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С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ 

за представяне на мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП 

на територията на МИГ-Радомир-Земен“ от СВОМР на 

МИГ и 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



Сдружение „Местна инициативна група Радомир-

Земен“ 

Основният предмет на дейност на Сдружение „Местна инициативна

група Радомир-Земен“ е прилагането на Стратегия за местно развитие,

чрез която:

➢ се стимулира устойчивото социално-икономическо развитие;

➢ се стимулира подобряването качеството на живот на територията на

общините Радомир и Земен;

➢ Ефективно се прилага подхода на Водено от общностите местно

развитие чрез изпълнението на мерките, включени в Стратегията за

местно развитие, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., ОП НОИР

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



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-
ЗЕМЕН.

Главната цел от дейността по прилагане на СВОМР на МИГ Радомир-

Земен е постигане на желаната визия за развитие на територията, а

именно: конкурентноспособна икономика, устойчива заетост, достойни

доходи и добри условия на живот, за чиято реализация са определени

три стратегически цели, а именно:

➢ Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на

конкурентноспособна, иновативна, с висока добавена стойност,

генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ–

Радомир – Земен;

➢ Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:

Повишаване на икономическата активност на населението и

осигуряване на качествена заетост и социално включване;

➢ Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството

на живот чрез устойчиво и ефективно използване и съхраняване на

местните ресурси.



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-
ЗЕМЕН.

➢ Администритрането на дейностите, от екипа на МИГ-Радомир-Земен,

по подготовката и осъществяването на процедурите за прием на

проекти и информирането и консултирането на потенциалните

кандидат-бенефициенти са важни и значими дейности за

изпълнение и постигане на целите по прилагане на СВОМР.

➢ Администрирните, от екипа на МИГ-Радомир-Земен, дейности са:

- Разработване на насоки за кандидатстване по мерки от СВОМР;

- Осъществяване на процедурите за прием на проектни предложения;

- Администриране на оценителни сесии;

- Информиране и консултиране;

- Организиране на семинари, информационни срещи, обучения;

- Изготвяне на годишни доклади и справки.



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-
ЗЕМЕН – ПРИЕМ ПО МЕРКИ.

➢ Основната задача на МИГ-Радомир-Земен в процеса по управление и

прилагане на Стратегията, финансирана по подхода ВОМР, е

свързана с прием и оценка на проектни предложения, както

мониторинг и контрол по отношение на одобрените и изпълнявани

проекти по отделните мерки.

➢ За периода 2018 г. – м. юли 2022 г. са осъществени общо 25 приема

по мерки, от които:

- 1 прием по Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на

безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ –

подадени 2 проектни предложения;

- 2 приема по Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и постигане

на адекватни на изискванията на бизнеса знания и умения на

заетите лица от всички възрастови групи “ - подадени 2 проектни

предложения;



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-
ЗЕМЕН – ПРИЕМ ПО МЕРКИ.

- 2 приема по Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените“ - подадени 7

проектни предложения;

- 1 прием по Мярка 2.2.3 „По добра грижа за хора с увреждания и

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ - подадени 2

проектни предложения;

- 1 прием по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено

образование в малките населени места и в трудно достъпните

райони“ - подадени 4 проектни предложения;

- 3 приема по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски

стопанства“ – подадени 7 проектни предложения;

- 1 прием по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркет инг на

селскостопански продукти“ е“ - подадено 1 проектно предложение;



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-
ЗЕМЕН – ПРИЕМ ПО МЕРКИ.

- 3 приема по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски

дейности“ - подадени 13 проектни предложения;

- 3 приема по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването

или разширяването на всички видове малка по мащаби

инфраструктура“ - подадени 5 проектни предложения;

- 1 прием по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ - подадени

2 проектни предложения;

- 1 прием по Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и

маркетинг на местното наследство и идентичност“- подадени 4

проектни предложения;

- 4 приема по Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителностт а и

експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-

Земен“ – подадени 9 проектни предложения;



ПОДХОДА СВОМР 2014 – 2020 г. НА МИГ РАДОМИР-

ЗЕМЕН – ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

➢ За периода 2018 г. – м. юли 2022 г.:

- 36 проектни предложения са одобрени за финансиране;

- Общият одобрен размер на общо допустимите разходи са в размер 
на 7 413 430,66 лв;

- Общият одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ е в
размер на 6 290 469,78 лв;

- Реално изплатените суми са в размер на 2 504 346,60 лв.

➢ 22 проектни предложения са отхвълени, поради административни

несъответствия или не отговарят на изисванията за техническо и

финансово съответствие;



МЯРКА 1.1.2 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ОТ СВОМР НА МИГ .

➢ През периода 2018 г. – м. юли 2022 г.. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е

реализирал четири приема на проектни предложения по Мярка 1.1.2

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез която мярка се

постига, заложената в Стратегията, специфична цел 1.1.

„Повишаване на конкурентоспособността и иновативността на МСП“

от Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на

конкурентноспособна, иновативна, с висока добавена стойност,

генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ –

Радомир – Земен.



МЯРКА 1.1.2 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ОТ СВОМР НА МИГ .

➢ Целта на мярката е да се осигури инвестиционна подкрепа за

повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП

от територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подобряване на

производствените процеси в МСП и инвестиции в дълготрайни

материални и нематериални активи, въвеждане на водещи

технологични решения, разширяване на производството, чрез

добавяне на нови характеристики или подобряване на

съществуващите продукти и услуги.



МЯРКА 1.1.2 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ОТ СВОМР НА МИГ .

➢ Допустими кандидати по мярката са малки или средни предприятия

съгласно Закона за малките и средни предприятия:

- които да имат седалище и адрес на управление на територията на

действие на МИГ-Радомир-Земен;

- основна икономическа дейност да попада в определените за

съответния инвестиционен приоритет сектори на икономическа

дейност съгласно Националната стратегия за насърчаване на

малките и средните предприятия;

- да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие

на МИГ Радимир-Земен.



МЯРКА 1.1.2 „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА

НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН“ ОТ СВОМР НА МИГ .

➢ Допустими разходи по мярката са допринасящи за осъществяване на

дейностите по проекта и са както следва:

- придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. придобиване

на машини;

- придобиване на дълготрайни нематериални активи;

- придобиване на специализирани софтуерни приложения;

- придобиване и въвеждане на ИКТ /информационни и

комуникационни технологии/ базирани софтуери за управление на

бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни

нематериални активи;

- за услуги.



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“.

➢ Наименование на проекта: „Повишаване на производителността и

експортния потенциал на "Кариери и Вародобив" АД на територията

на МИГ-Радомир-Земен чрез закупуване на машини“.

➢ Стойност на проекта: 391 024.15 лв.

➢ Срок на изпълнение: 18 месеца

➢ Дата на стартиране: 24.10.2019 г.

➢ Дата на приключване: 25.06.2021 г.



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“.

➢ Основните цели на проекта са насочени към:

- подобряване устойчивостта на предприятието;

- увеличаване на икономическия ефект;

- повишаване на конкурентоспособността;

- подобряване на екологичната и бизнес средата, чрез разширяване

на дейността;

- подобряване на логистиката и въвеждане на нови ниско енергийни,

екологични технологии и оборудване.



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“.

Чрез реализацията на дейностите по проекта:

➢ са модернизирани технологиите в предприятето;

➢ автоматизирано е управлението на производството на варовикови и

варови продукти в предприятието чрез закупуване, доставка и

монтиране на нови машини (челюстна трошачка за претрошаване на

варовикови фракции и негасена вар, електрическа сушилня за

натрошен варовик, кофъчен елеватор, бункер за натрошен варовик

и натрошена негасена вар, силоз за млян варовик и мляна негасена

вар, дизелов мотокар и др. ДМА);



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“.

➢ на лице е намаляване на енергийната интензивност и

диверсификация на използваните енергийни източници;

➢ разкрити са 6 нови работни места във връзка с новозакупеното

оборудване.

➢ Чрез реализирания проект „КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ“ значително е

повишил конкурентоспособността си чрез разширяване на

продуктовата гама, предлагане на нови продукти в екологични

опаковки и увеличаване на експортния потенциал, което от своя

страна се отразява благоприятно на местната икономика



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Бункер за захранване на 
питател Бункер за натрошен варовик 



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Електрическо табло за 
управление Електро вибрационен питател



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Инсталация за смилане Кофъчен елеватор



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Лентов питател за челюстна
трошачка. Мотокар OSAKA



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Пакетираща машина. Силоз



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Сушилна инсталация. Телескопичен ръкав



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Челюстна трошачка .



За контакти:

Адрес: 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, 

Електронна поща: mig.radomir@gmail.com

Интернет страница на МИГ: http://www.migradomir.org/ 

Тел: 0890/ 42 10 20

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!


