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

ЧРЕЗ ПОДХОДА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ 

представяне на мярка 2.1.7. „Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към

промените“ от СВОМР на МИГ и проект 

„Приспособяване на работниците и „АК ЕЛЕКТРИК“ 

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

- 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 – ПРИЕМ ПО МЕРКИ.

- 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;

- 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;

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

предприятията и предприемачите към промените“ - подадени 7

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 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

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

реализирал два приема на проектни предложения по Мярка 2.1.7.

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите

към промените“, чрез която мярка се постига, заложената в

Стратегията, специфична цел 2.3. „Подобряване на условията на

труд и осигуряване на устойчива заетост“ от Стратегическа цел 2.

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: Повишаване на

икономическата активност на населението и осигуряване на

качествена заетост и социално включване“



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

➢ Целта на мярката е да се подобри работната среда в предприятията,

чрез:

- осигуряването на добри и безопасни условия на труд;

- осигуряването на иновативни, по-продуктивни и по-

екологосъобразни начини за организация на труда и управлението

на човешките ресурси.

➢ Чрез интервенциите по мярката се осигурява възможност за

прилагане на иновативен за територията подход – осигуряване на

подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците,

предприятията и предприемачите към промените на територията, в

страната и в международен план.



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

➢ Допустими кандидати по мярката са работодатели - микро, малки,

средни и големи предприятия

* „Работодател“ е всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва

стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си

форма.

➢ Кандидатът следва да е със седалище и адрес на управление на

територията на действие на МИГ-Радомир-Земен;

➢ Кандидатът следва да осъществява дейностите по проекта на

територията на действие на МИГ Радимир-Земен.



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

➢ Допустими дейности по настоящата мярка са:

- Предоставяне на обучения на работното място относно

специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното

работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и

предотвратяване“;

- Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и

географската мобилност на заети лица - осигуряване на

организиран транспорт от работодателя до и от работното място за

заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;

- Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

- Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за

управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху

практиките за трайно интегриране на младите хора на работното

място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и

личния живот, както и удължаване на трудовия живот на по-

възрастните работници и служител;

- Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-

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

предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни

условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус

на работниците и служителите, както и за подобряване на

социалния климат



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

- Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на

трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и

служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното

място и развитие на корпоративната социална отговорност;

- Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с

оглед подобряване на техните управленски и предприемачески

умения



МЯРКА 2.1.7. „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ,

ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ КЪМ ПРОМЕНИТЕ“

ОТ СВОМР НА МИГ.

➢ Допустими разходи по мярката са допринасящи за осъществяване на

дейностите по проекта и са както следва:

- за трудови възнаграждения по реда на КТ, вкл. Осигурителните

вноски, начислени за сметка на работодателя върху договореното

възнаграждение на лицата, пряко ангажирани с изпълнението на

допустимите дейности;

- за командировки /дневни, пътни и квартирни/ ;

- за материали и консумативи;

- за закупуване на оборудване и обзавеждане, и стопански инвентар;

- за строително-монтажни работи;

- за услуги.



ПРОЕКТ „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И „АК

ЕЛЕКТРИК“ АД КЪМ ПРОМЕНИТЕ“.

➢ Наименование на проекта: „Приспособяване на работниците и „АК

ЕЛЕКТРИК“ АД към промените“

➢ Стойност на проекта: 124 487.40 лв.

➢ Срок на изпълнение: 24 месеца

➢ Дата на стартиране: 20.08.2020 г.

➢ Дата на приключване: 20.08.2022 г. (приключен предсрочно)



ПРОЕКТ „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И „АК

ЕЛЕКТРИК“ АД КЪМ ПРОМЕНИТЕ“.

➢ Основната цел, която е постигната с изпълнението на проекта е

подобряване на работната среда във „АК Електрик“ АД, което оказва

положително въздействие върху производителността на труда в

предприятието.

➢ Чрез реализацията на дейностите по проекта:

- са предоставени добри и безопасни условия на труд на общо 767

заети лица;

- на служителите от длъжност „Електрозаварчик“ и „Електромонтьор“,

заети в дивизия „Метални части и конструкции“ и в дивизия „Ел.

табла“ са закупени 108 броя ергономични работни столове, и

заваръчни лицеви маски с основни защитни качества искрозащита и

защита от лъчения, предотвратяващи опасност от искри при

заваряване и заваръчни маски със система с подаване на въздух от

най-висок клас;



ПРОЕКТ „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И „АК

ЕЛЕКТРИК“ АД КЪМ ПРОМЕНИТЕ“.

- на заетите лица в предприятието са осигурени общо 1000 чифта

висококачествени работни обувки (500 чифта летни и 500 чифта

зимни) с цел предотвратяване на опасност от падане на тежки

предмети и материали, спъване, удряне в остри ръбове и др.

- за подобряване на социалния климат в предприятието са осигурени

допълнителни съоръжения за спорт джага (футбол на маса) и дартс,

които да обезпечат потребността от активен отдих на служителите



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Работни обувки Работни обувки



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Заваръчна лицева маска със
система с подаване на въздух. Работен ергономичен стол



СНИМКОВ МАТЕРИАЛ.

Електронен дартс Маса за футбол - джага



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!


