 

УО на ОПИК Възражение от „Уърк Уеър 

България“ ООД, кандидат 

по процедура 

BG16RFOP002-2.102-S1, 

Мярка 1.1.2  

99. 13.12.2021 г. e-mail УО на ОПИК Доклад от УО на ОПИК по 

процедура BG16RFOP002-

2.102, Мярка 1.1.2 

100. 21.12.2021 г. 03-010-РД/221/ 

17.12.2021 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на ПП 

BG06RDNP001-19.282-0001 

по процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-19.282-S1, 

„Авицена 62“ ЕООД 



 

 

 

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. 

55 

 

2. Изходяща кореспонденция: 

 

Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

1. 06.01.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР 

 

Приключване на работа на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура BG05M9OP001-

1.108, Мярка 2.1.6 

2. 11.01.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Допълнителна информация 

по проект на процедура за 

прием на проекти в ИСУН 

BG06RDNP001-19.426, 

Мярка 7.5 

3. 14.01.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Подновяване на 

застрахователна полица на 

основание чл. 22, ал. 2 от 

Наредба №1 от 22.01.2016 г. 

6. 18.01.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ  

ОД Габрово 

Подписан тристранен 

административен договор 

относно Заповед № 03-

РД/4129 от 14.12.2020 г. на 

Изп. директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена 

ПППП BG06RDNP001-

19.266-S2 

7. 25.01.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по ППП 

BG06RDNP001-19.391, 

Мярка 7.6 

8. 25.01.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

Годишен доклад за 2020 г. по 

подмярка 19.4 

9. 25.01.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ 

ОД Габрово 

Подписан тристранен 

административен договор 

относно Заповед № 03-

РД/4129/14.12.2020 г. на Изп. 

директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена 

ПППП BG06RDNP001-

19.266-S2  

11. 25.01.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Добавък №1 към 

застрахователна полица 

№0870210316000136 от 

11.01.2021 г. 

13. 29.01.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Изменение на адм. договор 

за предоставяне на БФП № 

BG05M9OP001-1.078-0002-

C01/24.03.2020 г. с 

бенефициент „Петя-Ин“ 

ЕООД 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

14. 08.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Годишен доклад за 2020 

година по подмярка 19.2 

15. 08.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК 

 

Годишен доклад за 2020 

година по подмярка 19.2 

16. 08.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР 

 

Годишен доклад за 2020 

година по подмярка 19.2 

17. 08.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на  

ОП НОИР 

Годишен доклад за 2020 

година по подмярка 19.2 

18. 22.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Предоставяне на допъл. инф. 

по заявление за одобрение на 

планирани дейности и 

разходи за 2021 г. по 

подмярка 19.4 

19. 22.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.471, Мярка 19.5 

20. 22.02.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОП РЧР Адм. договор за 

предоставяне на БФП № 

BG05M9OP001-1.108-0001-

C01/22.02.2021 г. с 

бенефициент „АК Електрик“ 

АД 

22. 02.03.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

МФ 

 

 

УО на ПРСР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти за БФП 

BG06RDNP001-19.507, 

Мярка 7.6 за съответствие с 

приложимите правила за 

минимални/държавни 

помощи 

23. 02.03.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.471, 

Мярка 19.5 „Съхраняване, 

развитие, валоризация и 

маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ 

25. 08.03.2021 г. 01-6300/230 

08.03.2021 г. 

ДФЗ 

 

Предоставяне на 

допълнителни документи по 

заявка за плащане 

№14/19/4/0/00007/3/05 

26. 11.03.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК Административен договор № 

BG16RFOP002-2.066-0002-

C01, с бенефициент „Ен Енд 

Кей Козметикс 

Дивелопмънтс“ 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

46. 22.03.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ 

ОД Русе 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор ПП BG06RDNP001-

19.282-S2 

48. 29.03.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

МФ 

 

 

УО на ОПИК 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти за БФП 

BG16RFOP002-2.101 Мярка 

1.1.2 „Повишаване на 

производителността и 

експортния потенциал на 

МСП на територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ 

49. 12.04.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ 

 

Информация за планирани, в 

процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки за текущата 2021 г. 

50. 12.04.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ОПИК Покана за излъчване на 

наблюдател по процедура 

BG16RFOP002-1.032, Мярка 

1.1.1 

52. 13.04.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО ПРСР 

 

 

ДФЗ  

Приключване на работа на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура BG06RDNP001-

19.471, Мярка 19.5 

53. 14.04.2021 г. Известие за 

доставка 

 

 

Известие за 

доставка 

УО на  

ОП НОИР 

 

 

 

УО на ПРСР 

Годишен доклад за отчитане 

на изпълнението на СВОМР, 

подмярка 19.2 за 2020 г. от 

13.04.2021 г. 

55. 27.04.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Покана за излъчване на 

наблюдатели по процедура 

BG06RDNP001-19.358, 

Мярка 7.2, втори краен срок 

56. 28.04.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.358, 

Мярка 7.2, втори краен срок 

57. 11.05.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Покана за излъчване на 

наблюдатели по процедура 

BG06RDNP001-19.426, 

Мярка 7.5 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

58. 27.05.2021 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Заявление за промяна на 

Споразумение № РД 50-48 от 

03.05.2018 г. за изпълнение 

на СВОМР на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ 

60. 09.06.2021 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор на ПП с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.358-S1, от 

ДФЗ №406, подмярка 19.2 

61. 15.06.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ  

Приключване на работа на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура BG06RDNP001-

19.358, Мярка 7.2, втори 

краен срок 

62. 17.06.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Подновяване на 

застрахователна полица на 

основание чл. 22, ал. 2 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

за прилагане на подмярка 

19.4 

 

63. 03.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и 

нестопанския сектор 

64. 03.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ 

 

Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и 

нестопанския сектор 

65. 09.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG16RFOP002-

2.102, Мярка 1.1.2 

67. 23.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

 

УО на ОП РЧР 

 

 

УО на ОПИК 

 

 

ИА на ПО 

Съгласуване на индикативен 

график за приеми по мерки 

от Стратегията за ВОМР на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

за 2022 г. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

68. 24.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и 

нестопанския сектор 

 

69. 24.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и 

нестопанския сектор 

 

70. 25.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ  

ОД Пазарджик 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор на ПП 

BG06RDNP001-19.471-S1, 

Мярка 19.5 

71. 31.08.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ 

ОД Ямбол 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

проведена процедура за 

подбор на ПП 

BG06RDNP001-19.358-S2, 

Мярка 7.2, втори краен срок 

72. 02.09.2021 г. 92-00-952/ 

02.09.2021 г. 

 

Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG16RFOP002-2.102 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 

73. 08.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР 

 

 

ДФЗ 

Участие на екипа на МИГ-

Радомир-Земен в работни 

срещи за обмен на опит и 

добри практики между 

представители на МИГ от 

страната 

76. 20.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

УО на ОП РЧР 

 

 

УО на ПРСР 

Заявен интерес за 

кандидатстване по Мярка 

2.1.6  

77. 20.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Заявление за промяна на 

Споразумение № РД 50-48 от 

03.05.2018 г. за изпълнение 

на СВОМР 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

78. 20.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и нестопански 

сектор  

79. 20.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Провеждане на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и нестопански 

сектор 

80. 23.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Подписан административен 

договор BG06RDNP001-

19.358-0001-C01, относно 

Заповед № 03-РД/2534 от 

05.08.2021 г. на Изп. 

директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена 

процедура за подбор 

BG06RDNP001-19.358-S1, 

Мярка 7.2 

81. 23.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Обявяване на процедура за 

подбор BG06RDNP001-

19.544, Мярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

82. 27.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

Известие за 

доставка 

 

МФ 

 

 

УО на ОПИК 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-1.036 за 

съответствие с приложените 

правила за минимални 

държавни помощи 

84. 29.09.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Заявление за промяна на 

Споразумение №РД 50-48 от 

03.05.2018 г. за изпълнение 

на СВОМР на СНЦ МИГ-

Радомир-Земен във връзка с 

допълнителни документи 

85. 30.09.2021 г. 19-19-2-02-7/ 

30.09.2021 г. 

 

УО на ПРСР Заявление за одобрение на 

планирани дейности и 

разходи за календарната 

2022 година за изпълнение 

на СВОМР №РД 50-48 от 

03.05.2018 г.  

86. 01.10.2021 г. ИСУН 2020 Стефан Спасов  

началник отдел 

ВОМР 

Допълнителна информация 

по проекта в ИСУН 

BG06RDNP001-19.544, 

Мярка 4.2 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

87. 05.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Преустановяване на 

провеждането на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и нестопански 

сектор 

88. 05.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Преустановяване на 

провеждането на еднодневни 

обучения на местни лидери 

от стопанския и нестопански 

сектор 

89. 07.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ  

ОД Ямбол 

Допълнение към 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация с изх. № 

71/31.08.2021 г. 

91. 08.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ 

ОД Русе 

Подписан тристранен 

административен договор 

относно Заповед № 03-

РД/2535 от 05.08.2021 г. на 

Зам. Изпълнителния 

директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена 

ПППП BG06RDNP001-

19.282-S2 

92. 11.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ 

ОД Пазарджик 

Допълнение към 

Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация с изх. № 

70 от 25.08.2021 г. 

93. 13.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Допълнителни документи и 

информация към Заявление 

за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 

календарната 2022 година за 

изпълнение на СВОМР №РД 

50-48 от 03.05.2018 г. 

94. 14.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Искане за изменение и 

допълнение в одобрени със 

Заповед № РД 09-312 от 

01.04.202 г. дейности и 

разходи за 2021 година 

95. 14.10.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Приключване на работа на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура BG16RFOP002-

2.102, Мярка 1.1.2 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. №  

на 

кореспондента 

Адресат/и Относно 

97. 08.11.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ  

ОД Ямбол 

Подписан тристранен 

административен договор 

относно Заповед № 03-

РД/3095 от 28.09.2021 г. на 

Изпълнителния директор на 

ДФЗ за одобрение на 

проведена ПППП 

BG06RDNP001-19.358-S2 

99. 11.11.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ  

ОД Пазарджик 

Подписан тристранен 

АДБФП относно Заповед 

№03-РД/3158 от 05.10.2021 г. 

на Изп. директор на ДФЗ за 

одобрение на проведена 

ПППП BG06RDNP001-

19.471-S1, Мярка 19.5  

100. 15.11.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.426, Мярка 7.5 

102. 29.11.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Информация за планирани, в 

процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки, независимо от 

източника на финансиране 

103. 01.12.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.426, 

Мярка 7.5, втори краен срок 

104. 02.12.2021 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на 

нередовности № 

14/19/4/0/0007/3/06/02/01 по 

заявка за плащане 

105. 20.12.2021 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК КППП по процедура 

BG16RFOP002-2.102-S1, 

Мярка 1.1.2, изискване на 

възражение от кандидата 

„Уърк Уеър България“ ООД 
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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: 01.02.2022 г. 

 

 

 

……………/п/……………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Радослав Йорданов – Изпълнителен директор 
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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 0 65 19 38 

ЕЗФРСР  12 0 18 0 0 

ОП РЧР 25 0 25 13 25 

ОПИК 0 0 22 6 13 

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. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 

Брой 

съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно изплатени 

проекти за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от подписване 

на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
НП 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с 

ИТ. 

16 000 37 286 39 294 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 

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 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
22 4 22 2 13 2 13 8 10 7 8 36,36 1 1 4,55 

Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

6 0 5 0 5 0 5 2 4 3 4 66,67 1 1 16,67 

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

6 0 12 0 5 0 5 4 4 2 2 33,33 0 0 0,00 
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Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктурa“ 

5 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 40,00 0 0 0,00 

Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

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 0,00 0 0 0,00 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 33,33 0 0 0,00 

Мярка 19.5 „Съхраняване, 

развитие, валоризация и маркетинг 

на местното наследство и 

идентичност“ 

3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 33,33 0 0 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 
3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 100,00 3 3 100,00 
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Мярка 2.4.1 „Осигуряване на 

достъп до качествено образование 

в малките населени места и в 

трудно достъпните райони“ 

3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 100,00 3 3 100,00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
5 0 13 1 8 1 8 1 8 1 8 160,00 6 7 140,00 

Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за 

заетост и квалификация на 

безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“ 

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 200,00 1 2 200,00 

Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на 

заетите лица от всички възрастови 

групи“ 

1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00 0 0 0,00 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

2 0 7 0 3 0 3 0 3 0 3 150,00 3 3 150,00 

Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за 

хора с увреждания и хора над 65 г. 

в невъзможност за 

самообслужване“ 

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 200,00 2 2 200,00 

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
7 2 8 0 4 0 4 1 4 1 3 42,86 1 2 28,57 
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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 0,00 0 0 0,00 

Мярка 1.1.2  „Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП от територията 

на МИГ-Радомир – Земен“ 

5 2 8 0 4 0 4 1 4 1 3 60,00 1 2 40,00 

Общо: 40 10 51 7 32 7 32 11 26 10 23 57,50 11 13 32,50 
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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) 
878 782,01 878 782,01 100% 488 153,80 488 153,80 488 153,80 488 153,80 1 724 190,47 1 117 327,17 76 266,50 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства“ 
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 297 569,00 148 784,50 76 266,50 

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски дейности“ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905 103,11 447 024,31 0,00 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктурa“ 

488 153,80 488 153,80 100% 488 153,80 488 153,80 488 153,80 488 153,80 521 518,36 521 518,36 0,00 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

390 628,21 390 628,21 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.6. „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство  на селата“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

115 571,36 115 571,36 100% 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 28 093,36 28 093,36 0,00 

Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на 

местното наследство и идентичност“ 

115 571,36 115 571,36 100% 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 28 093,36 28 093,36 0,00 

Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 161,92 

Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп 

до качествено образование в малките 

населени места и в трудно 

достъпните райони“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 161,92 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
0,00 0,00 0,00 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 539 118,34 

Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови 

групи“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 685,86 

Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на 

адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите 

лица от всички възрастови групи“ 

0,00 0,00 0,00 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 0,00 

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 848,75 

Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора 

с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 583,73 
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Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
646 922,98 582 230,67 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 373 634,99 336 271,49 351 921,74 

Мярка 1.1.1. „Повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията от територията на 

МИГ – Радомир – Земен“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 1.1.2  „Повишаване на 

производителността и експортния 

потенциал на МСП от територията на 

МИГ-Радомир – Земен“ 

646 922,98 582 230,67 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 373 634,99 336 271,49 351 921,74 

Общо: 1 641 276,35 1 576 584,04 96% 737 981,25 737 981,25 737 981,25 737 981,25 2 260 260,01 1 616 033,21 1 139 468,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

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 

Процен

т на 

одобрен

ие 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус колона 

11 

колона 

11 

разделе

на на 

колона 

2 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

3 537 120,00 4 471 458,78 3 125 962,50 2 689 251,24 1 821 627,82 2 689 251,24 1 821 627,82 1 936 473,97 1 223 468,92 1 021 338,49 2 515 781,51 28,87 76 266,50 

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

541 160,00 733 044,00 366 522,00 728 742,00 364 371,00 728 742,00 364 371,00 509 852,50 254 926,25 254 926,25 286 233,75 47,11 76 266,50 

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

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 

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

736 740,00 2 471 703,27 1 492 728,99 1 084 425,94 581 173,52 1 084 425,94 581 173,52 905 103,11 447 024,31 244 893,88 491 846,12 33,24 0,00 
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Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

1 379 110,00 876 083,30 876 083,30 876 083,30 876 083,30 876 083,30 876 083,30 521 518,36 521 518,36 521 518,36 857 591,64 37,82 0,00 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

391 160,00 390 628,21 390 628,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 160,00 0,00 0,00 

Мярка 7.6. 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство  на 

селата“ 

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

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195 580,00 115 571,36 115 571,36 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 28 093,36 28 093,36 28 093,36 167 486,64 14,36 0,00 
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Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

195 580,00 115 571,36 115 571,36 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 28 093,36 28 093,36 28 093,36 167 486,64 14,36 0,00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

977 915,00 1 299 766,21 1 299 766,21 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 1 359,34 99,86 367 473,05 

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до качествено 

образование в 

малките населени 

места и в трудно 

достъпните райони“ 

977 915,00 1 299 766,21 1 299 766,21 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 1 359,34 99,86 367 473,05 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 486 408,00 2 074 785,98 2 074 785,98 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 281 223,24 81,08 979 065,17 

Мярка 2.1.1.3. 

„Подкрепа за заетост 

и квалификация на 

безработни и 

неактивни лица от 

всички възрастови 

групи“ 

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 83,11 279 611,32 

Мярка 2.1.6. 

„Повишаване 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите 

лица от всички 

възрастови групи“ 

352 044,00 268 867,63 268 867,63 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 217 702,81 38,16 0,00 
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Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

391 160,00 1 064 901,55 1 064 901,55 388 770,23 388 770,23 388 770,23 388 770,23 388 770,23 388 770,23 388 770,23 2 389,77 99,39 326 466,10 

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 99,57 372 987,75 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

1 955 800,00 2 928 998,07 2 636 098,26 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 040 048,23 915 751,77 53,18 703 324,94 

Мярка 1.1.1. 

„Повишаване на 

иновационната 

дейност на 

предприятията от 

територията на МИГ 

– Радомир – Земен“ 

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

Мярка 1.1.2  

„Повишаване на 

производителността и 

експортния 

потенциал на МСП от 

територията на МИГ-

Радомир – Земен“ 

1 564 640,00 2 928 998,07 2 636 098,26 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 040 048,23 524 591,77 66,47 703 324,94 

Общо: 8 152 823,00 10 890 580,40 9 252 184,31 6 540 857,99 5 490 796,57 6 540 857,99 5 490 796,57 5 700 687,82 4 805 244,77 4 271 220,50 3 881 602,50 52,39 2 126 129,66 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

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 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

21 2 25 0 14 0 14 7 12 6 9 42,86 2 3 14,29 

ИКОНОМИКА, Развитие на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока добавена 

стойност, генерираща доходи и 

заетост икономика на територията 

на МИГ – Радомир – Земен. 

Приоритет 2: 

8 0 17 1 11 1 11 1 11 1 11 137,5 9 10 125 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на 

населението и осигуряване на 

качествена заетост и социално 

включване. 

Приоритет 3: 

11 8 9 6 7 6 7 3 3 3 3 27,27 0 0 0 

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: 

Подобряване качеството на живот 

чрез устойчиво и ефективно 

използване и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 40 10 51 7 32 7 32 11 26 10 23 57,50 11 13 32,50 
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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: 

646 922,98 582 230,67 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 576 307,10 932 080,30 428 188,24 

ИКОНОМИКА, Развитие на 

конкурентноспособна, иновативна, с 

висока добавена стойност, 

генерираща доходи и заетост 

икономика на територията на МИГ – 

Радомир – Земен. 

Приоритет 2: 

0,00 0,00 0,00% 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 711 280,26 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на 

населението и осигуряване на 

качествена заетост и социално 

включване. 

Приоритет 3: 

994 353,37 994 353,37 100,00% 603 640,06 603 640,06 603 640,06 603 640,06 549 611,72 549 611,72 0,00 

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: 

Подобряване качеството на живот 

чрез устойчиво и ефективно 

използване и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 1 641 276,35 1 576 584,04 96% 737 981,25 737 981,25 737 981,25 737 981,25 2 260 260,01 1 616 033,21 1 139 468,50 
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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 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус колона 

11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

3 429 280,00 6 133 745,34 4 495 349,25 3 367 548,01 2 317 486,59 3 367 548,01 2 317 486,59 2 969 335,68 2 073 892,63 1 539 868,36 1 889 411,64 44,90% 779 591,44 

ИКОНОМИКА, Развитие на 

конкурентноспособна, 

иновативна, с висока 
добавена стойност, 

генерираща доходи и заетост 

икономика на територията на 
МИГ – Радомир – Земен. 

Приоритет 2: 

2 464 323,00 3 374 552,19 3 374 552,19 2 181 740,42 2 181 740,42 2 181 740,42 2 181 740,42 2 181 740,42 2 181 740,42 2 181 740,42 282 582,58 88,53% 1 346 538,22 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 
Повишаване на 

икономическата активност на 

населението и осигуряване 
на качествена заетост и 

социално включване. 

Приоритет 3: 

2 259 220,00 1 382 282,87 1 382 282,87 991 569,56 991 569,56 991 569,56 991 569,56 549 611,72 549 611,72 549 611,72 1 709 608,28 24,33% 0,00 

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: 

Подобряване качеството на 
живот чрез устойчиво и 

ефективно използване и 

съхраняване на местните 
ресурси. 

Общо: 8 152 823,00 10 890 580,40 9 252 184,31 6 540 857,99 5 490 796,57 6 540 857,99 5 490 796,57 5 700 687,82 4 805 244,77 4 271 220,50 3 881 602,50 52,39% 2 126 129,66 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие на 

селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони с 

акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските райони; 

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 



 

 

 

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. 

81 

 

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; 

5 4 1 364 371,00 254 926,25 76 266,50 

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 организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 
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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 
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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 

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;  
8 5 0 1 098 547,32 775 444,32 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  4 2 0 474 195,76 221 191,71 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/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

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 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

2 бр. 

проекти/ 148 

784,50 лв. 

одобрена 

субсидия 

1 бр. 

проекти/  76 

266,50 лв. 

одобрена 

субсидия 
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стопанство 

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 

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 
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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 
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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 

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 

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) 

0 0 

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 

7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни мерки, 

включени в стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5B 

Повишаване на 

ефективността при 

потреблението на енергия в 

селското стопанство и 

хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на инвестициите 

0 0 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на 

възобновяеми източници на 

енергия, на странични 

продукти, отпадъци и 

остатъци, и други 

нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

0 0 
(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 
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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 

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 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 11 8 9 6 7 6 7 3 3 3 3 27,27% 0 0 0,00% 

МИГ - - - - - - - - - - - - - - - 

Публичен орган/ 

община 
7 5 6 3 4 3 4 3 3 3 3 42,86% 0 0 0,00% 

НПО 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

други - - - - - - - - - - - - - -   

ЧАСТНИ 14 0 17 0 10 0 10 6 8 5 6 42,86% 1 1 7,14% 

Малко или средно 

предприятие 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Микропредприятие 

(ЕООД) 
3 0 7 0 3 0 3 3 3 1 1 33,33% 0 0 0,00% 

Физическо лице 6 0 5 0 5 0 5 2 4 3 4 66,67% 1 1 16,67% 

ЕТ 3 0 5 0 2 0 2 1 1 1 1 33,33% 0 0 0,00% 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 
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Друго (ако е 

приложимо) 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Общо от 

ЕЗФРСР: 
25 8 26 6 17 6 17 9 11 8 9 36,00% 1 1 4,00% 

от ОП НОИР                               

Публичен 

орган/Общини 
0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 - 1 1 - 

Детски градини 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100,00% 1 1 100,00% 

Училища 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50,00% 1 1 50,00% 

Общо от ОП 

НОИР  
3 0 4 0 3 0 3 0 3 0 3 100,00% 3 3 100,00% 

от ОП РЧР                               

Публичен 

орган/Община 
2 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 200,00% 3 4 200,00% 

Работодатели 3 0 9 1 4 1 4 1 4 1 4 133,33% 3 3 100,00% 

НПО - - - - - - - - - - - - - - - 

Обучителни 

организации 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Социални 

партньори 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Общо от ОП РЧР  5 0 13 1 8 1 8 1 8 1 8 160,00% 6 7 140,00% 

от ОПИК                               

Малки 

предприятия 
2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Средни 

предприятия 
5 1 5 0 4 0 4 1 4 1 3 60,00% 1 2 40,00% 

Общо от ОПИК 7 2 8 0 4 0 4 1 4 1 3 42,86% 1 2 28,57% 

ОБЩО: 40 10 51 7 32 7 32 11 26 10 23 57,50% 11 13 32,50% 
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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 

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 
Процент на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус колона 

11 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 2 259 220,00 1 382 282,87 1 382 282,87 991 569,56 991 569,56 991 569,56 991 569,56 549 611,72 549 611,72 549 611,72 1 709 608,28 24,33% 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 
1 633 364,00 1 294 804,87 1 294 804,87 904 176,66 904 176,66 904 176,66 904 176,66 549 611,72 549 611,72 549 611,72 1 083 752,28 33,65% 0,00 

НПО 625 856,00 87 478,00 87 478,00 87 392,90 87 392,90 87 392,90 87 392,90 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 1 473 480,00 3 204 747,27 1 859 250,99 1 813 167,94 945 544,52 1 813 167,94 945 544,52 1 414 955,61 701 950,56 499 820,13 973 659,87 33,92% 76 266,50 

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 
(ЕООД) 

234 696,00 1 428 546,91 884 986,76 724 470,51 357 144,46 724 470,51 357 144,46 721 353,11 355 149,31 153 018,88 81 677,12 65,20% 0,00 

Физическо лице 541 160,00 733 044,00 366 522,00 728 742,00 364 371,00 728 742,00 364 371,00 509 852,50 254 926,25 254 926,25 286 233,75 47,11% 76 266,50 

ЕТ 502 044,00 1 043 156,36 607 742,23 359 955,43 224 029,06 359 955,43 224 029,06 183 750,00 91 875,00 91 875,00 410 169,00 18,30% 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 
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Общо от ЕЗФРСР: 3 732 700,00 4 587 030,14 3 241 533,86 2 804 737,50 1 937 114,08 2 804 737,50 1 937 114,08 1 964 567,33 1 251 562,28 1 049 431,85 2 683 268,15 28,11% 76 266,50 

от ОПНОИР                           

Публичен 

орган/Общини 
0,00 581 659,51 581 659,51 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 -271 723,20 0,00% 90 000,96 

Детски градини 391 166,00 346 245,20 346 245,20 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 52 411,36 86,60% 122 334,13 

Училища 586 749,00 371 861,50 371 861,50 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 220 671,18 62,39% 155 137,96 

Общо от ОП НОИР  977 915,00 1 299 766,21 1 299 766,21 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 976 555,66 1 359,34 99,86% 367 473,05 

от ОП РЧР                           

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% 652 599,07 

Работодатели 743 204,00 1 333 769,18 1 333 769,18 523 111,42 523 111,42 523 111,42 523 111,42 523 111,42 523 111,42 523 111,42 220 092,58 70,39% 326 466,10 

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 ОП РЧР  1 486 408,00 2 074 785,98 2 074 785,98 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 1 205 184,76 281 223,24 81,08% 979 065,17 

от ОПИК                           

Малки предприятия 391 160,00 1 087 373,52 978 636,17 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 1 841 624,55 1 657 462,09 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 040 048,23 524 591,77 66,47% 703 324,94 

Общо от ОПИК 1 955 800,00 2 928 998,07 2 636 098,26 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 554 380,07 1 371 942,07 1 040 048,23 915 751,77 53,18% 703 324,94 

ОБЩО: 8 152 823,00 10 890 580,40 9 252 184,31 6 540 857,99 5 490 796,57 6 540 857,99 5 490 796,57 5 700 687,82 4 805 244,77 4 271 220,50 3 881 602,50 52,39% 2 126 129,66 
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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 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулир

ано 

заявле

ние 

Мотив 

за 

отхвър

ляне 

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“ 

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 53 784,50 107 569,00 53 784,50 0,00 

Александър 

Аспарухов 

Александров 

Модернизиране на 

земеделско 

стопанство, чрез 

закупуване на 

техника за 

зеленчукопроизводст
во в с.Гълъбник, 

общ.Радомир, 

обл.Перник. 

195 500,00 97 750,00 50,00 195 500,00 97 750,00 - - 195 500,00 97 750,00 190 000,00 95 000,00 0,00 

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 77 531,50 155 063,00 77 531,50 76 266,50 

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 
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Диана Борисова 

Стоянова 

Модернизиране на 

пчеларско 
стопанство 

75 610,00 37 805,00 50,00 75 610,00 37 805,00     75 610,00 37 805,00 57 220,50 28 610,25 0,00 

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркет

инг на 

селскостопански 

продукти“ 

- - -   - - - - - - - - - - 

Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Амбулатория за 

индивидуална 

практика за 
първична 

извънболнична 

медицинска 
помощ д-р Кирил 

Ангелов -

„АВИЦЕНА 62“ 
ЕООД 

Закупуване на 

ЕХОГРАФ за 

нуждите на 
Амбулатория за 

индивидуална 

практика за първична 
извънболнична 

медицинска помощ 

д-р Кирил Ангелов - 
АВИЦЕНА62“ 

93 120,00 46 560,00 50,00 92 260,00 46 130,00 - - 92 260,00 46 130,00 92 260,00 46 130,00 0,00 

„АЛИМАРА” 

ЕООД 

„Инвестиции за 
предоставяне на 

услуги от „Алимара” 

ЕООД” 

149 773,40 112 330,05 75,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар
я на 

изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 

„АЙ ТРЕЙД 
СЪРВИЗ“ ЕООД 

„Инвестиции в 
развитие на 

строителни услуги в 

„Ай трейд сървиз“ 
ЕООД” 

174 543,00 130 907,25 75,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 

ЕТ „БОГДАН 

КОНСТАНТИНО

В“ 

Закупуване на 

оборудване за 
производство на 

мюсли 

259 698,36 129 849,18 50,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 
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ЕТ „ЕВГЕНИЯ 

ХРИСТОВА - 85“ 

„Закупуване на 
машини и 

оборудване за 

производството на 
бонбони и 

шоколадени 

изделия“ 

176 208,00 132 156,01 75,00 176 205,43 132 154,06 - - 176 205,43 132 154,06 0,00 0,00 0,00 

ЕТ „ДЖИ ЕС 

СТРОЙ 

ГЕРГАНА 
СЕМЕРДЖИЕВА

“ 

Повишаване на 

конкурентоспособно

стта и 
възможностите за 

допълнителна 

заетост, чрез 
закупуване на нови 

машини от ЕТ „ДЖИ 

ЕС СТРОЙ 
ГЕРГАНА 

СЕМЕРДЖИЕВА“ 

228 700,00 156 462,04 68,41 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар
я на 

изисква

нията за 
АСД 

- - - - - 

„ВИЛЕНИЯ“ 

ЕООД 

Създаване на 

първият сервизен 

автоцентър в гр. 
Земен 

242 209,40 155 014,02 64,00 242 209,40 155 014,02 - - 242 209,40 155 014,02 239 092,00 153 018,88 0,00 

„ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности в 

„ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД” 

192 000,00 144 000,00 75,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 
отговар

я на 

изисква
нията за 

АСД 

- - - - - 

„МОБИЛНИ 

КЪЩИ“ ЕООД 

Инвестиционна 
подкрепа за 

Мобилни къщи 

ЕООД 

390 001,11 156 000,44 40,00 390 001,11 156 000,44 - - 390 001,11 156 000,44 390 001,11 156 000,43 0,00 

„20 

СОЛЮШЪНС” 

ЕООД 

„Инвестиции за 

развитие на 

специализирани 
строителни  услуги в  

„20 СОЛЮШЪНС” 

ЕООД” 

186 900,00 140 175,00 75,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 
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ЕТ „ЛЮБОМИР 

ЛЮБЕНОВ - 
СТРОЙ“ 

Развитие на ЕТ 

„ЛЮБОМИР 
ЛЮБЕНОВ – 

СТРОЙ“ в сферата 

на строителните 
услуги 

183 750,00 91 875,00 50,00 183 750,00 91 875,00 - - 183 750,00 91 875,00 183 750,00 91 875,00 0,00 

ЕТ „БОГДАН 

КОНСТАНТИНО

В“ 

Закупуване на 

оборудване за 

производство и 
пакетиране на 

зърнени храни тип 

мюсли 

194 800,00 97 400,00 50,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктурa“ 

Община Земен 

Подобряване на 

енергийната 
ефективност на 

административни 

сгради на община 
Земен 

387 929,50 387 929,50 100,00 387 929,50 387 929,50 - - 387 929,50 387 929,50 193 098,35 193 098,35 0,00 

Община Радомир 
Изграждане на 

градски фонтан, гр. 

Радомир 

159 733,79 159 733,79 100,00 159 733,79 159 733,79 - - 159 733,79 159 733,79 0,00 0,00 0,00 

Община Радомир 

Прилагане на мерки 

за енергийна 
ефективност на 

обект: МКИЦ 

„Европа“ и ЦПЛР-
ОДК- гр. Радомир“ 

328 420,01 328 420,01 100,00 328 420,01 328 420,01 - - 328 420,01 328 420,01 328 420,01 328 420,01 0,00 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване 

в инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

Община Радомир 

Обособяване на 

посетителски център 
и 

мултифункционална 

зала в общински 
музей „Войнишко 

въстание“ гр. 

Радомир 

172 317,71 172 317,71 100,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Община Радомир 

Изграждане на 

туристически 
информационен 

център в гр. 

Радомир, община 
Радомир 

218 310,50 218 310,50 100,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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“ 

Фондация „Арт 
Инициативи“  

Радомир – Земен: 

културно – 
историческа карта и 

еко маршрути 

28 958,00 28 958,00 100,00 28 872,90 28 872,90 - - 28 872,90 28 872,90 0,00 0,00 0,00 

Община Земен 

Съхраняване на 
културно-

историческото 

наследство на село 
Елов дол община 

Земен 

28 093,36 28 093,36 100,00 28 093,36 28 093,36 - - 28 093,36 28 093,36 28 093,36 28 093,36 0,00 

Фондация 

„Солидарност в 

действие“  

Опазване на 

местното културно 

наследство и 
развитие на 

териториалната 

идентичност чрез 
разказвачество и 

междупоколенчески 

диалог 

29 300,00 29 300,00 100,00 29 300,00 29 300,00 - - 29 300,00 29 300,00 0,00 0,00 0,00 
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„180 Градуса“ 

Сдружение 

Организиране на 

фестивал на 

територията на 
Община Радомир с 

цел съхраняване на 

местното наследство 
и идентичност 

29 220,00 29 220,00 100,00 29 220,00 29 220,00 - - 29 220,00 29 220,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПН ОИР (ЕСФ) 

                            

Мярка 2.4.1 

„Осигуряване на 

достъп до 

качествено 

образование в 

малките населени 

места и в трудно 

достъпните 

райони“ 

ДГ „Радомирче“ 
НИЕ ПРАВИМ И 

МОЖЕМ 
346 245,20 346 245,20 100,00 338 754,64 338 754,64 - - 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 122 334,13 

Община Радомир ЗАЕДНО СЕ УЧИМ 
И РАСТЕМ 

279 213,76 279 213,76 100,00 271 723,20 271 723,20 - - 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 90 000,96 

СУ „Св. Св. 
Кирил и 

Методий“ 

ЗА НОВИ 

КОМПЕТЕНТНОСТ
И 

371 861,50 371 861,50 100,00 366 077,82 366 077,82 - - 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 155 137,96 

Община Земен 

Заедно учим и 

творим днес, за да 
успеем утре, при 

равен шанс за всички 

302 445,75 302 445,75 100,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

ТФО 

- - - - - 

Мерки, 

финансирани от 

ОП РЧР (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 - - 152 218,88 152 218,88 152 218,88 152 218,88 140 932,03 

Община Земен Отново на работа 140 363,63 140 363,63 100,00 140 363,63 140 363,63 - - 140 363,63 140 363,63 140 363,63 140 363,63 138 679,29 
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Мярка 2.1.6. 

„Повишаване 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 

умения на заетите 

лица от всички 

възрастови групи“ 

„АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

Повишаване на 

квалификацията и 

постигане на 
адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 
умения на заетите в 

"АК ЕЛЕКТРИК" АД 

лица от всички 
възрастови групи 

134 526,44 134 526,44 100,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 
отговар

я на 

изисква
нията за 

ТФО 

- - - - - 

„АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

Повишаване на 

квалификацията и 

постигане на 

адекватни на 

изискванията на 

бизнеса знания и 
умения на заетите в 

"АК ЕЛЕКТРИК" АД 

лица от всички 
възрастови групи 

134 341,19 134 341,19 100,00 134 341,19 134 341,19 - - 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 0,00 

Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване 

на работниците, 

предприятията и 

предприемачите 

към промените“ 

„Елейа“ ЕООД 

Безопасна и 

здравословна 
работна среда в 

"Елейа" ЕООД 

229 571,45 229 571,45 100,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

АСД 

- - - - - 

„Петя- ИН“ 
ЕООД  

По-здравословни 

условия на труд и 

социални 
придобивки в 

"ПЕТЯ-ИН" ЕООД и 

"ИРИНПРО" ЕООД 

134 753,37 134 753,37 100,00 110 161,90 110 161,90 - - 110 161,90 110 161,90 110 161,90 110 161,90 110 161,90 

"БУС Перник" 
ООД  

Адаптирана работна 
среда 

108 699,71 108 699,71 100,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 
изисква

нията за 

ТФО 

- - - - - 

„Ветпром“ АД  

Приспособяване на 

работниците и 
"Ветпром" АД към 

промените 

161 502,59 161 502,59 100,00 154 120,93 154 120,93 - - 154 120,93 154 120,93 154 120,93 154 120,93 91 816,81 
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„АК ЕЛЕКТРИК“ 

АД 

Приспособяване на 
работниците и „АК 

ЕЛЕКТРИК“ АД към 

промените 

124 487,47 124 487,47 100,00 124 487,40 124 487,40     124 487,40 124 487,40 124 487,40 124 487,40 124 487,39 

„БУС ПЕРНИК“ 

ООД 

"Адаптирана работна 

среда" 
105 726,41 105 726,41 100,00 - - 

отхвърл

ено 

Не 
отговар

я на 

изисква
нията за 

АСД 

- - - - - 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМЪН
ТС“ АД 

Подобряване на 

организацията и 

условията на труд в 

"Ен Енд Кей 
Козметикс 

Дивелопмънтс" ООД 

200 160,55 200 160,55 100,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар

я на 

изисква
нията за 

ТФО 

- - - - - 

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 - - 233 490,82 233 490,82 233 490,82 233 490,82 216 987,74 

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 - - 156 000,01 156 000,01 156 000,01 156 000,01 156 000,01 

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 - - 390 950,00 351 855,00 390 950,00 351 855,00 351 403,20 

„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 - - 391 024,15 351 921,74 391 024,15 351 921,74 351 921,74 

„ЛИМА ТРЕЙД“ 

ЕООД 

Повишаване на 
производителността 

и експортния 

потенциал 

390 704,00 351 633,60 90,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 

отговар
я на 

изисква

нията за 
ТФО 

- - - - - 

„ЕН ЕНД КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 
ДИВЕЛОПМЪН

ТС“ ООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет, чрез 
закупуване на ново 

технологично 

оборудване във 
фирма „Ен Енд Кей 

Козметикс 

Дивелопмънтс“ ООД 

373 635,00 336 271,50 90,00 373 634,99 336 271,49 - - 373 634,99 336 271,49 373 634,99 336 271,49 0,00 



 

 

 

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. 

102 

 

„Уърк Уеър 

България“ ООД 

Повишаване на 
производствения 

капацитет и 

експортния 
потенциал в „Уърк 

Уеър България“ ООД 

366 991,00 330 291,90 90,00 - - 
отхвърл

ено 

Не 
отговар

я на 

изисква
нията за 

ТФО 

- - - - - 

„Уърк Уеър 

България“ ООД 

Повишаване на 
производствения 

капацитет в 

шивашкия цех на 
"Уърк Уеър 

България" ООД, чрез 

закупуване на ново 
технологично 

оборудване 

329 678,52 296 710,67 90,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„ГАЛКО“ АД 

Повишаване на 

производителността 

и експортния 
потенциал на 

„ГАЛКО“АД 

317 244,46 285 520,00 90,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 10 890 580,40 9 252 184,31   6 540 857,99 5 490 796,57     6 540 857,99 5 490 796,57 5 700 687,82 4 805 244,77 2 126 129,66 

  


