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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 

РУО – Ръководител на Управляващия орган 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО – Управляващ орган 

УС – Управителен съвет 

ОС – Общо събрание 

 

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 

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 
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предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключване на административни 

договори и тяхното изпълнение.  

 

През 2022 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 целевите групи от стопанския сектор (микропредприятия, 

малки и средни предприятия, големи предприятия и земеделски стопани), нестопанския 

сектор (сдружения – местно развитие и гражданско общество, народни читалища, 

граждани) и публичния сектор (общините Радомир и Земен и др.) бе постигнато чрез 

участието им в четири обучителни тренинги за двадесет участника, за представяне на 

информация по СВОМР чрез провеждането на конференция и посещение на място на 

реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ-Радомир-Земен, 

с което се повиши осведомеността на местната общност за прилагането на подхода 

ВОМР чрез СВОМР на МИГ. Както и участието им в десет еднодневни обучения за 

десет участника, относно възможностите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на 

проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, 

новости в нормативната уредба. 

 

 През 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ реализира пет процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които имаха възможност да 

кандидатстват общини, микро, малки, средни и големи предприятия, в това число 

еднолични търговци и земеделски стопани, читалища и сдружения с нестопанска цел 

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., представители на трите 

групи идентифицирани заинтересовани страни – публичен сектор, стопански сектор и 

нестопански сектор. 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.625 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

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

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/


 

 

 

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. 

5 

 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“; 

4. Процедура № BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“; 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

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

идентичност“. 

 

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

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

проектни предложения от две групи идентифицирани заинтересовани страни – 

публичен сектор и стопански сектор.  

 

В процес на оценка е една процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности“, общ брой подадени 

проектни предложения от представители на стопанския сектор – две. 

 

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

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

бенефициенти са сключени шест тристранни 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 пет тристранни административни договора между СНЦ 

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

заинтересовани страни от публичния и стопанския сектор: 

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

6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ са сключени 

два тристранни административни договора с бенефициенти 

микропредприятия „Мобилни къщи“ ЕООД и , „АИППИМП д-р Кирил 

Ангелов – АВИЦЕНА62“ ЕООД с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ при интензитет до 50% 202 130,43 лева и общ размер 

на инвестициите 482 261,11 лева. 

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

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ е сключен един тристранен 

административен договор с Община Радомир, с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100%  157 233,79 лева. 

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

„Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ са сключени три тристранни 
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административни договори с Фондация „Арт Инициативи“ и Фондация 

„Солидарност в действие“, с общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ при интензитет 100% 58 172,90 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 № BG16RFOP002-2.102 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 „Галко“ АД, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

при и интензитет 90% 285 520,00 лева и общ размер на инвестициите 

317 244,46 лева. 

 

През 2022 година десет 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. са изпълнени четири 

тристранни административни договори с бенефициенти, заинтересовани страни 

от стопанския сектор и реално изплатени суми безвъзмездна финансова помощ 

328 512,08 лева; 

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

изпълнени два тристранни административни договора с бенефициенти, 

заинтересовани страни от стопанския сектор и реално изплатени суми 

безвъзмездна финансова помощ 258 828,58 лева; 

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

изпълнен един тристранен административен договор с бенефициент, 

заинтересована страна от стопанския сектор и реално изплатени суми 

безвъзмездна финансова помощ 331 307,09 лева; 

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

2020 г. са изпълнени три тристранни административни договори с 

бенефициенти, заинтересовани страни от публичния сектор и реално изплатени 

суми безвъзмездна финансова помощ 754 660,03 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: 
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• 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.. 

 

Чрез СВОМР са изпълнени 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са изпълнени 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 е оказано пряко въздействие върху уязвимите и малцинствени групи от 

територията на МИГ и е 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 „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 е закупено ново високотехнологично оборудване. Чрез реализацията на 

проектните дейности е разширен капацитета на предприятието, свързано с 

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. Закупени и доставени са 

полуавтоматична вертикална фолираща машина, опаковаща термосвиваща тунел 

машина, полуавтоматична машина за запечатване, етикираща машина,  

мастилено-струен принтер, машина за еднократни влажни кърпички и други 

активи, допринасящи за подобряване на производствения процес в 

предприятието. По проекта са разкрити десет нови работни места. 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. Реално изплатени средства 

331 307,09 лева. Към 31.12.2022 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 „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на „ГАЛКО“ АД“ с бенефициент „ГАЛКО“ АД ще се модернизират 

производствените процеси чрез внедряване на технологии за подобряване на 

производствения процес, ще се постигане на по-висока производителност 

отговаряща на нуждите на пазара, намаляване на производствените разходи и 

оптимизация на производствените процеси. Чрез реализацията на дейностите по 

проекта ще бъдат закупени и доставени хидравлична абкант преса и 

хидравлична гилотина с променлив ъгъл на рязане. По проекта ще бъдат 

разкрити минимум шест нови работни места. Срок за изпълнение на дейностите 

по проекта 12 месеца. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проекта при интензитет 90 % е 285 520,01 лева и общ размер на инвестицията 

317 244,46 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е в процес на изпълнение. 
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Чрез СВОМР по Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния 

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, са изпълнени три проекта, 

свързани с постигане на специфична цел 1.1. Повишаване на конкурентоспособността и 

иновативността на МСП. Постигнати са очакваните резултати за подобрена 

конкурентоспособност на подкрепените предприятия, по-висока производителност чрез 

внедрените технологии за подобряване на производствения процес, намаляване на 

производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на 

добавената стойност. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 

проектите при интензитет 90 % е 1 040 048,23 лева и общ размер на инвестициите на 

територията на МИГ-Радомир-Земен 1 155 609,14 лева. Реално изплатените средства на 

бенефициентите са в размер на 1 034 632,03 лева. Вследствие реализирането на 

дейностите по проектите са разкрити 23 нови работни места. 

 

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

извън аграрния сектор: 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал два приема по процедура, свързана с постигане на специфична цел 1.2. 

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор. 

 

• Първи прием по процедура № BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, с 

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

начален срок 27.04.2022 г. и краен срок за кандидатстване 08.06.2022 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 289 715,69 лева. 

Общ брой подадени проектни предложения – едно, общ брой проекти 

предложени за финансиране от МИГ – едно, с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет на помощта 75% - 123 525,00 лева. 

 

• Втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, с 

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

начален срок 30.09.2022 г. и краен срок за кандидатстване 28.11.2022 г., с общ 

размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 166 190,69 лева. 

Общ брой подадени проектни предложения – две, които към 31.12.2022 г. са в 

процес на оценка. 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение са четири 

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 
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„Любомир Любенов – Строй“ е закупена и доставена нова строителна машина 

„Валяк“, с който се извършват услуги свързани с подравняване на терени, 

дренажни дейности, нивелиране и подготовка на строителни участъци. 

Закупеният по проекта валяк разполага с технологични новости, което спестява 

разходи и усилия и прави работата по-прецизна и качествена. 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 са разкрити четири нови 

работни места и са подобрени строителните услуги за територията. Срок за 

изпълнение на дейностите по проекта 12 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 91 875,00 

лева и общ размер на инвестицията 183 750,00 лева. Реално изплатени средства 

76 562,50 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

• 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 четири 

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. Реално 

изплатени средства 69 570,32 лева. Към 31.12.2022 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 „Инвестиционна подкрепа за 

Мобилни къщи ЕООД“ с бенефициент „Мобилни къщи“ ЕООД ще се изгради 

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 

на МИГ-Радомир-Земен. Бенефициентът ще реализира инвестиционна дейност 

за производство на уникален продукт – дървени къщи с иновативни 

характеристики и функционалности на основата на местната идентичност и на 

потенциала на територията на МИГ – развитие на индустриално предприятие, 

при устойчиво използване на висококвалифицирания човешки потенциал на 
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общината и ефективно оползотворяване на основен природен ресурс за региона, 

като основна суровина за производство. В резултат от подпомагането по проекта 

бенефициентът ще разкрие четири работни места. Срок за изпълнение на 

дейностите по проекта 19 месеца. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проекта при интензитет 40 % е 156 000,43 лева и общ 

размер на инвестицията 390 001,11 лева. Към 31.12.2022 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 „Закупуване на ЕХОГРАФ за 

нуждите на Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична 

медицинска помощ д-р Кирил Ангелов - АВИЦЕНА62“ с бенефициент 

„АИППМП д-р Кирил Ангелов – АВИЦЕНА 62“ ЕООД закупена и доставена 

висок клас медицинска апаратура ехограф, който е сред топ пет световни марки 

ехографи. Инвестициите по проекта са довели до значително повишаване на 

качеството на медицинското обслужване на населението от територията на МИГ 

Радомир-Земен, чрез модернизиране на оборудването, необходимо за 

извършване на първична извънболнична медицинска помощ. Срок за 

изпълнение на дейностите по проекта 12 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 50 % е 92 260,00 

лева и общ размер на инвестицията 46 130,00 лева. Реално изплатени средства 

33 594,75 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

Чрез СВОМР по Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ са изпълнени два проекта, свързани с постигане на специфична цел 1.2. 

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор. 

Постигнати са очакваните резултати за създаване и модернизиране на 

микропредприятия от територията на МИГ в сферата на услугите с цел осигуряване на 

трудова заетост и развитие на икономиката. Общата стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по проектите при интензитет до 75 % е 138 005,00 лева и общ размер 

на инвестициите на територията на МИГ-Радомир-Земен 276 010,00 лева. Реално 

изплатените средства на бенефициентите са в размер на 179 727,57 лева. Вследствие 

реализирането на дейностите по проектите са разкрити 4 нови работни места. 

 

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

конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти: 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал три 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: 

 

• Процедура № BG06RDNP001-19.625 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по ПРСР 
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2014-2020 г. Приемът на проектни предложения е с начален срок 01.04.2022 г. и 

краен срок за кандидатстване 27.06.2022 г., с общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата 188 733,75 лева. Общ брой подадени проектни 

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

две, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта при 

интензитет на помощта 75% - 180 940,00 лева. 

 

• Първи прием по 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. 

Общ брой подадени проектни предложения – едно, общ брой проектни 

предложени за отхвърляне от МИГ – едно. 

 

• Втори прием по 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 01.06.2021 г. и краен срок за кандидатстване 31.08.2022 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. 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение са три 

административни договора, свързани с постигане на специфична цел 1.3. Подкрепа за 

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 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 31.12.2022 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 „Закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на зърнено-житни култури“ с бенефициент Земеделски стопанин 

Елена Бориславова Димитрова е закупена и доставена пневматична сеялка. 

Закупената земеделска техника е предназначена за обработване на 1612,347 дка 

земеделски площи, засети с различни земеделски култури. По проекта е 

разкрито едно ново работно място. Инвестициите по проекта включват иновации 

в стопанството и повишаване на производителността, чрез въвеждане на ново 

поколение земеделска техника. Закупеното оборудване покрива нуждите на 

стопанството за бърза и навременна сеитба с цел повишаване на нейната 

ефективност. 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. Реално изплатени 

средства 53 784,50 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

• 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 са закупени и доставени трактор с навигация, с 

управление за следене на зададените парцели за обработка, дискова брана с 

независими дискове за плитка обработка на почвата и навесна торачка, 

оборудвана с компютър, който взаимодейства с навигационната система за 

управление на трактора. Закупената земеделска техника е предназначена за 

обработване на 110,00 дка зеленчукова градина. Инвестициите по проекта 

облекчават на работата на земеделския стопанин и благоприятстват развитието 

на едно по-рентабилно и конкурентоспособно стопанство с ниска себестойност 

на продукцията. 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. 

Реално изплатени средства 95 000,00 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е 

изпълнен. 

 

Чрез СВОМР по Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

са изпълнени три проекта, свързани с постигане на специфична цел 1.3. Подкрепа за 

развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на 

земеделски продукти. Постигнати са очакваните резултати за подобряване на 

ефективността на селското стопанство на територията на МИГ-Радомир-Земен. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектите при интензитет до 50 % е 

266 316,00 лева и общ размер на инвестициите на територията на МИГ-Радомир-Земен 

452 632,00 лева. Реално изплатените средства на бенефициентите са в размер на 

225 051,00 лева. Вследствие реализирането на дейностите по проектите е разкрито 1 

ново работно място. 
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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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение е един 

административен договор, свързан 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 2.1.6. „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 

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 проведени обучения за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация, 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 осигурен достъп до иновативни форми за учене през целия живот за петстотин 

деветдесет и пет 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. Реално изплатени средства 134 341,19 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е 

приключил. 

 

Чрез СВОМР 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“ и Мярка 2.1.1.3. „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни 

и неактивни лица от всички възрастови групи“ са изпълнени три проекта, 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. Постигнати са очакваните резултати за преодоляване на липсата на 

съответствие между квалификацията на работната сила и изискванията и потребностите 

на пазара на труда и работодателите. Общата стойност на безвъзмездната финансова 

помощ по проектите при интензитет 100 % е 426 923,70 лева. Реално изплатените 

средства на бенефициентите са в размер на 413 952,51 лева. Вследствие реализирането 

на дейностите по проектите четиридесет безработни лица са повишили своята 

квалификация, за същите е осигурена заетост за период от 6 до 12 месеца, петстотин 

деветдесет и пет заети лица са придобили квалификация и умения. 
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2. Специфична цел 2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване: 

 

Чрез СВОМР по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване“ са изпълнени два проекта, свързани с 

постигане на специфична цел 2.2. Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване. Постигнати са очакваните резултати за подобрено социално 

включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 години. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проектите при интензитет 100 % е 

389 490,00 лева. Реално изплатените средства на бенефициентите са в размер на 

372 987,75 лева. Вследствие реализирането на дейностите по проектите достъп до 

интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда са 

получили осемдесет и осем лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за 

самообслужване и общо шейсет и седем лица получиха възможност за трудова и 

професионална реализация като лични асистенти, предоставящи услуги, съобразно 

нуждите и потребностите на представителите на целевата група. 

 

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

устойчива заетост: 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение е един 

административен договор, свързан 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 

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

бенефициент „Ветпром“ АД са предоставени добри и безопасни условия на труд 

на двеста шейсет и две заети в предприятието лица. Осигурени са 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. На 

служителите са осигурени лични предпазни средства за период от 24 месеца.  

Подобрен е и социалния климат в предприятието чрез предоставяне на 

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

време на работния процес. 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 154 120,93 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

Чрез СВОМР по Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ са изпълнени три проекта, свързани с постигане на 

специфична цел 2.3. Подобряване на условията на труд и осигуряване на устойчива 

заетост. Постигнати са очакваните резултати за въвеждане на нови процеси за 
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безопасни и здравословни условия на труд и нови системи, практики и инструменти за 

развитие на човешките ресурси и организация на труда. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проектите при интензитет 100 % е 388 770,23 

лева. Реално изплатените средства на бенефициентите са в размер на 388 770,22 лева. 

Вследствие реализирането на дейностите по проектите са предоставени добри и 

безопасни условия на труд на хиляда сто шейсет и девет заети лица чрез осигуряване на 

средства за колективна защита, лични предпазни средства и подобряване на социалния 

климат в подпомогнатите предприятия. 

 

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

малките населени места и в трудно достъпните райони: 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 „Ние правим и можем“ с бенефициент ДГ „Радомирче“ 

петдесет и едно деца от маргинализирани общности (включително роми) са 

включени в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, съгласно 

подаден отчет за окончателно плащане. Изгражданен е експертен капацитет, 

чрез създаване на иновативен методически инструментариум „Дизайн за 

промяна“, на който са обучени местните преподаватели. Закупени са оборудване 

и дидактически материали. Децата развиха знанията и умения, посредством 

интерактивни иновативни практики в създадените клубове по интереси. 

Проектът се изпълни чрез съвместно партньорство с Община Радомир и ДГ 

„Осми март“, гр. Радомир. Реализирането му повиши качеството на 

предучилищното образование, утвърди траен интерес в децата към 

образователния процес и осъществи превантивни мерки за намаляване броя на 

необхванатите от образователната система деца. 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 271 003,71 лева и подаден отчет за окончателно плащане за 

61 598,35 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

• 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 тридесет и девет деца от маргинализирани общности (включително 

роми) са включени в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, 

съгласно подаден отчет за окончателно плащане. Внедрена е Комплексна 

интегрирана иновативна програма за менторство и наставничество към детските 
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градини в общината, като в рамките на проекта тя е пилотно разработена в ДГ 

„Слънце“. Тя обхваща съвременни методики и практики с доказан ефект в 

международен план, с които е променено отношението на целевите групи към 

образователния процес. Подобрени са материално-битовите условия в детската 

градина чрез закупуване на оборудване и дидактически материали. Създадени са 

четири клуба по интереси, където децата да развиват своите знания и умения. 

Проектът се изпълни чрез съвместно партньорство с ДГ „Слънце“. 

Реализирането му повиши качеството на образователните услуги и подобри 

достъпа до образование на децата в предучилищна възраст от различни 

маргинализирани групи в Община Радомир. 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 

191 468,09 лева и подаден отчет за окончателно плащане за 123 191,04 лева. Към 

31.12.2022 г. проектът е изпълнен.  

 

• 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“ деветдесет и три деца от маргинализирани общности 

(включително роми) са включени в мерки за образователна интеграция и 

реинтеграция, съгласно подаден отчет за окончателно плащане. Внедрен е 

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. Създадени са шест 

училищни клуба по интереси. За техните нужди и за подобряване на 

материално-битовите условия в училищата е осигурено оборудване, включващо 

компютри, мултимедия, цветен принтер, носии, сценични костюми, клубни 

екипи и други материали за приложни изкуства. Проектът се изпълни чрез 

съвместно партньорство с Община Радомир, НУ „Архимандрит Зиновий“, гр. 

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

Реализирането му повиши качеството на образователните услуги и подобри на 

достъпа до образование, с което се повиши мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи в Община Радомир за включване в системата на 

професионалното образование и намаляване процента на отпадащите и 

преждевременно напусналите училище. 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 292 188,23 лева и подаден отчет за окончателно плащане за 

132 740,16 лева. Към 31.12.2022 г. проектът е изпълнен. 

 

Чрез СВОМР по 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони“ са изпълнени три проекта, 

свързани с постигане на специфична цел 2.4. Осигуряване на достъп до качествено 
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образование в малките населени места и в трудно достъпните райони. Постигнати са 

очакваните резултати за повишаване качеството и достъпа до предучилищното и 

училищното образование в малките населени места и намаляване броя на 

необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на 

преждевременно напусналите училища. Общата стойност на безвъзмездната финансова 

помощ по проектите при интензитет 100 % е 976 555,66 лева. Реално изплатените 

средства на бенефициентите са в размер на 754 660,03 лева. Вследствие реализирането 

на дейностите по проектите сто седемдесет и девет деца и ученици от маргинализирани 

общности (включително роми) са интегрирани в образователната система, съгласно 

подадени отчети за окончателно плащане. 

 

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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал един прием по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.1. 

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

 

• 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 06.04.2022 г. и краен срок за 

кандидатстване 15.06.2022 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 

по процедурата 697 857,85 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 % - 684 491,20 лева. 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение са три 

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., проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на община Земен“ с бенефициент Община Земен, административният 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 

193 098,35 лева е прекратен, по искане от страна на бенефициента, с оглед на 

инфлацията в строителния сектор и невъзможност за изпълнение на проектните 

дейности.  
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• 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 „Изграждане на градски фонтан, гр. Радомир“ с 

бенефициент Община Радомир, ще се постигне по-високо качество на градската 

среда, ще се създаде нужната атмосфера и нов колорит на градския площад. 

Изграждането на динамичен каскаден градски фонтан на три нива, със 

специално осветление и пенлив ефект на дюзите, ще придаде нов модерен вид на 

пространството в центъра на град Радомир. Срок за изпълнение на дейностите 

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

проекта при интензитет 100 % е 159 733,79 лева. Към 31.12.2022 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 

31.12.2022 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

 

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

местните ресурси: 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал един прием по процедури, свързани с постигане на специфична цел 3.2. 

Устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 

 

• Процедура № BG06RDNP001-19.687 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 21.11.2022 г. и краен срок за кандидатстване 

11.01.2023 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 

80 093,74 лева.  

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. в процес на изпълнение са три 

административни договора, свързан с постигане на специфична цел 3.2. Устойчиво и 

ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 
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• Мярка 19.5. „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното 

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

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

бенефициент Фондация „Арт Инициативи“, ще се идентифицират местните 

културно-исторически и природни забележителности, същите ще бъдат 

представени в туристически маршрути с различна продължителност и 

насоченост - еднодневен, за почивните дни, културни, поклоннически, 

пешеходни, еко, вело-маршрути и др. За постигане целите на проектното 

предложение ще бъдат изработени карти на обектите, календар на събитията, 

рекламно-информационен видео клип, ще бъде представена мобилна изложба. 

Срок за изпълнение на дейностите по проекта 18 месеца. Общата стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 100 % е 28 872,90 

лева. Към 31.12.2022 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

• 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 

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 

31.12.2022 г. проектът е в процес на изпълнение. 

 

 

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

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

„Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната 

идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ с бенефициент 

Фондация „Солидарност в действие“, ще се проучат, документират, 

дигитализират и разпространят местни истории, легенди и митове, свързани с 

исторически личности, фолклорни образи, събития и местонахождения. Ще бъде 

издаден сборник с 30 избрани истории, който ще се разпространява в дигитален 

и печатен формат и ще бъде предоставен до обществени институции, музеи, 

читалища и училища. С цел популяризиране ще бъде създаден уебсайт с 

подробна информация за проекта и дигитален архив на местното културно 
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богатство. Срок за изпълнение на дейностите по проекта 24 месеца. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 100 % 

е 29 300,00 лева. Към 31.12.2022 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 2022 година, е приет с решение на Управителния съвет № 1 по 

Протокол от 20.08.2021 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 Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. 

за навременна, актуална и точна информация на заинтересованите страни, ИГ за 2022 г. 

е актуализиран четири пъти, както следва: 

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

Радомир-Земен за 2022 година, актуализиран с решение на УС № 2.2 по 

Протокол от 23.09.2021 г.; 

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

Радомир-Земен за 2022 година, актуализиран с решение на УС № 2 по Протокол 

от 23.02.2022 г.; 

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

Радомир-Земен за 2022 година, актуализиран с решение на УС № 2 по протокол 

от 24.02.2022 г.; 

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

Радомир-Земен за 2022 година, актуализиран с решение на УС № 2 по протокол 

от 05.10.2022 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 01.01.2022 г.  – 

31.12.2022 г., МИГ е организирал и провел четири обучителни тренинги за двадесет 

участника, за представяне на информация по СВОМР чрез провеждането на 

конференция и посещение на място на реализирани и в процес на реализация проекти 

на територията на МИГ-Радомир-Земен, с което се повиши осведомеността на местната 

общност за прилагането на подхода ВОМР чрез СВОМР на МИГ, както и десет 

еднодневни обучения за десет участника, относно възможностите за кандидатстване, 

изпълнение и отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за 
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безвъзмездна финансова помощ, новости в нормативната уредба. С цел 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/. 

 

• Обучителен тренинг за 20 участника, относно 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, проведен на 25.08.2022 г. в 

гр. Земен. На тренинга присъстваха двадесет и двама участника. 

• Обучителен тренинг за 20 участника, относно 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, проведен 

на 26.08.2022 г. в гр. Радомир. На тренинга присъстваха двадесет и един 

участника. 

• Обучителен тренинг за 20 участника, относно представяне на Мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ и проект 

„Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Людмил Граховски“, с 

бенефициент ЗП Людмил Граховски, проведен на 28.08.2022 г. в с. Гълъбник, 

общ. Радомир. На тренинга присъстваха двадесет участника. 

• Обучителен тренинг за 20 участника, относно представяне на информация по 

мерки с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и 

проекти „Отново на работа“ и „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, проведен на 15.09.2022 г. в гр. Земен. На 

тренинга присъстваха двадесет и четири участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

модернизиране на технологичната база и внедряване на иновации в специфични 

за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

СВОМР на МИГ, проведено на 08.08.2022 г. в НЧ „Благой Попов-1927 г.“, с. 

Дрен, общ. Радомир. На обучението присъстваха десет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 

6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, проведено на 

https://www.migradomir.org/
http://www.mirogled.com/bg/
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09.08.2022 г. в ресторант „Династия“, с. Гълъбник, общ. Радомир. На обучението 

присъстваха десет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно изпълнение и 

отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ, проведено на 10.08.2022 г. в заседателната зала на Общински 

съвет Земен, гр. Земен. На обучението присъстваха тринадесет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мерки от 

СВОМР на МИГ, новости в нормативната уредба, проведено на 11.08.2022 г. в 

НЧ „Никола Корчев-1928 г.“, с. Долна Диканя, общ. Радомир. На обучението 

присъстваха четиринадесет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно изпълнение и 

отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ, проведено на 12.08.2022 г. в заседателната зала на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир. На обучението присъстваха десет 

участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

устойчиво и ефективно използване и съхранение на местните ресурси, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 

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

идентичност“ от СВОМР на МИГ, проведено на 15.08.2022 г. в заседателната 

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

десет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

устойчиво и ефективно използване и съхранение на местните ресурси, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 

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

идентичност“ от СВОМР на МИГ, проведено на 16.08.2022 г. в НЧ „Крюгер 

Николов-1922 г.“, с. Пещера, общ. Земен. На обучението присъстваха десет 

участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на 

територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подготовка и кандидатстване с 

проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, проведено на 17.08.2022 г. в заседателната зала на Общински 

съвет Земен, гр. Земен. На обучението присъстваха дванадесет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по Мярка 

6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, проведено на 
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18.08.2022 г. в НЧ „Благой Гебрев-1905 г.“, с. Друган, общ. Радомир. На 

обучението присъстваха десет участника. 

• Еднодневно обучение за най-малко десет участника, относно възможностите за 

производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез 

подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мерки от 

СВОМР на МИГ, новости в нормативната уредба, проведено на 19.08.2022 г. в 

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

присъстваха десет участника. 

 

В проведените от МИГ-Радомир-Земен обучения и обучителни тренинги през 

2022 г. взеха участие общо сто деветдесет и шест участника, 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 

обучителни тренинги бяха изготвени презентации и 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 двадесет 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира 

шест приема по пет мерки и приключи приема на една мярка стартирала през 2021 г., от 

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

по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както следва: 

 

• BG06RDNP001-19.625 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

обявена на 01.04.2022 г.; 

• BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

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

06.04.2022 г.; 

• BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски дейности“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

обявена на 27.04.2022 г.; 

• 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 01.06.2022 г.; 
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• BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски дейности“, с финансиране по ПРСР 2014-2020 г., 

обявена на 30.09.2022 г.; 

• BG06RDNP001-19.687 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 21.11.2022 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 

на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 

на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg За периода 01.01.2022 г. – 

31.12.2022 г. са подадени осем 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 

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
https://eumis2020.government.bg/
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01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са назначени шест 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 шест комисии 

за подбор на проектни предложения са приключили своята работа, включително две 

комисии назначени през 2021 г..  

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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. шест комисии за подбор на проектни 

предложения приключват своята работа: 

• КППП, назначена със Заповед № РД-9 от 01.09.2021 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.102 МИГ-

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

потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“. Работата на 

комисията приключва с Оценителен доклад от 25.01.2022 г., същият е одобрен 

от РУО на ОПИК 2014-2020 г., с Доклад от 14.04.2022 г.; 

• КППП, назначена със Заповед № РД-13 от 01.12.2021 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.426 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Работата на комисията 

приключва с Оценителен доклад от 28.01.2022 г., същият е одобрен от 

Изпълнителния директор на ДФЗ, със Заповед № 03-РД/5356 от 28.11.2022 г.; 

• КППП, назначена със Заповед № РД-4 от 02.02.2022 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.544 МИГ-

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

селскостопански продукти“. Работата на комисията приключва с Оценителен 

доклад от 14.03.2022 г., същият е одобрен от Изпълнителния директор на ДФЗ, 

със Заповед № 03-РД/4858 от 07.11.2022 г.; 

• КППП, назначена със Заповед № РД-10 от 10.06.2022 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.599 МИГ-

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

дейности“. Работата на комисията приключва с Оценителен доклад от 19.07.2022 

г., същият е изпратен за одобрение до Изпълнителния директор на ДФЗ, с писмо 

изх. № 75 от 19.07.2022 г.; 

• КППП, назначена със Заповед № РД-11 от 17.06.2022 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.616 МИГ-

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

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Работата 
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на комисията приключва с Оценителен доклад от 10.08.2022 г., същият е 

изпратен за одобрение до Изпълнителния директор на ДФЗ, с писмо изх. № 80 

от 12.08.2022 г.; 

• КППП, назначена със Заповед № РД-12 от 30.06.2022 г. по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.625 МИГ-

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

Работата на комисията приключва с Оценителен доклад от 08.08.2022 г., същият 

е изпратен за одобрение до Изпълнителния директор на ДФЗ, с писмо изх. № 79 

от 10.08.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „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: 
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Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ бяха осъществени и 

следните дейности за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на територията на нейното прилагане: 

 

• Проучване и анализ на съответната територия: 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е възложил 

изготвяне на едно проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-Земен: 

• Проучване и анализ на въздействието на СВОМР върху социално 

икономическото развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен, 

удовлетвореността и ефективността от прилагането на СВОМР в общността. 

 

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

Земен: 

 

 За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 2021 година; 

• Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2021 година; 

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

Радомир-Земен за 2022 година и неговите актуализации; 

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

Радомир-Земен за 2023 година и неговите актуализации; 

• Обяви за проведено обществено обсъждане на обявените през 2022 година 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

• Обяви за стартиране на приема по обявените през 2022 година процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

• Информация за реализирани приеми през 2022 година; 

• Регистър с проектите, подадени по СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“; 

• Решенията на комисията за подбор на проектните предложения; 

• Информация за сключени през 2022 година административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

• Информация за проведен мониторинг на изпълнението на проектите 

финансирани чрез СВОМР на МИГ-Радомир-Земен; 

• 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; 

• Покани за провеждане на ОС; 

• Актуални списъци на членовете на УС и ОС; 

• Информация за проведени инициативи; 

http://www.migradomir.org/
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• Проучване и анализ на въздействието на СВОМР върху социално 

икономическото развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен, 

удовлетвореността и ефективността от прилагането на СВОМР в общността; 

• Покани за участие в организираните обучения и обучителни тренинги;  

• Информация за проведените обучения за най-малко 10 участника; 

• Информация за проведените обучителни тренинги за предоставяне на 

информация по СВОМР и реализирани и в процес на реализация проекти на 

територията на МИГ-Радомир-Земен за 20 човека; 

• 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

реализирал 35 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/  – 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.625 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“, същата е публикувана на 01.04.2022 г.;  

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Обява за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, същата е публикувана на 01.04.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.616 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, същата е публикувана на 06.04.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ПРСР 2014-2020 г., Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, същата е публикувана на 

07.04.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ПРСР 2014-2020 г., Мярка 6.4.1. 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, същата е публикувана на 

25.04.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по процедура 

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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BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“, същата е публикувана на 27.04.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен мониторинг на изпълнението на проект с 

бенефициент „3А Стийл“ ООД, същата е публикувана на 05.05.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Обява за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, същата е публикувана на 10.05.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен мониторинг на изпълнението на проект с 

бенефициент „АК Електрик“ АД, същата е публикувана на 10.05.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен мониторинг на изпълнението на проект с 

бенефициент „Кариери и Вародобив“ АД, същата е публикувана на 20.05.2022 

г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на 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 

01.06.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ОПИК 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 15.07.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ПРСР 2014-2020 г., Мярка 19.5. 

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

идентичност“, същата е публикувана на 04.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Покана за участие в обучения относно възможности за 

кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на 

МИГ, същата е публикувана на 05.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведени на 08.08.2022 г. и 09.08.2022 г. еднодневни обучения 

по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 10.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведени на 10.08.2022 г. и 11.08.2022 г. еднодневни обучения 

по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 11.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Покана за участие в обучения относно възможности за 

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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http://www.mirogled.com/bg/
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кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР на 

МИГ, същата е публикувана на 12.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведени на 15.08.2022 г. и 16.08.2022 г. еднодневни обучения 

по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 17.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на наближаващ краен срок за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.544 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен, същата е публикувана на 18.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведени на 17.08.2022 г., 18.08.2022 г. и 19.08.2022 г. 

еднодневни обучения по СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, същата е 

публикувана на 19.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Покана за участие в обучителни тренинги за представяне на 

информация по СВОМР и реализирани и в процес на реализация проекти на 

територията на МИГ-Радомир-Земен, същата е публикувана на 22.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен 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, същата е публикувана на 

26.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен обучителен тренинг за 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, същата е 

публикувана на 27.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен обучителен тренинг за представяне на Мярка 4.1. 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ и проект 

„Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Людмил Граховски“, с 

бенефициент ЗП Людмил Граховски, същата е публикувана на 30.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

относно предстоящи приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за 2022 година, същата е 

публикувана на 31.08.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на обява за обществено обсъждане на проект на Насоки за 

http://www.mirogled.com/bg/
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кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Създаване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ от Стратегията 

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

същата е публикувана на 27.09.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Обява за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“, същата е публикувана на 28.09.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на Покана за обществено обсъждане относно промяна на 

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

Земен“, същата е публикувана на 29.09.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.599 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“, втори краен срок, същата е публикувана на 

30.09.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.687 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 19.5. „Създаване, развитие, 

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

публикувана на 21.11.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен мониторинг на изпълнението на проект с 

бенефициент „Амбулатория за индивидуална практика за първична 

извънболнична медицинска помощ д-р Кирил Ангелов – АВИЦЕНА 62“ ЕООД, 

същата е публикувана на 24.11.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ПРСР 2014-2020 г., Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, същата е публикувана на 25.11.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

по отношение на проведен мониторинг на изпълнението на проект с 

бенефициент „Ен Енд Кей Козметикс Дивелопмънтс“ ООД, същата е 

публикувана на 02.12.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ чрез ПРСР 2014-2020 г., Мярка 19.5. 

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

идентичност“, същата е публикувана на 07.12.2022 г.; 

• Създаване и реализиране на публикация на сайта http://www.mirogled.com/bg/ - 

публикуване на информация по отношение на участие на Местна инициативна 

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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група Радомир-Земен на организираното от Министерство на земеделието, 

Международно събитие „Популяризиране на продуктите от териториите на 

МИГ“, същата е публикувана на 09.12.2022 г.; 

 

• Изработване на рекламни материали: 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „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: 

• Изработване на местен продукт „шоколадови трюфели“ – 500 броя; 

• Подготовка и отпечатване на книжка с обобщена информация за изготвените 

анализи за развитие на територията – 700 броя; 

• Подготовка и отпечатване на каталог с информация за одобрени проектни 

предложения и местни инициативи, кратка информация за основните дейности 

по отделните проекти – 200 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, 

упоменаването „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 обучителни тренинги за представяне на информация по 

СВОМР и реализирани и в процес на реализация проекти на територията 

на МИГ-Радомир-Земен за 20 участника: 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

организирал и провел четири обучителни тренинги за двадесет участника, за 

представяне на информация по СВОМР чрез провеждането на конференция и 

посещение на място на реализирани и в процес на реализация проекти на територията 

на МИГ-Радомир-Земен, с което се повиши осведомеността на местната общност за 

прилагането на подхода ВОМР чрез СВОМР на МИГ.  В проведените от МИГ-

Радомир-Земен обучителни тренинги през 2022 година взеха участие общо осемдесет и 

седем участника, заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопанския 

сектор. За провеждането на обучителните тренинги бяха изготвени презентации и 

осигурен лектор, а на участниците бяха осигурени презентационни материали. 

 

• Организиране на еднодневни обучения за най-малко десет участника: 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

организирал и провел десет еднодневни обучения за десет участника, относно 
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възможностите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти от СВОМР на 

МИГ, изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, новости в 

нормативната уредба. В проведените от МИГ-Радомир-Земен еднодневни обучения 

през 2022 година взеха участие общо сто и девет участника, заинтересовани страни от 

публичния, стопанския и нестопанския сектор. 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ съвместно с 

Държавен фонд „Земеделие“, Управляващият орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и бенефициентите е сключил шест 

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; 

24. Административен договор № BG06RDNP001-19.282-0009-C01/30.03.2022 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 „Мобилни къщи“ ЕООД; 

25. Административен договор № BG06RDNP001-19.282-0001-C01/13.04.2022 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.282 
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МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ с бенефициент „АИППИМП д-р Кирил Ангелов – Авицена 62“ ЕООД; 

26. Административен договор № BG16RFOP002-2.102-0002-C01/14.07.2022 г. по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 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 бенефициент „Галко“ 

АД; 

27. Административен договор № BG06RDNP001-19.471-0001-C01/05.08.2022 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 Фондация „Арт Инициативи“; 

28. Административен договор № BG06RDNP001-19.358-0002-C01/29.11.2022 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; 

29. Административен договор № BG06RDNP001-19.471-0003-C01/09.12.2022 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 Фондация „Солидарност в 

действие“. 

 

Към момента СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ осъществява постоянен мониторинг и 

контрол на изпълнението на всички сключени тристранни административни договори 

за безвъзмездна финансова помощ, съгласно Процедура за мониторинг и контрол при 

изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“. Мониторингът изисква систематично и непрекъснато събиране и анализ и 

използване на информация за контролиране, идентифициране и предприемане на 

корективни действия при изпълнението на проектите от бенефициентите. 

Мониторингът обхваща, както ежеседмична проверка на извършените 

дейности/разходи и постигнатият напредък/резултати в следствие изпълнение на 

съответния договор чрез системата ИСУН 2020, така и извършване на периодични 

проверки на място, чиято цел е да се установи дали конкретния договор се изпълнява 

или е изпълнен, съгласно предвиденото в него и с нужното качество. 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е 

осъществил мониторинг на осем административни договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, чрез провеждане на проверки на място, както следва: 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е извършена 

на 30.03.2022 г., като е установено, че дейностите по проект „По-здравословни 
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условия на труд и социални придобивки в „Петя-Ин“ ЕООД и „Иринпро“ 

ЕООД“ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е извършена на 31.03.2022 г., като е установено, 

че дейностите по проект „Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП 

Людмил Граховски“ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е 

извършена на 04.05.2022 г., като е установено, че дейностите по проект 

„Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл 

ООД“ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е 

извършена на 09.05.2022 г., като е установено, че дейностите по проект 

„Приспособяване на работниците и „АК Електрик“ АД към промените“ са 

изпълнени в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката 

на място е извършена на 17.05.2022 г., като е установено, че дейностите по 

проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

„Кариери и Вародобив“ АД на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез 

закупуване на машини“ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на Административен договор № BG06RDNP001-19.282-

0001-C01/13.04.2022 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 
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„АИППИМП д-р Кирил Ангелов – Авицена 62“ ЕООД. Проверката на място е 

извършена на 10.11.2022 г., като е установено, че дейностите по проект 

„Закупуване на ЕХОГРАФ за нуждите на Амбулатория за индивидуална 

практика за първична извънболнична медицинска помощ д-р Кирил Ангелов - 

АВИЦЕНА62““ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е извършена на 11.11.2022 г., като е установено, че 

дейностите по проект „Подобряване на производствения капацитет, чрез 

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

Дивелопмънтс“ ООД“ са изпълнени в съответствие с договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ; 

• Извършен мониторинг на 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. Проверката на място е извършена на 11.11.2022 г., като е 

установено, че дейностите по проект „Закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на зърнено – житни  култури“ са изпълнени в съответствие с 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им: 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 
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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 

фестивал на територията на Община Радомир с цел съхраняване на местното 

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

• 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 
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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 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 е 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 
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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 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): 

(неприложимо) 

 

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

приложимо): 

 

За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са извършени промени в състава на 

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

както следва: 

 

• Протокол от 14.01.2022 г. от заседание на колективния управителен орган – 

Управителен съвет (УС) на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

На основание чл. 15, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с 

постъпило писмено заявление вх. № 14 от 12.01.2022 г. до УС за напускане на ОС на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, от ЗП Диана Георгиева Борисова, постоянен адрес с. 

Гълъбник, общ. Радомир, БУЛСТАТ 178679475, представител на стопанския сектор, 

членството на същата е прекратено. Съгласно чл. 18, т. 1 от Устава, членството се 

прекратява с едностранно писмено волеизявление, отправено до УС. 

 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, т. 3 от Устава на 

Сдружението, с Решение № 1.1 по Протокол от 14.01.2022 година от заседание на УС, 
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същият е прекратил членството в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ поради отпадане, 

във връзка с не внасяне в срок на 2 (две) последователни вноски по членски внос, на 

следните членове: 

1. Корнелия Димитрова Дойчева, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, 

ж.к. „Арката“ бл. 5, ап. 4, представител на нестопанския сектор; 

2. ЗП Ясен Руменов Асенов, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Марица“ № 5, БУЛСТАТ 178683947, представител на стопанския сектор; 

 3. „РОДЕМИ“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, 

ул. „Рилска“ № 4, ЕИК: 200202413, представител на стопанския сектор, представлявано 

от Димитър Драгомиров Райков; 

 4. „АУТО ТРАНС-СГ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, 

общ. Радомир, ул. „Дядо Анани Николов“ № 23, ЕИК: 204561189, представител на 

стопанския сектор, представлявано от Любомир Сотиров Любенов; 

 5. „Боби Ауто 78“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. 

Радомир, ул. „Деян Гебрев“ № 53, ЕИК: 201534190, представител на стопанския сектор, 

представлявано от Борислав Красимиров Богословов. 

 

На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 34, т. 9 от Устава на сдружението, във връзка с 

постъпили заявления за членство в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с Решение № 

1.2 по Протокол от 14.01.2022 г. от заседание на УС, същият е приел за членове в ОС на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, следните членове: 

1. ЕТ „Любомир Любенов – Строй“, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Батенберг“ № 19, ап. 6, ЕИК: 206217468, представител на 

стопанския сектор, представлявано от Любомир Антонов Любенов; 

2. Камелия Стойчова Душкова, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ж.к. 

„НОЕ 2“, ет. 14, ап. 92, представител на нестопанския сектор; 

3. Земеделски производител (ЗП) Александър Аспарухов Александров, 

постоянен адрес с. Гълъбник, общ. Радомир, БУЛСТАТ 178697587, представител на 

стопанския сектор; 

4. „ВИЛЕНИЯ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. 

Радомир, ж.к. Гърляница, ул. „Дупнишка“ – Бензиностанция „РАДИУС Р“, ЕИК: 

202519483, представител на стопанския сектор, представлявано от Елка Георгиева 

Робева; 

5. „Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична 

медицинска помощ д-р Кирил Ангелов -АВИЦЕНА62“ ЕООД, седалище и адрес на 

управление гр. Радомир, общ. Радомир, ул. „Райко Даскалов“, № 50, ЕИК: 204838426, 

представител на стопанския сектор, представлявано от Кирил Ангелов Ангелов; 

6. ЗП Диана Борисова Стоянова, постоянен адрес гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Неофит Рилски“ № 12, БУЛСТАТ 180308452, представител на стопанския сектор. 

 

 Извършената промяна е докладвана по т. 1 от дневния ред по Протокол № 1 от 

03.02.2022 година от заседание на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

• Протокол от 01.04.2022 г. от заседание на колективния управителен орган – УС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 
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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 Анна Здравкова Златкова, представител на нестопанския сектор. Съгласно 

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

 

 На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 34, т. 9 от Устава на сдружението, във връзка с 

постъпило заявление за членство в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с Решение № 1 

по Протокол от 01.04.2022 г. от заседание на УС, същият е приел за член в ОС на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, Златка Георгиева Деянова, с постоянен с. Червена могила, общ. 

Радомир, представител на нестопанския сектор.  

 

Извършената промяна е докладвана по т. 1 от дневния ред по Протокол № 2 от 

19.04.2022 година от заседание на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

• Протокол от 15.08.2022 г. от заседание на колективния управителен орган – УС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

Във връзка с настъпили промени в законния представител на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, член на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, а именно г-жа 

Велиана Петрова Искренова-Попова заемаща длъжността директор на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

като длъжността директор на ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, се изпълнява от 

Тереза Емилова Иванова.  

 

С решение № 1 по Протокол от заседание на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

от 15.08.2022 г., същият одобрява промяната на законния представител на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, в ОС и УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – 

Тереза Емилова Иванова, заемаща длъжността директор на ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. 

Радомир. 

 

Извършената промяна е докладвана по т. 2 от дневния ред по Протокол № 4 от 

18.10.2022 година от заседание на ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

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

„МИГ-Радомир-Земен“ членовете на сдружението остават 51 (петдесет и един), от 

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 
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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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са извършени промени в състава на 

колективен управителен орган на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – УС, както следва: 

 

• Протокол № 1 от 03.02.2022 г. от заседание на колективния върховен орган – ОС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 32, ал. 8  от Устава на 

Сдружението, с Решение № 4 по Протокол № 1 от 03.02.2022 г. от заседание на ОС, 

същото е освободило членовете на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, поради 

изтичане на мандата, както следва: 

1. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново, седалище и адрес на управление с. 

Стефаново, общ. Радомир, ЕИК: 000380855, представител на нестопанския сектор, 

представлявано от Славчо Ананиев Гебрев, Председател на УС на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“; 

2. 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; 

3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ - ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, седалище и адрес на 

управление с. Старо село, общ. Радомир, ЕИК: 113047684, представител на стопанския 

сектор, представлявано от Пламен Драгомиров Дрехарски; 

4. ФК „Струмска слава - 1927“ гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, Градски стадион, ЕИК: 000385806, представител на 

нестопанския сектор, представлявано от Кирил Боянов Николов; 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, представител на 

публичния сектор, представлявано от Велиана Петрова Искренова-Попова, Заместник-

председател на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 5 по 

Протокол № 1 от 03.02.2022 г. от заседание на ОС, същото е избрало нови членове на 

УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, с нов мандат, както следва: 

1. НЧ „Напредък - 1915“ с. Стефаново, седалище и адрес на управление с. 

Стефаново, общ. Радомир, ЕИК: 000380855, представител на нестопанския сектор, 

представлявано от Славчо Ананиев Гебрев; 

2. ЗП Биляна Кирилова Граховска, постоянен адрес с. Друган, общ. Радомир, 

БУЛСТАТ 178686313, представител на стопанския сектор; 
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3. ЕТ „ПОЛИ-СЕРВИЗ - ПЛАМЕН ДРЕХАРСКИ“, седалище и адрес на 

управление с. Старо село, общ. Радомир, ЕИК: 113047684, представител на стопанския 

сектор, представлявано от Пламен Драгомиров Дрехарски; 

4. ФК „Струмска слава - 1927“ гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, Градски стадион, ЕИК: 000385806, представител на 

нестопанския сектор, представлявано от Кирил Боянов Николов; 

5. ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. 

Радомир, общ. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, представител на 

публичния сектор, представлявано от Велиана Петрова Искренова-Попова. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 6 по 

Протокол № 1 от 03.02.2022 г. от заседание на ОС, същото е избрало за Председател на 

УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – г-н Славчо Ананиев Гебрев, представляващ НЧ 

„Напредък - 1915“ с. Стефаново, с ЕИК 000380855, седалище и адрес на управление с. 

Стефаново, общ. Радомир, представител на нестопанския сектор. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 7 по 

Протокол № 1 от 03.02.2022 г. от заседание на ОС, същото е избрало за Заместник-

председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – г-жа 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. 

 

• Протокол № 3 от 25.05.2022 г. от заседание на колективния върховен орган – ОС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 2 по 

Протокол № 3 от 25.05.2022 г. от заседание на ОС, същото е освободило от членство в 

УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – ФК „Струмска слава - 1927“ гр. Радомир, 

седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, Градски стадион, ЕИК: 

000385806, представител на нестопанския сектор, със законен представител Георги 

Александров Харачерев, представляван по пълномощие в ОС на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ от Кирил Боянов Николов, съгласно протокол от ОС на ФК „Струмска слава - 

1927“ гр. Радомир от 08.08.2017 г. 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 3 по 

Протокол № 3 от 25.05.2022 г. от заседание на ОС, същото е избрало за член в УС на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Стефка Милчова Щрапулина, с постоянен адрес гр. 

Радомир, ж.к. „Гърляница“ бл. 1, ап. 10, представител на нестопанския сектор. 

 

• Протокол от 15.08.2022 г. от заседание на колективния управителен орган – УС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 
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Във връзка с настъпили промени в законния представител на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, член на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, а именно г-жа 

Велиана Петрова Искренова-Попова заемаща длъжността директор на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, е придобила право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

като длъжността директор на ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, се изпълнява от 

Тереза Емилова Иванова.  

 

С решение № 1 по Протокол от заседание на УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ 

от 15.08.2022 г., същият одобрява промяната на законния представител на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир, седалище и адрес на управление гр. Радомир, общ. Радомир, ул. 

„Черковна“ № 18, БУЛСТАТ: 000381042, в ОС и УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – 

Тереза Емилова Иванова, заемаща длъжността директор на ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. 

Радомир. 

 

• Протокол № 4 от 18.10.2022 г. от заседание на колективния върховен орган – ОС 

на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

На основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от Устава на Сдружението, с Решение № 2 по 

Протокол № 4 от 18.10.2022 г. от заседание на ОС, същото е избрало за Заместник-

председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – г-жа Тереза 

Емилова Иванова, 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. 

 

 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 01.04.2022 г., писмо изх. № 19-19-2-02-7 от 24.06.2022 г., 

писмо изх. № 19-19-2-02-7 от 05.07.2022 г. и писмо изх. № 19-19-2-02-7 от 04.10.2022 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 
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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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. не са извършени промени на 

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

РД 50-48/03.05.2018 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“. 

 

Със Заповед № РД09-714 от 17.06.2022 г. на РУО на ПРСР 2014-2020 г., във 

връзка с писмо изх. № 0208-20 от 18.05.2022 г. на УО на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г., относно прехвърляне на недоговорени средства, е 

утвърден нов финансов план на СВОМР. С него е утвърден нов бюджет по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в размер на 976 555,66 лева. 

 

Със Заповед № РД09-1240 от 08.11.2022 г. на РУО на ПРСР 2014-2020 г., във 

връзка с писмо изх. № 04-05-242 от 12.08.2021 г. на УО на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., относно прехвърляне на недоговорени и неразходвани средства, 

е утвърден нов финансов план на СВОМР. С него е утвърден нов бюджет по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в размер на 1 175 710,49 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): 

 (неприложимо) 

 

10. Индикатори: 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Цел 2025 

Източник на    

информация 

Изпълнение 

към 

31.12.2022 г. 

Изходен 

Общ брой финансирани проекти Брой 40 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
28 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 

производство, преработка  и търговия със 

селскостоп. продукти 

Брой  8 
Доклади и БД 

МИГ 
4 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 

неземеделски дейности 
Брой 6 

Доклади и БД 

МИГ  
4 

Брой МСП с повишена иновативност Брой  2 
Доклади 

МИГ, ИСУН 
0 

Брой МСП с повишена производителност и 

експортен потенциал  
Брой 5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
4 

Брой бенефициенти / операции, получаващи 

подкрепа за развитие на човешките ресурси 
Брой  5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
8 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в условия на живот и публична 

инфраструктура 

Брой 8 
Доклади и БД 

МИГ  
2 

Брой операции за осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места 
Брой 3 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
3 

Общо инвестиции в евро  

(публични + частни) 
Евро  4 781 899,43 

Доклади и БД 

МИГ  

2 884 481,89 

(съгласно 

сключени 

договори) 

 

Общо публични разходи в евро 

 

Евро  4 168 528,48 
Доклади 

МИГ  

2 444 615,64 

(съгласно 

сключени 

договори) 

1 687 396,87 

(съгласно 

изплатени 

проекти)  

Резултат 

Брой създадени нови работни места по мерките от 

стратегията, финансирани от ЕЗФРСР 
Брой  12  

Годишен 

доклад 
5 

Общ брой създадени нови работни места по 

мерките от стратегията, вкл. безработни, 

започнали работа 

Брой  35 
Доклади 

МИГ  
53 

Брой жители, които се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 
Брой  16 000 

Доклади и БД 

МИГ  
0 

Общо безработни участници с повишена 

квалификация 
Брой  45 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
40 

Заети лица, придобили квалификация и умения Брой  100 
Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
300 

Лица с увреждания и над 65г., с подобрен достъп 

до услуги 
Брой  

60 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

88 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/ 

1169 лица 

Брой МСП с внедрени иновации Брой 2 
Доклади 

МИГ, ИСУН 
0 

Брой МСП с повишена производителност Брой  5 
Доклади 

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

приложимо): 

 За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 2020 година в подкрепа на местната икономика, на Facebook страницата – 

Местна инициативна група Радомир-Земен организира онлайн маркетингова кампания 

„Подкрепи местната общност – Намери ни във Facebook – Купи местен продукт“. 

Кампанията стартира за преодоляване на негативните последици вследствие 

разпространението на пандемията, но поради широкия обществен интерес и успех,  

нейната реализация продължи и през 2022 година. Целта на кампанията е всички 

заинтересовани страни да се запознаят с местния бизнес и продуктите, произведени на 

територията на общините Радомир и Земен. Да се даде изява на иновативността и 

трудолюбието и да се предизвика местната общност за ефективно пазаруване на 

стойностни продукти и услуги. Чрез създаване на „мост“ между местния бизнес, 

потребителите и потенциалните партньори, за популяризиране на местните продукти и 

услуги бяха идентифицирани редица местни творци, занаятчии, производители и 

представители на местния бизнес. 

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“. Целта на кампанията е да се съберат и дигитализират стари фотографии на 

характерни за територията на общините Радомир и Земен сгради, местности и обичаи, 

представящи местната идентичност и знаменити личности, посетили нашата общност. 

Кампанията предизвика голям интерес сред местната общност, като се събраха и 

дигитализираха много стари снимки, със запаметени интересни моменти от миналото 

на Радомир и Земен, част от историята на територията. Снимките са публикувани през 

2022 година на Facebook страницата – Местна инициативна група Радомир-Земен. 

Двете инициативи, организирани от СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ на Facebook 

страницата – Местна инициативна група Радомир-Земен бяха публикувани в издадения 

през 2022 година „Каталог с информация за одобрени проектни предложения и местни 

инициативи – Минало и настояще“. 

През 2022 година СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ представи местните 

производители, творци и занаятчии от територията, в организираните от Министерство 

на земеделието изложения на местни продукти от териториите на МИГ: Международно 

изложение „З0 години ЛИДЕР в ЕС“, състояло се на 10-12 май 2022 г., Изложение на 

продукти от териториите на МИГ, прилагащи подхода ВОМР през програмния период 

2014-2020 г. в град Ямбол, състояло се на 3-4 октомври 2022 г. и Международно 

събитие „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“ в град Русе, състояло 

се на 9-10 декември 2022 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. 

51 

 

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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

 

1. Входяща кореспонденция: 

 

 

Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

1. 10.01.2022 г. 01-6500/38 от 

06.01.2022 г. 

ДФЗ Решение № 

86/19/2/4.1//00319/3/01/03/01 за 

изплащане на финансова 

помощ на Людмил Кирилов 

Граховски по Договор № 

BG06RDNP001-19.266-0003-

C01, Мярка 4.1. 

2. 11.01.2022 г. 92-00-952/ от 

10.01.2022 г. 

УО на ОПИК Възражение от „Уърк Уеър 

България“ ООД, кандидат в 

процедура BG16RFOP002-

2.102-S1, мярка 1.1.2. с 

референтен номер на ПП 

BG16RFOP002-2.102-0001 

3. 13.01.2022 г. 01-6300/17 от 

11.01.2022 г. 

ДФЗ Решение № 

14/19/4/0/00007/3/06/03/01 

за изплащане на финансова 

помощ по подмярка 19.4.  

4. 01.02.2022 г. 02-6300/3 от 

27.01.2022 г. 

ДФЗ Запитване, свързано с 

проектни предложения, 

подлежащи на окончателна 

проверка за допустимост по 

проведени процедури за 

подбор 

5. 02.02.2022 г. 07-0800/405 от 

26.01.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ проектно 

предложение  

№ BG06RDNP001-19.358-0002 

6. 08.02.2022 г. 91-96 от 

04.02.2022  

УО на ПРСР Поддържане на база 

данни/регистри на МИГ, 

необходими за проследяване 

изпълнението на Стратегиите 

за ВОМР през програмния 

период 2014-2020 г. 
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Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

7. 16.02.2022 г. 01-223-6300/9 

от 

11.02.2022 г. 

ДФЗ  

ОД София-

град 

Подновяване на 

застрахователна полица 

застраховка „Имущество за 

малък и среден бизнес“ 

 

8. 16.02.2022 г. 63-00-24 от 

03.02.2022 г. 

 

МФ Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за 

минимални помощи на 

процедура BG06RDNP001-

19.599, Мярка 6.4.1. 

9. 17.02.2022 г. 07-2600/766 от 

15.02.2022 г. 

 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП 

BG06RDNP001-19.471-0004, 

Мярка 19.5. 

10. 18.02.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

15.02.2022 г. 

 

МЗм Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2022 г. 

по подмярка 19.4. 

11. 18.02.2022 г. 63-00-26 от 

18.02.2022 г. 

 

МФ Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за 

минимални помощи по Мярка 

7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

12. 22.02.2022 г. 1103-17 от 

18.02.2022 г. 

УО на 

ОПНОИР 

Съгласуване на годишен 

доклад за 2021 г. по подмярка 

19.2. 

13. 24.02.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

18.02.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрен годишен доклад за 

извършените дейности по 

подмярка 19.4. 

14. 24.02.2022 г. 01-6300/215 от 

22.02.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

отстраняване на нередовности 

по Заявка за плащане 

14/19/4/0/0007/3/07 

15. 10.03.2022 г.  УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проект на процедура 

BG06RDNP001-19.625, мярка 

4.1. „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

16. 21.03.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

15.03.2022 г. 

УО на ПРСР Заповед за определяне на 

общия размер на финансовата 

помощ по подмярка 19.4. 
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Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

17. 23.03.2022 г.  УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проект на процедура 

BG06RDNP001-19.616, мярка 

7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

18. 28.03.2022 г. 07-6300/2019 

от 

28.03.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП 

BG06RDNP001-19.471-0001, 

Мярка 19.5 

19. 31.03.2022 г. 01-2600/1872 

от 

28.03.2022 г. 

ДФЗ Потвърждаване на Оферта, 

приложена към ПП 

BG06RDNP001-19.471-0003, 

Мярка 19.5  

20. 31.03.2022 г. 07-155-2600/7/ 

от 

28.03.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – покана 

във връзка с подписване на 

АДБФП BG06RDNP001-

19.282-0009-С01 „Мобилни 

къщи“ ЕООД, Мярка 6.4.1 

21. 31.03.2022 г. 39-153 от 

30.03.2022 г. 

УО на ПРЧР Съгласуване на Годишен 

доклад за 2021 г. за отчитане 

изпълнението на СВОМР 

22. 06.04.2022 г.  ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП 

BG06RDNP001-19.471-0003, 

Мярка 19.5 

 

23. 06.04.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

01.04.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрение на извършени 

промени в съставите на КВО и 

КУО на МИГ-Радомир-Земен 

24. 06.04.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

01.04.2022 г. 

УО на ПРСР Изпращане на Заповед № РД 

09-364/25.03.2022 г. за 

частично одобрение на 

предложените дейности и 

разходи по подмярка 19.4. за 

2022 г. 

25. 13.04.2022 г.  УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проект на процедура 

BG06RDNP001-19.599, мярка 

6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 



 

 

 

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. 

54 

 

Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

26. 14.04.2022 г. 01-6300/444 от 

11.04.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – Покана 

за подписване на 

административен договор по 

ПП BG06RDNP001-19.282-

0001 с кандидат „АИППИМП 

д-р Кирил Ангелов – Авицена 

62“ ЕООД, Мярка 6.4.1. 

27. 20.04.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

15.04.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрение на годишен доклад 

за извършените дейности по 

подмярка 19.2. „Прилагане на 

операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“ 

28. 20.04.2022 г.  УО на ОПИК Одобрен оценителен доклад на 

КППП по процедура 

BG16RFOP002-2.102, Мярка 

1.1.2. 

29. 18.05.2022 г. 02-6300/302 от 

16.05.2022 г. 

ДФЗ Запитване за текущо състояние 

по ПП BG06RDNP001-19.266-

0004, процедура 

BG06RDNP001-19.266-S1, 

Мярка 4.1. 

30. 20.05.2022 г. 0208-20 от 

18.05.2022 г. 

УО на 

ОПНОИР 

Промяна на Споразумение № 

РД50-48/03.05.2018 г. за 

изпълнение на СВОМР 

31. 23.05.2022 г. 01-6300/621 от 

19.05.2022 г. 

ДФЗ Решение № 

14/19/4/0/00007/3/07/03/01 за 

изплащане на финансова 

помощ за периода 01.10.2021 г. 

– 31.12.2021 г. 

32. 23.05.2022 г. 01-0800-1667 

от 

19.05.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

връщане на Запис на заповед 

№ 14/19/4/0/00073/3/07/10/01 

33. 26.05.2022 г. 07-6300/3551 

от 

26.05.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо № 893 

/19.2. преди одобрение към 

проектно предложение 

BG06RDNP001-19.471-0001, 

Мярка 19.5. 

 

34. 23.06.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

23.06.2022 г. 

УО на ПРСР Заповед № РД09-

722/21.06.2022 г. за изменение 

на Заповед № РД09-

364/25.03.2022 г. 

 

35. 23.06.2022 г. 03-260-РД/264 

от 

20.06.2022 г. 

ДФЗ Заповед за отказ, отхвърляне 

на ПП BG06RDNP001-19.282-

0005, бенефициент ЕТ 

„Евгения Христова 85“, Мярка 

6.4.1. 
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Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

36. 27.06.2022 г. 10-6300/155 от 

23.06.2022 г. 

ДФЗ Информация за ПП 

подлежащи на окончателна 

проверка за допустимост по 

проведени процедури за 

подбор по подмярка 19.2. 

37. 27.06.2022 г. 12-2832 от 

23.06.2022 г. 

УО на ПРСР Изпращане на заповед № РД 

09-714/17.06.2022 г. за 

утвърждаване на финансов 

план на СВОМР на СНЦ МИГ-

Радомир-Земен 

38. 29.06.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

24.06.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрение на извършена 

промяна в състава на 

колективния върховен орган на 

МИГ-Радомир-Земен 

39. 08.07.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

05.07.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрение на извършена 

промяна в състава на 

колективния управителен 

орган на МИГ-Радомир-Земен 

40. 12.07.2022 г. 03-РД/2035 от 

24.06.2022 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на ПП 

BG06RDNP001-19.471-0001, 

кандидат „Арт Инициативи‘ 

Фондация, Мярка 19.5. 

41. 12.07.2022 г. 07-0800/4609 

от 

11.07.2022 г. 

ДФЗ УП № 92/19.2 за предоставяне 

на допълнителни документи по 

ПП BG06RDNP001-19.358-

0002, кандидат Община 

Радомир, Мярка 7.2. 

42. 20.07.2022 г. 01-6300/963 от 

18.07.2022 г. 

ДФЗ Решение № 

14/19/4/0/00073/1/05/03/01 за 

изплащане на авансова 

финансова помощ 

44. 31.08.2022 г. 09-РД/3153 от 

25.08.2022 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на ПП 

BG06RDNP001-19.358-0002, 

кандидат Община Радомир, 

Мярка 7.2. 

45. 02.09.2022 г.  УО на ПРСР Уведомление за установени 

нередовности по ПП 

BG06RDNP001-19.610-012, 

мярка 19.1. 

46. 05.09.2022 г. 07-6300/6127 

от 

02.09.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо № 

919/19.2 по ПП 

BG06RDNP001-19.471-0004, 

„180 градуса“ Сдружение, 

Мярка 19.5. 

48. 14.09.2022 г. 07-6500/6425 

от 

12.09.2022 г. 

ДФЗ Анекс № BG06RDNP0001-

19.266-0001-C02 към АДБФП 

№ BG06RDNP0001-19.266-

0001-C01 от 26.08.2022 г. 
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Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

50. 20.09.2022 г. 69-00-171 от 

20.09.2022 г. 

МФ Съгласуване на Насоки за 

кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.687, Мярка 

19.5 

51. 20.09.2022 г. 07-6500/6472 

от 

14.09.2022 г. 

ДФЗ Анекс № BG06RDNP0001-

19.282-0011-C02 към АДБФП 

№ BG06RDNP0001-19.282-

0011-C01 от 05.10.2022 г., 

Мярка 6.4.1. 

52. 21.09.2022 г. 07-6500/6574 

от 

19.09.2022 г. 

ДФЗ Анекс № BG06RDNP0001-

19.266-0002-C02 към АДБФП 

№ BG06RDNP0001-19.266-

0002-C01 от 26.08.2022 г. 

53. 07.10.2022 г. 26-У-236 от 

03.10.2022 г. 

УО на ОПИК Съгласуване на Индикативен 

годишен работен график за 

2023 г. 

54. 10.10.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

04.10.2022 г. 

УО на ПРСР Одобрение на извършени 

промени в КВО и КУО  

60. 13.10.2022 г. 03-РД/4276 от 

11.10.2022 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на ПП 

BG06RDNP001-19.471-0004, 

бенефициент „180 градуса 

Сдружение“, Мярка 19.5. 

61. 13.10.2022 г. 01-2600/5897 

от 

10.10.2022 г. 

ДФЗ Решение за изплащане на 

финансова помощ по Договор 

BG06RDNP001-19.282-0001-

C01, бенефициент 

„АИППИМП Д-Р КИРИЛ 

АНГЕЛОВ-АВИЦЕНА“ 

ЕООД, Мярка 19.5. 

64. 18.10.2022 г. 03-РД/3153#1 

от 

14.10.2022 г. 

ДФЗ Заповед за изменение и 

допълнение на Заповед за 

одобрение № 03-РД/3153 от 

25.08.2022 г. относно ПП 

BG06RDNP001-19.358-0002, 

кандидат Община Радомир, 

Мярка 7.2. 

65. 24.10.2022 г. 19-19-2-02-7 от 

19.10.2022 г. 

УО на ПРСР Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2023 г. 

по подмярка 19.4 

66. 24.10.2022 г. 07-6300/7698 

от 

24.10.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

одобрено от МИГ ПП № 

BG06RDNP001-19.471-0003, 

Мярка 19.5. 
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кореспондента 
Адресат Относно 

68. 03.11.2022 г. 01-6300/1359 

от 

01.11.2022 г. 

ДФЗ УП за предоставяне на 

разяснения и/или информация 

по процедура BG06RDNP001-

19.426, Мярка 7.5. 

69. 03.11.2022 г. 01-6300/5645 

от 

31.10.2022 г. 

ДФЗ Решение за изплащане на 

финансова помощ 

№86/19/2/4.1/100641/3/01/03/01 

по Договор BG06RDNP001-

19.266-001-C01, ЗП Елена 

Бориславова Димитрова, 

Мярка 4.1. 

71. 10.11.2022 г. 10-6300/324#1 

от 

08.11.2022 г. 

ДФЗ Информация за проектни 

предложения, подлежащи на 

окончателна проверка за 

допустимост по проведени 

през 2019, 2021 и 2022 година 

процедури за подбор по 

подмярка 19.2. 

72. 14.11.2022 г. 91-745 от 

10.11.2022 г. 

УО на ПРСР Изпращане на Заповед № 

РД09-1240 от 08.11.2022 г. 

относно утвърждаване на нов 

финансов план на СВОМР на 

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ 

73. 15.11.2022 г. 03-РД/4983 от 

11.11.2022 г. 

ДФЗ Заповед за одобрение на ПП 

BG06RDNP001-19.471-0003, 

Фондация „Солидарност в 

действие“, Мярка 19.5. 

74. 16.11.2022 г. 91-23 от 

15.11.2022 г. 

ИА 

„Програма 

образование“ 

Излъчване на общ 

представител и до трима 

представители за резервни 

членове за участие в състава на 

КН на Програма Образование 

2021-2027 г. 

75. 16.11.2022 г. 01-63000/1430 

от 

11.11.2022 г. 

ДФЗ Допълнителни разяснения 

и/или информация по 

процедура BG06RDNP001-

19.616, Мярка 7.2. 

76. 16.11.2022 г. 01-2600/6481 

от 

14.11.2022 г. 

ДФЗ Уважено искане за изменение 

и/или допълване на адм. 

договор BG06RDNP001-

19.282-0007-С01 от 29.10.2021 

г., „Виления“ ЕООД, Мярка 

6.4.1. 

77. 16.11.2022 г. 01-6300/1424 

от 

11.11.2022 г. 

ДФЗ Заповед № 03-РД/4858 от 

07.11.2022 г. за одобрение на 

процедура BG06RDNP001-

19.544-S1,  

Мярка 4.2. 
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Вх. 

№ 
Дата 

Изх. № на 

кореспондента 
Адресат Относно 

78. 18.11.2022 г. 07-0800 от 

17.11.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – Покана 

за сключване на адм. договор 

BG06RDNP001-19.358-0002-

С01, Община Радомир, Мярка 

7.2. 

79. 23.11.2022 г. 01-6500/5950 

от  

21.11.2022 г. 

ДФЗ Решение № 

86/19/2/4.1/1/00642/3/01/03/0/ 

За изплащане на фин. Помощ 

на Александър Аспарухов 

Александров по договор 

BG06RDNP001-19.266-0002-

С01 от 26.08.2022 г., Мярка 

4.1. 

80. 23.11.2022 г. 33/93 от 

21.11.2022 г. 

Програма 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“ 

Процедура за избор на ЮЛНЦ 

в КН на Програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2021-

2027 г. 

82. 24.11.2022 г. 02-51-117 от 

24.11.2022 г. 

ЦКЗ Покана за излъчване на общ 

представител на ЮЛНЦ в 

състава на КН на 

Споразумението за 

партньорство за програмен 

период 2021-2027 г. 

83. 28.11.2022 г. 01-6300/1518 

от 

28.11.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

процедура BG06RDNP001-

19.625, Мярка 4.1. 

84. 30.11.2022 г. 07-6300/8921 

от 

30.11.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – покана 

във връзка с подписване на 

АДБФП Фондация 

„Солидарност в действие“, 

Мярка 19.5. 

85. 01.12.2022 г. 07-6300/8968 

от 

01.12.2022 г. 

ДФЗ Уведомително писмо – покана 

във връзка с подписване на 

АДБФП „180 Градуса“ 

Сдружение, Мярка 19.5. 

86. 07.12.2022 г. 01-6300/1550 

от 

02.12.2022 г. 

ДФЗ Заповед № 03-РД/5356 от 

28.11.2022 г. на зам. 

изпълнителния директор на 

ДФЗ за одобрение на 

процедура за подбор на ПП с 

код BG06RDNP001-19.426-S1, 

Мярка 7.5. 

87. 09.12.2022 г. 01-223-

6300/225 от 

06.12.2022 г. 

ДФЗ Подновяване на 

застрахователна полица 
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№ 
Дата 
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кореспондента 
Адресат Относно 

88. 15.12.2022 г. 07-155-

0800/204 от 

15.12.2022 г. 

ДФЗ Покана за сключване на 

АДБФП за ПП № 

BG06RDNP001-19.426-0002, 

бенефициент Община 

Радомир, Мярка 7.5. 

 

2. Изходяща кореспонденция: 

 

Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

1. 05.01.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Информация за проектните 

предложения, подлежащи на 

окончателна проверка за 

допустимост по проведени 

процедури за подбор по 

подмярка 19.2. 

3. 17.01.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.544, Мярка 4.2. 

4. 26.01.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Годишен доклад по подмярка 

19.4. за 2021 година 

5. 31.01.2022 г. Известие за 

доставка 

 

 

МФ 

УО на ПРСР 

Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.599, Мярка 

6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

6. 31.01.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Приключване на работата на 

КППП по  

процедура  

BG16RFOP002-2.102,  

Мярка 1.1.2. 

7. 01.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Приключване на работата на 

КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.426, Мярка 

7.5. 

8. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG16RFOP002-

1.036, Мярка 1.1.1. 

9. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на  

ОП НОИР 

Годишен доклад по подмярка 

19.2. за периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 

10. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ОПИК Годишен доклад по подмярка 

19.2. за периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

11. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на  

ОП РЧР 

Годишен доклад по подмярка 

19.2. за периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 

12. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Годишен доклад по подмярка 

19.2. за периода 01.01.2021 г. – 

31.12.2021 г. 

13. 02.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.544, Мярка 

4.2. 

14. 07.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

МФ Съгласуване на насоки за 

кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.616, Мярка 

7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

15. 14.02.2022 г. Известие за 

доставка 

 

ДФЗ Уведомително писмо от ДФЗ 

№ 806/подмярка 19.2. за 

предоставяне на разяснения по 

одобрено от МИГ ПП с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.358-

0002  

38. 22.02.2022 г. Известие за 

доставка 

ОД София-

град 

Отдел РРА 

Подновяване на 

застрахователна полица на 

основание чл. 22, ал. 2 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

39. 22.02.2022 г. Известие за 

доставка 

МЗм Предоставяне на 

допълнителна информация по 

заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи 

за 2022 г. по подмярка 19.4. 

40. 22.02.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Информация за ПП, 

подлежащи на окончателна 

проверка за допустимост, по 

процедури от МИГ по 

подмярка 19.2. 

41. 24.02.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Обявяване на процедура за 

подбор на ПП BG06RDNP001-

19.525, Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

42. 24.02.2022 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“ 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

43. 01.03.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Обявяване на процедура за 

подбор на ПП BG06RDNP001-

19.616, Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

44. 04.03.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ УП за отстраняване на 

нередовности по заявка за 

плащане № 

14/19/4/0/00007/3/07 от 

25.01.2022 г. 

45. 11.03.2022 г.  УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проект на процедура 

BG06RDNP001-19.625, Мярка 

4.1. „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства“ 

47. 14.03.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ Информация за ПП 

BG06RDNP001-19.266-0004, 

подлежащо на окончателна 

оценка за допустимост по 

процедура BG06RDNP001-

19.266, Мярка 4.1. 

49. 17.03.2022 г. Известие за 

доставка 

 

 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Приключване работата на 

КППП в ИСУН 2020 по 

процедура BG06RDNP001-

19.544, Мярка 4.2. 

50. 22.03.2022 г.  АОП Регистрация в ЦАИС ЕОП 

51. 24.03.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР 

 

Обявяване на процедура за ПП 

BG06RDNP001-19.599, Мярка 

6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

52. 25.03.2022 г.  УО на ПРСР 

 

Допълнителна информация по 

проект на процедура за прием 

на проекти в ИСУН 

BG06RDNP001-19.616, Мярка 

7.2. 

55. 11.04.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ 

Дирекция 

„ДПМРСР“ 

Информация за планирани, в 

процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки за текущата 2022 г. 

56. 13.04.2022 г.  УО на ПРСР Допълнителна информация по 

проект на процедура за прием 

на проекти в ИСУН 

BG06RDNP001-19.599, Мярка 

6.4.1. 



 

 

 

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. 

62 

 

Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

57. 19.04.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Искане за изменение и 

допълнение в одобрени със 

Заповед  

№ РД 09-364 от 25.03.2022 г. 

дейности и разходи за 2022 

година 

58. 26.04.2022 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“ 

65. 30.05.2022 г. ССЕВ  

2182865 от 

30.05.2022 г.;  

19-19-2-02-7 от 

30.05.2022 г. 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.599, Мярка 6.4.1. 

66. 06.06.2022 г. ССЕВ  

2223756 от 

06.06.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

06.06.2022 г. 

УО на ПРСР Заявления за промяна на 

Споразумение № 50-

48/03.05.2018 г.  за изпълнение 

на СВОМР 

67. 07.06.2022 г. ССЕВ  

2227981 от 

07.06.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

07.06.2022 г. 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.616, Мярка 7.2. 

68. 07.06.2022 г. ССЕВ  

2228021 от 

07.06.2022 г.; 

10-6300-155 от 

07.06.2022 г. 

ДФЗ Информация за ПП, 

подлежащи на окончателна 

проверка за  

допустимост по проведени 

процедури за подбор по 

подмярка 19.2. 

69. 13.06.2022 г. ССЕВ 2253277 

от 

13.06.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

13.06.2022 г. 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.599, Мярка 

6.4.1. 

70. 15.06.2022 г. ССЕВ 

2267924 от 

15.06.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

15.06.2022 г. 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.625, Мярка 4.1.  

71. 20.06.2022 г. ССЕВ 

2281548 от 

20.06.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

20.06.2022 г. 

УО на ПРСР Създаване на оценителна 

сесия по процедура 

BG06RDNP001-19.616, Мярка 

7.2. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

72. 20.06.2022 г. ССЕВ 

2282000 от 

20.06.2022 г.; 

10-6300/171 от 

20.06.2022 г. 

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. 

73. 01.07.2022 г. ССЕВ 

2330582 от 

01.07.2022 г.; 

19-19-2-02-7 от 

01.07.2022 г. 

УО на ПРСР Създаване на  

оценителна сесия  

по процедура  

BG06RDNP001-19.625,  

Мярка 4.1. 

74. 06.07.2022 г. ССЕВ 

2351954 от 

06.07.2022 г. 

10-6300/194 от 

06.07.2022 г. 

ДФЗ Информация за планирани, в 

процес на провеждане и 

проведени обществени 

поръчки за текущата 2022 г. 

75. 19.07.2022 г. ССЕВ 

2401597 от 

19.07.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

19.07.2022 г. 

10-6300/210 от 

19.07.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Приключване работата на 

КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.599, Мярка 

6.4.1. 

76. 20.07.2022 г. ССЕВ 

2406769 от 

20.07.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

20.07.2022 г. 

10-6300/214 от 

20.07.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Провеждане на еднодневни 

обучения за най-малко 10 

участника  

77. 27.07.2022 г. ССЕВ 

2432604 от 

27.07.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

27.07.2022 г. 

10-6300/224 от 

27.07.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Провеждане на еднодневни 

обучения за най-малко 10 

участника  

78. 10.08.2022 г. ССЕВ 

2486023 от 

10.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

10.08.2022 г. 

10-6300/248 от 

10.08.2022 г. 

 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Провеждане на  

обучителни тренинги  

за представяне  

на информация по СВОМР и 

реализирани и  

в процес на реализация 

проекти на територията на 

МИГ-Радомир-Земен за 20 

човека 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

79. 10.08.2022 г. ССЕВ 

2487005 от 

10.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

10.08.2022 г. 

10-6300/249 от 

10.08.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Приключване работата на 

КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.625, Мярка 

4.1. 

80. 12.08.2022 г. ССЕВ 

2496584 от 

12.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

12.08.2022 г. 

10-6300/252 от 

12.08.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Приключване работата на 

КППП по процедура 

BG06RDNP001-19.16, Мярка 

7.2. 

81. 17.08.2022 г. ССЕВ 

2507448 от 

17.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

17.08.2022 г. 

УО на ПРСР Промяна на законния 

представител на ПГТ „Юрий 

Гагарин“, гр. Радомир в 

Общото събрание и 

Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“ 

82. 22.08.2022 г. ССЕВ 

2525356 от 

22.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

22.08.2022 г. 

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.544, Мярка 4.2., втори 

краен срок 

83. 25.08.2022 г. ССЕВ 

2540224 от 

25.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

25.08.2022 г. 

10-6300/269 от 

25.08.2022 г. 

УО на ПРСР 

ДФЗ 

Провеждане на  

обучителен тренинг за 

представяне на информация 

по СВОМР и  

реализирани  

и в процес на реализация 

проекти на територията на 

МИГ-Радомир-Земен за 20 

човека 

84. 30.08.2022 г. ССЕВ 

2552531 от 

30.08.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

30.08.2022 г. 

39-315 от 

30.08.2022 г. 

УО на ПРСР 

УО на  

ОП РЧР 

УО на ОПИК 

УО на 

ОП НОИР 

Съгласуване на индикативен 

график за приеми по мерки от 

СВОМР на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ за 2023 

година 

85. 07.09.2022 г. ССЕВ 

2582326 от 

07.09.2022 г. 

Известие за 

доставка 

19-19-2-02-7 от 

07.09.2022 г. 

МФ 

УО на ПРСР 

Съгласуване на Насоки за 

кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.687, Мярка 

19.5. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

86. 19.09.2022 г. e-mail 

ССЕВ 

2629948 от 

19.09.2022 г. 

10-6300/301 от 

19.09.2022 г. 

„Виления“ 

ЕООД 

ДФЗ 

Сключване на допълнително 

споразумение с ДФЗ-РА по 

АДПБФП № BG06RDNP001-

19.282-0007-C01 за вписване 

на избрани изпълнители след 

проведена процедура по реда 

на ПМС №160/01.06.2016 г., 

Мярка 6.4.1. 

87. 30.09.2022 г. ССЕВ 

2681438 от 

30.09.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

30.09.2022 г. 

УО на ПРСР Заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи 

за календарната 2023 година 

за изпълнение на СВОМР 

№РД 50-48 от 03.05.2018 г. 

88. 06.10.2022 г. ССЕВ 

2711169 от 

06.10.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

06.10.2022 г. 

УО на ПРСР Обявяване на процедура за 

подбор на проектни 

предложения   

BG06RDNP001-19.687 МИГ-

Радомир-Земен, Мярка 19.5. 

„Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на 

местното наследство и 

идентичност“ 

89. 10.10.2022 г. ССЕВ 

2727756 от 

10.10.2022 г. 

10-6300/324 от 

10.10.2022 г. 

ДФЗ Информация за проектните 

предложения  

подлежащи на окончателна 

проверка за допустимост,  

по проведени през  

2019, 2021 и 2022 година 

процедури за подбор по 

подмярка 19.2. 

90. 28.10.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Заявление за промяна на 

Споразумение № РД 50-

48/03.05.2018 г. за изпълнение 

на СВОМР  

91. 01.11.2022 г. Известие за 

доставка 

УО на ПРСР Допълнителна информация по 

Заявление за одобрение на 

планирани дейности и р-ди по 

подмярка 19.4. за 

календарната 2023 година 

95. 09.11.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ  

ОД Плевен 

Предоставяне на разяснения 

и/или информация по 

процедура BG06RDNP001-

19.426, Мярка 7.5. 

96. 09.11.2022 г. ССЕВ  

2869281 от 

09.11.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

09.11.2022 г. 

УО на ПРСР Допълнение към Заявление за 

промяна на Споразумение № 

РД 50-48 от 03.05.2018 г. 
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Изх. 

№ 

Дата Вх. № на 

кореспондента 

Адресат Относно 

98. 14.11.2022 г. ССЕВ 

2891158 от 

14.11.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

14.11.2022 г.  

УО на ПРСР Покана за участие в 

оценителна сесия по 

процедура BG06RDNP001-

19.599, Мярка 6.4.1. 

102. 24.11.2022 г. Известие за 

доставка 

Община 

Земен 

ДФЗ 

Искане за изменение и/или 

допълнение на АДБФП 

BG06RDNP001-19.471-0002-

C01 от 09.11.2021 г. по 

отношение на вписване на 

избрани изпълнители след 

проведени ОП, Мярка 19.5. 

103. 24.11.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ  

ОД Плевен 

УП за предоставяне на 

разяснения и/или информация 

по проведена процедура за 

подбор на ПП BG06RDNP001-

19.616 от ДФЗ № 591 по 

подмярка 19.2., Мярка 7.2. 

108. 01.12.2022 г. ССЕВ 

2985068 от 

01.12.2022 г. 

19-19-2-02-7 от 

01.12.2022 г. 

УО ПРСР Приключил прием по 

процедура BG06RDNP001-

19.599, мярка 6.4.1, втори 

краен срок 

110. 06.12.2022 г. Известие за 

доставка 

ДФЗ 

ОД Разград 

УП за предоставяне на 

разяснения и/или информация 

по проведена процедура за 

подбор на ПП BG06RDNP001-

19.625 от ДФЗ № 616 по 

подмярка 19.2., Мярка 4.1. 

111. 20.12.2022 г. e-mail 

ССЕВ 

3077768 от 

20.12.2022 г. 

10-6300/375 от  

20.12.2022 г. 

„Виления“ 

ЕООД 

ДФЗ 

Сключване на допълнително 

споразумение с ДФЗ-РА по 

АДПБФП № BG06RDNP001-

19.282-0007-C01 за изменение 

на актив „Колонки за газ и 

светли горива - комплект“, 

Мярка 6.4.1. 
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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: 10.02.2023 г. 

 

 

 

……………/п/...………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

Радослав Йорданов – Изпълнителен директор 

 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 

 



 

 

 

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

68 

 

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 11 76 15 53 

ЕЗФРСР  12 5 23 5 5 

ОП РЧР 25 0 25 0 25 

ОПИК 0 6 28 10 23 

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 

55 611                                

(брой жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура       

18 774, т.к. заявленията за 

подпомагане са подадени от 

кандидати общини и броят 

жители се дублира в 

отдалните заявления за  

подпомагане) 

94 905                                 

(брой жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура        

20 651, т.к. заявленията за 

подпомагане са подадени от 

кандидати общини и броят 

жители се дублира в 

отдалните заявления за  

подпомагане) 

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 8 30 7 20 7 20 2 12 3 11 50,00 5 6 27,27 

Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

6 2 7 2 7 2 7 0 4 0 4 66,67 2 3 50,00 

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

6 3 15 1 6 1 6 0 4 2 4 66,67 3 3 50,00 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктурa“ 

5 2 5 2 5 2 5 1 3 1 3 60,00 0 0 0,00 

Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

2 0 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0,00 0 0 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“ 

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 0 4 0 4 0 4 3 4 2 3 100,00 0 0 0,00 

Мярка 19.5 „Съхраняване, 

развитие, валоризация и маркетинг 

на местното наследство и 

идентичност“ 

3 0 4 0 4 0 4 3 4 2 3 100,00 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 

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 0 8 0 8 0 8 0 8 160,00 2 8 160,00 

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 0 2 200,00 



 

 

 

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. 

72 

 

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 0 1 0 1 0 1 0 1 100,00 1 1 100,00 

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 1 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 0 2 200,00 

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
7 0 9 1 5 1 5 1 5 1 4 57,14 1 3 42,86 

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 0 9 1 5 1 5 1 5 1 4 80,00 1 3 60,00 

Общо: 40 8 60 8 40 8 40 6 32 6 29 72,50 11 20 50,00 
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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 

Интензи

тет на 

заявена

та 

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) 
1 920 017,22 1 335 035,21 69,53 1 618 487,41 1 379 584,41 1 618 487,41 1 379 584,41 375 544,29 375 544,29 328 512,07 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
378 668,00 180 940,00 47,78 378 668,00 180 940,00 378 668,00 180 940,00 0,00 0,00 148 784,50 

Мярка 4.2 „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

260 701,22 130 350,61 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
596 156,80 339 253,40 56,91 164 700,00 123 525,00 164 700,00 123 525,00 0,00 0,00 179 727,57 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктурa“ 

684 491,20 684 491,20 100,00 684 491,20 684 491,20 684 491,20 684 491,20 157 233,79 157 233,79 0,00 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

0,00 0,00 0,00 390 628,21 390 628,21 390 628,21 390 628,21 218 310,50 218 310,50 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) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 392,90 87 392,90 0,00 

Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното 

наследство и идентичност“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 392,90 87 392,90 0,00 

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 186,98 

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 0,00 387 186,98 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 645,31 

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 0,00 

Мярка 2.1.6. „Повишаване квалификацията и 

постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите лица от 

всички възрастови групи“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 341,19 

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 62 304,12 

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 0,00 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 0,00 0,00 0,00 317 244,46 285 520,01 317 244,46 285 520,01 317 244,46 285 520,01 331 307,09 



 

 

 

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. 

75 

 

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“ 

0,00 0,00 0,00 317 244,46 285 520,01 317 244,46 285 520,01 317 244,46 285 520,01 331 307,09 

Общо: 1 920 017,22 1 335 035,21 69,53 1 935 731,87 1 665 104,42 1 935 731,87 1 665 104,42 780 181,65 748 457,20 1 243 651,45 
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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 

Про

цент 

на 

одоб

рени

е 
Изплатена 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

коло

на 11 

разде

лена 

на 

коло

на 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 6 391 476,00 4 460 997,71 4 307 738,65 3 201 212,23 4 307 738,65 3 201 212,23 2 312 018,26 1 599 013,21 1 380 702,71 2 156 417,29 39,03 404 778,57 

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

541 160,00 1 111 712,00 547 462,00 1 107 410,00 545 311,00 1 107 410,00 545 311,00 509 852,50 254 926,25 254 926,25 286 233,75 47,11 225 051,00 

Мярка 4.2 

„Инвестиции и 

преработка/маркетин

г на селскостопански 

продукти“ 

195 580,00 260 701,22 130 350,61 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 3 067 860,07 1 831 982,39 1 249 125,94 704 698,52 1 249 125,94 704 698,52 905 103,11 447 024,31 447 024,31 289 715,69 60,68 179 727,57 
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Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктурa“ 

1 379 110,00 1 560 574,50 1 560 574,50 1 560 574,50 1 560 574,50 1 560 574,50 1 560 574,50 678 752,15 678 752,15 678 752,15 700 357,85 49,22 0,00 

Мярка 7.5. 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

391 160,00 390 628,21 390 628,21 390 628,21 390 628,21 390 628,21 390 628,21 218 310,50 218 310,50 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) 

195 580,00 115 571,36 115 571,36 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 86 266,26 109 313,74 44,11 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. 

78 

 

Мярка 19.5 

„Съхраняване, 

развитие, 

валоризация и 

маркетинг на 

местното наследство 

и идентичност“ 

195 580,00 115 571,36 115 571,36 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 115 486,26 86 266,26 109 313,74 44,11 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 99,86 754 660,03 

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 99,86 754 660,03 

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 1 175 710,48 

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 38,16 134 341,19 
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Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

391 160,00 1 064 901,551 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 99,39 388 770,22 

Мярка 2.2.3. „По-

добра грижа за хора с 

увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване“ 

391 160,00 390 236,812 390 236,81 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 389 490,83 1 669,17 99,57 372 987,75 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

1 955 800,00 2 928 998,07 2 636 098,27 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 325 568,24 630 231,76 67,78 1 034 632,03 

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 

 
1 Стойността на заявения общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ, по Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ е определен съобразно заложените в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване „Преки разходи“ и допустимите съобразно тях 

Непреки разходи - в размер точно на 10 % от преките допустими разходи по проекта. 
2 Стойността на заявения общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ, по Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“ е определен съобразно заложените в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване „Преки разходи“ и допустимите съобразно 

тях Непреки разходи - в размер точно на 40 % от преките допустими разходи по проекта. 
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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 2 636 098,27 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 325 568,24 239 071,76 84,72 1 034 632,03 

Общо: 8 152 823,00 12 810 597,62 10 587 219,53 8 476 589,86 7 155 900,99 8 476 589,86 7 155 900,99 6 480 869,47 5 553 701,97 4 974 277,63 3 178 545,37 61,01 3 369 781,11 
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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 6 32 4 18 4 18 1 13 3 12 57,14 6 9 42,86 

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 0 11 0 11 0 11 0 11 137,5 5 11 137,5 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на 

населението и осигуряване на 

качествена заетост и социално 

включване. 

Приоритет 3: 

11 2 11 4 11 4 11 5 8 3 6 54,55 0 0 0 

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: 

Подобряване качеството на живот 

чрез устойчиво и ефективно 

използване и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 40 8 60 8 40 8 40 6 32 6 29 72,50 11 20 50,00 
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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 

Интензит

ет 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 4,00 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 

1 235 526,02 650 544,01 52,65 860 612,46 589 985,01 860 612,46 589 985,01 317 244,46 285 520,01 659 819,16 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 832,29 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

Повишаване на икономическата активност на 

населението и осигуряване на качествена 

заетост и социално включване. 

Приоритет 3: 

684 491,20 684 491,20 100,00 1 075 119,41 1 075 119,41 1 075 119,41 1 075 119,41 462 937,19 462 937,19 0,00 
УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване 

качеството на живот чрез устойчиво и 

ефективно използване и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 1 920 017,22 1 335 035,21 69,53 1 935 731,87 1 665 104,42 1 935 731,87 1 665 104,42 780 181,65 748 457,20 1 243 651,45 
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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 

Процен

т на 

одобре

ние 

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 

Приоритет 1: 

3 429 280,00 7 369 271,36 5 145 893,27 4 228 160,47 2 907 471,60 4 228 160,47 2 907 471,60 3 286 580,14 2 359 412,64 2 027 518,80 1 401 761,20 59,12% 1 439 410,60 

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% 1 930 370,51 
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

Повишаване на икономическата активност 

на населението и осигуряване на 

качествена заетост и социално включване. 

Приоритет 3: 

2 259 220,00 2 066 774,07 2 066 774,07 2 066 688,97 2 066 688,97 2 066 688,97 2 066 688,97 1 012 548,91 1 012 548,91 765 018,41 1 494 201,59 33,86% 0,00 
УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване 

качеството на живот чрез устойчиво и 
ефективно използване и съхраняване на 

местните ресурси. 

Общо: 8 152 823,00 12 810 597,62 10 587 219,53 8 476 589,86 7 155 900,99 8 476 589,86 7 155 900,99 6 480 869,47 5 553 701,97 4 974 277,63 3 178 545,37 61,01% 3 369 781,11 
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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; 

1 1 0 156 000,44 156 000,43 0,00 

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 
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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; 

7 4 3 545 311,00 254 926,25 225 051,00 

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 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 
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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; 

3 2 2 370 414,02 244 893,88 146 132,82 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
8 5 1 1 475 353,83 779 314,30 33 594,75 

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  5 4 0 769 619,20 279 364,61 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 
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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 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 бр. 

проекти/ 

0,00 лв. 

одобрена 

субсидия 

2 бр. 

проекти/   

148 784,50 

лв. одобрена 

субсидия 

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 
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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 

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 
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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 

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) 
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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) 

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 
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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 

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 2 11 4 11 4 11 5 8 3 6 54,55% 0 0 0,00% 

МИГ - - - - - - - - - - - - - - - 

Публичен орган/ 

община 
7 2 8 4 8 4 8 2 5 1 4 57,14% 0 0 0,00% 

НПО 3 0 3 0 3 0 3 3 3 2 2 66,67% 0 0 0,00% 

други 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ЧАСТНИ 14 6 23 3 13 3 13 0 8 2 8 57,14% 5 6 42,86% 

Малко или средно 

предприятие 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Микропредприятие 

(ЕООД, ООД) 
6 2 9 2 5 2 5 0 3 2 3 50,00% 2 2 33,33% 

Физическо лице 6 2 7 1 6 1 6 0 4 0 4 66,67% 2 3 50,00% 

ЕТ 2 2 7 0 2 0 2 0 1 0 1 50,00% 1 1 50,00% 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

Друго (ако е 

приложимо) 
- - - - - - - - - - - - - - - 
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Общо от 

ЕЗФРСР: 
25 8 34 7 24 7 24 5 16 5 14 56,00% 5 6 24,00% 

от ОП НОИР                               

Публичен 

орган/Общини 
1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 100,00% 1 1 100,00% 

Детски градини 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100,00% 1 1 100,00% 

Училища 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100,00% 1 1 100,00% 

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% 0 4 200,00% 

Работодатели 3 0 9 0 4 0 4 0 4 0 4 133,33% 2 4 133,33% 

НПО - - - - - - - - - - - - - - - 

Обучителни 

организации 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Социални 

партньори 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Общо от ОП РЧР  5 0 13 0 8 0 8 0 8 0 8 160,00% 2 8 160,00% 

от ОПИК                               

Малки 

предприятия 
2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Средни 

предприятия 
5 0 6 1 5 1 5 1 5 1 4 80,00% 1 3 60,00% 

Общо от ОПИК 7 0 9 1 5 1 5 1 5 1 4 57,14% 1 3 42,86% 

ОБЩО: 40 8 60 8 40 8 40 6 32 6 29 72,50% 11 20 50,00% 
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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 

Процен

т на 

одобре

ние 

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 

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 2 205 220,00 2 066 774,07 2 066 774,07 2 066 688,97 2 066 688,97 2 066 688,97 2 066 688,97 1 012 548,91 1 012 548,91 765 018,41 1 440 201,59 34,69% 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 1 770 270,00 1 979 296,07 1 979 296,07 1 979 296,07 1 979 296,07 1 979 296,07 1 979 296,07 925 156,01 925 156,01 706 845,51 1 063 424,49 39,93% 0,00 

НПО 195 580,00 87 478,00 87 478,00 87 392,90 87 392,90 87 392,90 87 392,90 87 392,90 87 392,90 58 172,90 137 407,10 29,74% 0,00 

други 239 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 370,00 0,00% 0,00 

ЧАСТНИ 1 527 480,00 4 440 273,29 2 509 795,00 2 356 535,94 1 250 009,52 2 356 535,94 1 250 009,52 1 414 955,61 701 950,56 701 950,56 825 529,44 45,95% 404 778,57 

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, ООД) 673 392,00 1 759 546,91 1 091 661,76 1 055 470,51 563 819,46 1 055 470,51 563 819,46 721 353,11 355 149,31 355 149,31 318 242,69 52,74% 103 165,07 

Физическо лице 541 160,00 1 206 113,22 594 662,61 941 110,00 462 161,00 941 110,00 462 161,00 509 852,50 254 926,25 254 926,25 286 233,75 47,11% 225 051,00 

ЕТ 312 928,00 1 474 613,16 823 470,63 359 955,43 224 029,06 359 955,43 224 029,06 183 750,00 91 875,00 91 875,00 221 053,00 29,36% 76 562,50 

Лице, регистрирано по ТЗ 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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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 

Общо от ЕЗФРСР: 3 732 700,00 6 507 047,36 4 576 569,07 4 423 224,91 3 316 698,49 4 423 224,91 3 316 698,49 2 427 504,52 1 714 499,47 1 466 968,97 2 265 731,03 39,30% 404 778,57 

от ОПНОИР                           

Публичен орган/Общини 277 915,00 581 659,51 581 659,51 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 6 191,80 97,77% 191 468,09 

Детски градини 350 000,00 346 245,20 346 245,20 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 11 245,36 96,79% 271 003,71 

Училища 350 000,00 371 861,50 371 861,50 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 -16 077,82 
104,59

% 
292 188,23 

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% 754 660,03 

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% 523 111,41 

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% 1 175 710,48 

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 1 657 462,10 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 325 568,24 239 071,76 84,72% 1 034 632,03 

Общо от ОПИК 1 955 800,00 2 928 998,07 2 636 098,27 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 871 624,53 1 657 462,08 1 325 568,24 630 231,76 67,78% 1 034 632,03 

ОБЩО: 8 152 823,00 12 810 597,62 10 587 219,53 8 476 589,86 7 155 900,99 8 476 589,86 7 155 900,99 6 480 869,47 5 553 701,97 4 974 277,63 3 178 545,37 61,01% 3 369 781,11 
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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 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

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 53 784,50 

Александър 
Аспарухов 

Александров 

Модернизиране 

на земеделско 

стопанство, чрез 
закупуване на 

техника за 

зеленчукопроиз
водство 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 95 000,00 

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 
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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 

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 

ЗП Дияна 

Валериева 
Ризова 

Закупуване на 

селскостопанска 
техника за 

нуждите на 

земеделско 
стопанство в гр. 

Радомир, общ. 

Радомир, обл. 
Перник 

212 368,00 97 790,00 46,05 212 368,00 97 790,00 - - 212 368,00 97 790,00 0,00 0,00 0,00 

„И И В 2009“ 

ООД 

Закупуване на 

земеделска 

техника и 
инвентар за 

стопанството на 

„И И В 2009“ 
ООД 

166 300,00 83 150,00 50,00 166 300,00 83 150,00 - - 166 300,00 83 150,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.2 

„Инвестиции 

и 

преработка/м

аркетинг на 

селскостопан

ски 

продукти“ 

ДИАНА 

БОРИСОВА 
СТОЯНОВА 

СМР за 
преработка на 

мед и 

оборудване 

260 701,22 130 350,61 50,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 
на 

изискванията 

за АСД 

- - - - - 
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Мярка 6.4.1. 

„Инвестицио

нна подкрепа 

на 

неземеделски 

дейности“ 

Амбулатория 

за 

индивидуална 
практика за 

първична 

извънболничн
а 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 33 594,75 

„АЛИМАРА” 

ЕООД 

„Инвестиции за 

предоставяне на 

услуги от 
„Алимара” 

ЕООД” 

149 773,40 112 330,05 75,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 
на 

изискванията 

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 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

за АСД 

- - - - - 

ЕТ „БОГДАН 

КОНСТАНТИ
НОВ“ 

Закупуване на 
оборудване за 

производство на 

мюсли 

259 698,36 129 849,18 50,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 
на 

изискванията 

за АСД 

- - - - - 

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 
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ЕТ „ДЖИ ЕС 

СТРОЙ 
ГЕРГАНА 

СЕМЕРДЖИ

ЕВА“ 

Повишаване на 

конкурентоспос

обността и 
възможностите 

за допълнителна 

заетост, чрез 
закупуване на 

нови машини от 

ЕТ „ДЖИ ЕС 
СТРОЙ 

ГЕРГАНА 
СЕМЕРДЖИЕВ

А“ 

228 700,00 156 462,04 68,41 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 
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 69 570,32 

„ТЕХСОЛ 

ИНЖЕНЕРИ

НГ“ ЕООД 

„Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 

дейности в 

„ТЕХСОЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ

” ЕООД” 

192 000,00 144 000,00 75,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

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 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 
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 76 562,50 

ЕТ „БОГДАН 
КОНСТАНТИ

НОВ“ 

Закупуване на 
оборудване за 

производство и 

пакетиране на 
зърнени храни 

тип мюсли 

194 800,00 97 400,00 50,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 
за АСД 

- - - - - 

„ВИЛЕНИЯ“ 

ЕООД 

Модернизиране 
на „ВИЛЕНИЯ“ 

ЕООД за 

енергийна 
ефективност и 

качествено 
обслужване 

164 700,00 123 525,00 75,00 164 700,00 123 525,00 - - 164 700,00 123 525,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТ 

„ЛЮБОМИР 
ЛЮБЕНОВ – 

СТРОЙ“ 

Закупуване на 

верижен 

асфалтополагач 

312 926,80 156 463,40 50,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТ „БОГДАН 

КОНСТАНТИ

НОВ“ 

Закупуване на 

автоматична 

линия за 
производство и 

пакетиране на 

зърнени храни 

118 530,00 59 265,00 50,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мярка 7.2 

„Инвестиции 

в 

създаването, 

подобряване

то или 

разширяване

то на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструкт

урa“ 

Община 
Земен 

Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 
административн

и 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 - - 159 733,79 159 733,79 157 233,79 157 233,79 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 

Община 

Радомир 

Благоустройств

о и обновяване 

на парковата 
среда около 

местната 

забележителнос
т „Бучалото“, 

гр. Радомир 

389 067,76 389 067,76 100,00 389 067,76 389 067,76 - - 389 067,76 389 067,76 0,00 0,00 0,00 

Община 

Земен 

Изграждане на 
улица от ОТ95, 

през ОТ50, 

ОТ15 и ОТ12, с. 
Жабляно, 

община Земен 

295 423,44 295 423,44 100,00 295 423,44 295 423,44 - - 295 423,44 295 423,44 0,00 0,00 0,00 
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Мярка 7.5. 

„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкт

ура за отдих, 

туристическа 

инфраструкт

ура“ 

Община 
Радомир 

Обособяване на 

посетителски 

център и 
мултифункцион

ална зала в 

общински музей 
„Войнишко 

въстание“ гр. 

Радомир 

172 317,71 172 317,71 100,00 172 317,71 172 317,71 - - 172 317,71 172 317,71 0,00 0,00 0,00 

Община 

Радомир 

Изграждане на 
туристически 

информационен 

център в гр. 
Радомир, 

община 

Радомир 

218 310,50 218 310,50 100,00 218 310,50 218 310,50 - - 218 310,50 218 310,50 218 310,50 218 310,50 0,00 

Мярка 7.6. 

„Проучвания 

и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

поддържане, 

възстановява

не и 

подобряване 

на 

културното и 

природното 

наследство  

на селата“ 

- - - - - - - - - - - - - - 
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Мерки, 

извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, но 

съответства

щи на целите 

на 

регламента 

(финансиран

и от 

ЕЗФРСР) 

                            

Мярка 19.5 

„Съхраняван

е, 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 28 872,90 28 872,90 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 

междупоколенч

ески диалог 

29 300,00 29 300,00 100,00 29 300,00 29 300,00 - - 29 300,00 29 300,00 29 300,00 29 300,00 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. 

106 

 

„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 29 220,00 29 220,00 0,00 

Мерки, 

финансирани 

от ОПН ОИР 

(ЕСФ) 

                            

Мярка 2.4.1 

„Осигуряван

е 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 - - 338 754,64 338 754,64 338 754,64 338 754,64 271 003,71 

Община 
Радомир 

ЗАЕДНО СЕ 

УЧИМ И 

РАСТЕМ 

279 213,76 279 213,76 100,00 271 723,20 271 723,20 - - 271 723,20 271 723,20 271 723,20 271 723,20 191 468,09 

СУ „Св. Св. 
Кирил и 

Методий“ 

ЗА НОВИ 

КОМПЕТЕНТН
ОСТИ 

371 861,50 371 861,50 100,00 366 077,82 366 077,82 - - 366 077,82 366 077,82 366 077,82 366 077,82 292 188,23 

Община 

Земен Заедно учим и 
творим днес, за 

да успеем утре, 

при равен шанс 
за всички 

302 445,75 302 445,75 100,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 
за ТФО 

- - - - - 

Мерки, 

финансирани 

от ОП РЧР 

(ЕСФ) 
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Мярка 

2.1.1.3. 

„Подкрепа за 

заетост и 

квалификац

ия 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 

Мярка 2.1.6. 

„Повишаван

е 

квалификац

ията и 

постигане на 

адекватни на 

изискваният

а 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 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 
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 - - 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 134 341,19 
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Мярка 2.1.7. 

„Приспособя

ване на 

работниците, 

предприятия

та и 

предприемач

ите към 

промените“ 

„Елейа“ 
ЕООД 

Безопасна и 

здравословна 
работна среда в 

„Елейа“ ЕООД 

229 571,45 229 571,45 100,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

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 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

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 - - 154 120,93 154 120,93 154 120,93 154 120,93 154 120,93 

„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 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

за АСД 

- - - - - 

„ЕН ЕНД 
КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМ
ЪНТС“ АД 

Подобряване на 

организацията и 
условията на 

труд в „Ен Енд 

Кей Козметикс 
Дивелопмънтс“ 

ООД 

200 160,55 200 160,55 100,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

за ТФО 

- - - - - 
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Мярка 2.2.3. 

„По-добра 

грижа за 

хора с 

увреждания 

и хора над 65 

г. в 

невъзможнос

т за 

самообслужв

ане“ 

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 

иновационнат
а дейност на 

предприятият

а от 
територията 

на МИГ – 

Радомир – 
Земен“ 

- - - - - - - - - - - - - - 

Мярка 1.1.2  

„Повишаване 
на 

производител

ността и 
експортния 

потенциал на 

МСП от 
територията 

на МИГ-

„3А Стийл“ 
ООД 

Повишаване на 

производително

стта 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 
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Радомир – 

Земен“ 

„ГАЛКО“ АД 

Повишаване на 
производително

стта 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 

производително

стта 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 

производително
стта и 

експортния 

потенциал 

390 704,00 351 633,60 90,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 

изискванията 

за ТФО 

- - - - - 

„ЕН ЕНД 

КЕЙ 

КОЗМЕТИКС 
ДИВЕЛОПМ

ЪНТС“ ООД 

Подобряване на 

производствени

я капацитет, 
чрез закупуване 

на ново 

технологично 
оборудване във 

фирма „Ен Енд 

Кей Козметикс 
Дивелопмънтс“ 

ООД 

0,00 0,00 - - - оттеглен - - - - - - 
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„ЕН ЕНД 

КЕЙ 
КОЗМЕТИКС 

ДИВЕЛОПМ

ЪНТС“ ООД 

Подобряване на 

производствени
я 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 - - 373 634,99 336 271,49 373 634,99 336 271,49 331 307,09 

„Уърк Уеър 

България“ 

ООД 

Повишаване на 

производствени
я капацитет и 

експортния 

потенциал в 
„Уърк Уеър 

България“ ООД 

366 991,00 330 291,90 90,00 - - отхвърлено 

Не отговаря 

на 
изискванията 

за ТФО 

- - - - - 

„Уърк Уеър 

България“ 
ООД 

Повишаване на 
производствени

я 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 

производително
стта и 

експортния 

потенциал на 
„ГАЛКО“АД 

317 244,46 285 520,01 90,00 317 244,46 285 520,01 - - 317 244,46 285 520,01 317 244,46 285 520,01 0,00 

Общо: 12 810 597,62 10 587 219,53   8 476 589,86 7 155 900,99     8 476 589,86 7 155 900,99 6 480 869,47 5 553 701,97 3 369 781,11 

 


