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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо) 

 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

РА   Разплащателна агенция  

СВОМР  Стратегия за водено от общностите местно развитие  

МИГ  Местна инициативна група 

КВО  Колективен върховен орган 

КУО  Колективен управителен орган 

УС Управителен съвет 

ПМС  Постановление на Министерски съвет 

УО  Управляващ орган 

ОП   Оперативна програма  

ИГРП   Индикативна годишна работна програма  

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ЦКЗ  Централно координационно звено  

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на МИГ. 

През отчетния период са проведени над 60 броя индивидуални консултации на 

потенциални кандидати  по телефона и в офиса на МИГ„Луковит-Роман“. Основните теми са 

свързани с ИГРП във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения, възможностите 

за кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и др. 

При осъществените  информационни срещи и информационна конференция с 

потенциални бенефициенти от територията взеха участие над  75 лица. Присъстващите бяха 

информирани за възможностите за кандидатстване с проектни предложения, за индикативната 

годишна работна програма (ИГРП), за работата в системата ИСУН 2020, както постигнатия 

напредък при изпълнението на Стратегията за ВОМР  за настоящия програмен период. 

В организираните обучения взеха участие 94 лица.Темите на обученията са „Искаме и 

ние“ - как се разработва успешно проектно предложение и „Спечелих проект – ами сега!“- 

изпълнение и отчитане на проекти по различните процедури и  работа в ИСУН. 

За дейността на МИГ и за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите 

страни и популяризиранe на дейностите си, МИГ„Луковит-Роман“ поддържа актуална 

информация за приемите  и възможностите за кандидатстване на електронната  страница 

www.mig-lr.eu и чрез  публикации в местната преса. 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие 

на такива. 

  Пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията се постига чрез   

приеми за кандидатстване по мерки , финансирани от Оперативна програма развитие на 

човешките ресурси   

Решаването на проблеми и постигане на въздействие от реализацията на мерките 

включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие насочени към уязвимите и 

малцинствени групи на територията на МИГ-а е осъществено след стартиране на прием и 

реализацията на проектни предложения по процедури: 

BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията 

на общините Луковит и Роман“ 

BG05M9OP001- 2.085 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на 

общините Луковит и Роман“ 
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BG05M9OP001- 2.080 МИГ Луковит-Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността в общините Луковит и Роман“ 

BG05M9OP001- 1.118 „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и 

Роман“ 

BG05M9OP001- 1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в 

общините Луковит и Роман“ 

BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията 

на общините Луковит и Роман“ 

  

5. Изпълнение на целите на СВОМР. 

 

 

 Стратегическа цел:  

Подобряване качеството на живот и жизнения стандарт на населението на територията на МИГ 

„Луковит-Роман“ чрез използване на местния потенциал - общество, природно и историческо 

наследство и човешки капитал, за устойчиво развитие на конкурентна икономика, 

екологосъобразно земеделие, подобряване на средата на живот и развитие на нови за територията 

дейности. 

 

Постигането на основната стратегическа цел ще се осъществи чрез реализиране на следните три 

приоритета: 

 

Приоритет 1: Подобряване качеството на живот и (чрез) развитие на човешкия капитал. 

Специфични цели по приоритет 1: Подобряване качеството на живот и (чрез) развитие на 

човешкия капитал. 

Специфична цел 1.1: Подобряване достъпа и качеството на образованието и обучение на 

работната сила за повишаване на квалификацията; 

Специфична цел 1.2: Осигуряване на среда за равноправен достъп и активно социално 

включване. 

 

Приоритет 2: Развитие на предприемачеството и подобряване на бизнес средата за създаване на 

устойчива заетост. 

Специфични цели по приоритет 2: Развитие на предприемачеството и подобряване на бизнес 

средата за създаване на заетост.  

Специфична цел 2.1: Осигуряване на устойчива и качествена заетост; 

Специфична цел 2.2: Развитие на модерно земеделие и преработвателен сектор; 

Специфична цел 2.3: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез 

разнообразяване и алтернативни дейности. 

 

Приоритет 3: Подобряване на условията и средата на живот, с грижа за околната среда и 

използване на местния природен потенциал и културно наследство. 

Специфични цели по приоритет 3: Подобряване на условията и средата на живот, с грижа за 

околната среда и използване на местния природен потенциал и културно наследство. 

Специфична цел 3.1: Подобряване на социалната, техническа и туристическа инфраструктура на 

територията на МИГ „Луковит-Роман“ за създаване на привлекателна среда за живот и бизнес; 

Специфична цел 3.2: Развитие на устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното 
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и културно наследство; 

Специфична цел 3.3: Устойчивото развитие и защита на околната среда на територията на 

Луковит и Роман чрез превенция и поддържане на горския фонд, развитие на биологично 

земеделие и популяризиране на екосистемни услуги. 

В изпълнение на Приоритет 1 от  Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 

2020 година, МИГ обяви прием по следните мерки: 

-19-ОПРЧР-АВ;  

-19-ОПРЧР – А; 

-19-НОИР - ДГ; 

-19-НОИР – ПО; 

-19-НОИР - У 

Сключени са административни договори по мерки 19-ОПРЧР – А, 19-ОПРЧР-АВ, 19-ОПРЧР-

СЗУ,  19 – ОПРЧР – СИИ и 19-НОИР – ПО. 

 

В изпълнение на Приоритет 2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 

2020 година са сключени два административни договора по Мярка 19-ОПИК-ППК от Оперативна 

програма Иновации и конкурентноспособност. 

Обявен е прием по мерки М-4.1, М-4.2, М-6.4 от Програма за развитие на селските райони 

 

В изпълнение на Приоритет 3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 

2020 година е обявен прием по М-7.2 от Програма за развитие на селските райони. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период  

 (Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението) 

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Всички  процедури за подбор на проекти по  мерки от Стратегията на МИГ-а, са разработени и 

одобрени от УС през 2019г. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативен график на процедурите за прием на проекти по Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ Луковит-Роман за 2020 г. бе променян 

неколкократно . Причините за наложените промени бяха във връзка със сроковете за прием на 

проектни предложения, голяма част от етапите за съгласуване отнемат време и екипа на МИГ 

нямаше да е в състояние да стартира прием на проекти в така указаните срокове. 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2020 г. 

МИГ Луковит-Роман, планира да стартира прием на проектни предложения по13 от одобрените в 

Стратегията мерки:  

19-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства   

19-4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

            19-6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности   

19-7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

19-7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

19-ОПРЧР –А  Активиране на безработни и неактивни лица   
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19 –ОПРЧР –АВ  Приобщаване и активно включване   

19 –ОПРЧР –СЗУ  Предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително 

дългосрочна грижа   

19 –ОПРЧР –СИИ   Социално-икономическа интеграция на а уязвими групи 

19 –ОПИК –ППК  Подобряване на производствения капацитет в малки и средни 

предприятия 

19.2-ОПНОИР-ДГ  Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от 

маргинализирани групи в системата на предучилищното образование 

19.2-ОПНОИР-ПО   Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование 

19.2-ОПНОИР-У  Подобряване на достъпа до училищнообразование и намаляване на 

процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

  

МИГ „Луковит-Роман” публикува информация за дейността  по  СВОМР на интернет страница 

си с електронен адрес: http://mig-lr.eu, в регионални медии,  Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН2020) -

https://eumis2020.government.bg и интернет страницата на съответната оперативна програма. 

С цел информиране и подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ при 

разработването на дейности и подготовката на заявления за кандидатстване по мерките към 

Стратегията за ВОМР на Сдружението, екипът на МИГ „Луковит-Роман”е предоставил 

информация и консултация в офиса и по телефон на над 60 потенциални бенефициенти.   

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор 

През отчетния период са обявени покани за прием на проектни предложения по 11 от 

одобрените в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

Луковит-Роман“ мерки. Пълният пакет документи за кандидатстване  по мерки от СВОМР на 

МИГ„Луковит-Роман“ са утвърдени от УС на МИГ, публикувани на сайта на Сдружението - 

http://mig-lr.eu/, в регионални медии,   Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН2020) -https://eumis2020.government.bg и интернет страницата 

на съответната оперативна програма.  Периода за прием на проектни предложения е не по- 

кратък от тридесет дни. Преди изтичане на крайният срок по процедурата МИГ, отправя покана 

до Управляващия орган на финансиращата програма и до ДФЗ, да определят свои представители, 

които ще участват в комисията за подбор на проектни предложения като наблюдатели. След 

изтичане на срока за прием на проекти МИГ насрочва заседание на  УС, в което се определя 

състава на комисията за подбор на проектни предложения. Въз основа на взетите решения 

председателя на  УС на МИГ Луковит-Роман издава заповед за назначаване на КППП. Срокът за 

приключване работата на КППП е 30 работни дни. Въз основа на резултатите от оценката, КППП 

изготвя Оценителен доклад. Оценителният доклад се одобрява от  УС на МИГ в срок до 5 

работни дни от приключването на работата на комисията. Оценителният доклад и приложимите 

към него документи се изпращат от МИГ до ръководителя на УО на финансиращата програма. 

Управляващият орган на финансиращата програма извършват проверка за спазване на 

процедурата за подбор на проекти от МИГ.  

 

През отчетния период има одобрени оценителни доклади за извършени оценки на 

постъпили проектни предложения по следните процедури:  
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BG16RFOP002-2.059  МИГ Луковит-Роман "Подобряване на производствения капацитет в 

малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман", първи и втори срок за 

кандидатстване; 

BG05M9OP001-2.084  МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на 

територията на общините Луковит и Роман“; 

BG05M9OP001-1.087  "Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит 

и Роман" 

BG05M9OP001-2.085  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Луковит и Роман“ 

BG05M9OP001-2.091  МИГ Луковит-Роман -Предоставяне на социални и здравни услуги в 

общността в общините Луковит и Роман 

BG05M2OP001-3.021 МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на 

мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на 

професионалното образование, първи и втори срок за кандидатстване; 

BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман - Подобряване на достъпа и повишаване на 

обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в 

общините Луковит и Роман“ 

  

Всички  документи свързани с оценителния процес по обявените процедури на Сдружението  са 

налични в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН2020) -https://eumis2020.government. 

 

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно определените стандарти и 

Вътрешни правила за документооборот  и счетоводна политика на Сдружение „МИГ „Луковит-

Роман“ “. 

В архива на МИГ, находящ се в офиса се извършва текущо съхраняване на цялостната 

кореспонденция на Сдружението, както и всички документи до приключване на оперативната 

работа с тях. За архива е осигурено подходящопомещение с условия за приемане, съхраняване и 

използване на документите. 

При извършване на дейността МИГ поддържа следните регистри: Регистър на входяща и 

изходяща кореспонденция на МИГ,Регистър на издадените заповеди във връзка дейността на 

МИГ, Регистър на сключените договори с физически и юридически лица, Регистър на 

обществените поръчки, Регистър на бенефициентите със сключени договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мерки към СВОМР, Регистър на членовете на общото 

събрание.  

  

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане 

на електронната страница на МИГ; 

  

  

Действията за популяризиране, информиране и публичност бяха изпълнени  в съответствие с 

одобрения бюджет на МИГ за 2020 година.  

През отчетния период е изготвено Проучване и анализ на територията на МИГ на тема: 

Проучване на икономическата активност на младежите и жените на територията  на МИГ 

Анализът е изготвен от фирма „Про Консулт ПМ“ ЕООД в изпълнение на Договор № 12 

от 31.08.2020г.  
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За поддържане на съществуваща интернет страница е сключен граждански договор за 

услуга № 1 от 20.01.2020 г. с Георги Цветославов Георгиев. 

Привеждане и поддръжка на съществуващата интернет страница   съгласно изискванията 

на Наредба 22 от 14 декември 2015 г. и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. и включваща следната информация: 

1) Връзка с интернет страниците на получателите на финансова помощ по стратегията за 

ВОМР, които имат такава; 

2) Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

3) Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

4) Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица 

или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, 

и групата от заинтересовани лица, които представлява; 

5) Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

6) Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 

стойност на поръчките; 

7) Профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

8) Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

9) Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8; 

10) Критерии за оценка на проектите; 

11) Решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган 

за одобрение на проектите; 

12) Всички правила за работа на МИГ; 

13) Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

14) Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни 

пред УО на ПРСР 2014 - 2020. 

15) Информацията е публикувана при спазване на изискванията на Закона за защита на 

личните данни, Закона за обществените поръчки и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и 

мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, 

(ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на 

Съвета (ОВ, L, бр. 345, 20 декември 2013 г.) след получаване на изрично писмено съгласие от 

физическите лица и едноличните търговци. 

16) Публикуваната информация отговаря на изискванията за визуализация от Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. 

 

Съгласно сключен договор № 8 от 17.01.2020   с ЕТ „Луковитски новини-Атанас 

Граждански-Свилена Гражданска“  са направени   12 бр. публикации  на интернет страницата на 

в. „Луковитски новини“  и 10 публикации на интернет страницата на  „Зов нюз“. 

Съгласно Договор № 11 от 03.04.2020 г. с "КРЕС БГ" ЕООД, са изработени следните 

рекламни материали:  

-Плакати за оповестяване на срещи, обучения, семинари – 200 броя  

-Тениски, брандирани с логото на МИГ – 500 броя 

-блокнот за 2021г- - 300 броя 

Съгласно Договор № 11 от 03.04.2020 г. с "КРЕС БГ" ЕООД са изготвени Наръчници за 

потенциални получатели на финансова помощ за подготовка на проекти по СВОМР по 3 мерки, 

финансирани от ОПНОИР– 120 броя 
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Всички изработени материали са визуализирани съгласно изискванията и правилата, 

описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1698/2005 на Съвета. 

 

Сключен е договор с „КЕТЪРИНГ И ЗАБАВЛЕНИЯ“ ЕООД за организиране, подготовка 

и провеждане на работни/информационни срещи, обучения и конференции в населените места на 

територията на МИГ Луковит-Роман за информиране и популяризиране на дейностите по 

изпълнение на СВОМР .Проведени са: 

 - информационна конференция   – 23.07.2020 г., гр. Луковит 

-  еднодневна работна среща   – 15.09.2020 г., гр. Луковит 

-    еднодневно обучение   Тема: "Искаме и ние!". Как се разработва успешно проектно 

предложение: 

15.07.2020г. в гр. Луковит, 

16.07.2020г. в гр. Луковит, 

17.09.2020г. в гр. Луковит, 

19.09.2020г. в гр. Луковит, 

28.09.2020г. в гр. Луковит, 

30.09.2020г. в с. Дерманци, общ. Луковит, 

01.10.2020г. в гр. Роман 

-   еднодневно обучение  Тема „Спечелих проект – ами сега! Изпълнение и отчитане на 

проекти по различните процедури. Работа в ИСУН“: 

23.11.2020г. в гр. Луковит, 

24.11.2020г. в гр. Луковит 

6.4. 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 отчетния период от страна на МИГ не е осъществяван мониторинг на изпълнение на 

договорите с получателите на финансова помощ. 

 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

През отчетния период не са възникнали трудности, водещи до възпрепятстване изпълнението 

на одобрената СВОМР за територията на „МИГ Луковит-Роман”. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Луковит-Роман” е нов подход, който досега не е прилаган на 

територията, основан на принципа „отдолу-нагоре” с включването и активното участие на 

местната общност. Чрез реализирането на многофондовата стратегия, за първи път на 

територията се прилага интегриран, многосекторен подход, който ще търси начини за 

преодоляване на разнопосочни проблеми по отношение на социалните, икономически, 

образователни и други различия. Тя включва мерки, финансирани от различни фондове и 

програми, основани на местния потенциал и потребности, като ще допълва интервенциите, 

залегнали в плановете за развитие на територията на местно, регионално и национално ниво. 

Иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман са залегнали в 

критериите за оценка на проектите и тяхната тежест, тъй като насърчават потенциалните 

кандидати за създаване на нови за територията продукти, услуги и въвеждането на иновативни 

техника и технологии. 
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8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

          Екипът по изпълнение на стратегията се състои от пет служители, в т.ч. изпълнителен директор, 

един експерт по прилагане на СВОМР и двама технически сътрудника, които работят на пълно работно 

време – 8 часа, и счетоводител на половин работен ден – 4 часа. Всички служители с изключение на един 

технически сътрудник работят в офис на МИГ в гр. Луковит. Един технически сътрудник работи в  офиса 

в гр. Роман. 

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо за отчетния период. 

8.2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е 

приложимо); 

Неприложимо за отчетния период. 

8.3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 
Неприложимо за отчетния период. 

8.4.Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

През отчетния период има промени в експертния състав на МИГ, както следва: 

Техническите сътрудници са назначени след одобряване на заявления за промяна в персонала  

на сдружението от страна на УО но ПРСР 2014-2020 г.    

 

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

приложимо); 

През отчетния период  настъпиха следните промени в състава на колективния върховен 

орган  на МИГ: 

1.През м септември са приети нови членове на Сдружението : 

- НЧ „св. св. Кирил и Методий-1927“ с. Радовене, община Роман, ЕИК 106595075 – 

представител на неправителствения сектор; 

- „Ив електрик“ ЕООД, ЕИК 202100492 – юридическо лице от гр. Луковит, общ. Луковит, 

представител на стопанския сектор 

- „Мариета Ценкова“ ЕООД, ЕИК 206104584 – юридическо лице от с Долна Бешовица, 

общ. Роман, представител на стопанския сектор 

- Цветенка Василева Хаджиева, ЕГН 6706273077 – физическо лице от гр. Луковит, общ. 

Луковит, квота на неправителствения сектор. 

      С новоприетите Общото събрание има 39 членове, разпределени, както следва: трима 

/3/ представители на публичния сектор – 7,69  %; 17 / седемнадесет/ представители на 

нестопанския сектор – 43,59 % и 19/деветнадесет/ представители на стопанския сектор – 48,72 %. 

Спазен е квотният принцип и нито един от секторите няма повече от 49 % представителност в 

Общото събрание, с което е спазен чл. 28, ал. 3. от Устава на Сдружение МИГ Луковит-Роман.  

      През м. октомври  двама членове са подали заявления и са напуснали  Общо събрание: 

- НЧ „св. св. Кирил и Методий-1927“ с. Радовене, община Роман, ЕИК 106595075 – 

представител на неправителствения сектор; 

- ЕТ „Мишо-Димитър Димитров“, ЕИК   , - юридическо лице от с. Дерманци,  общ. 

Луковит, представител на стопанския сектор 

       Общото събрание към момента   има 37 членове, разпределени, както следва: трима /3/ 

представители на публичния сектор – 8,11  %; 16 / седемнадесет/ представители на нестопанския 

сектор – 43,24 % и 18/деветнадесет/ представители на стопанския сектор – 48,65%. Спазен е 

квотният принцип и нито един от секторите няма повече от 49 % представителност в Общото 

събрание, с което е спазен чл. 28, ал. 3. от Устава на Сдружение МИГ Луковит-Роман. 

 

8.6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

Колективният управителен орган (Управителен съвет), се състои от 7 членове, както 
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следва: 1 председател и 6 членове. 

На Общо събрание, проведено на 15.09.2020 г. след подадени заявления   предсрочно е 

прекратен мандата  като членове на Управителния съвет на „Балкански център Дипломат“ ООД, 

представлявано от  Ангел Станев Лалев, ЕТ „Дида 2005 – Иванка Христова“ представлявано от   

Детелина Тодорова Димитрова и НЧ „Просвета – 1925“, с. Камено поле, общ. Враца, 

представлявано от Иван Цветков Иванов . 

В Управителния съвет  бяха предложени и приети: 

1. НЧ „св. св. Кирил и Методий-1927“ с. Радовене, община Роман, ЕИК 106595075 – 

представител на неправителствения сектор; 

2. „Ив електрик“ ЕООД, ЕИК 202100492 – юридическо лице от гр. Луковит, общ. 

Луковит, представител на стопанския сектор 

3. „Мариета Ценкова“ ЕООД, ЕИК 206104584 – юридическо лице от с Долна 

Бешовица, общ. Роман, представител на стопанския сектор. 

  

         На общо събрание на 22.10.2020г. след подадено заявление   предсрочно е прекратен 

мандата  като член  на Управителния съвет на   НЧ „св. св. Кирил и Методий-1927“    и приет нов 

член на УС – Младенка Иванова Цветкова от с. Долна Бешовица, общ. Роман – представител на 

нестопанския сектор. 

   

 За промените е уведомен Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. с писмо наш 

изх. № 115/30.10.2020 г.  

Промяната в обстоятелството  е отразена в Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ  

 

 

8.7.Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

 

През отчетния период е открит изнесен офис на МИГ  в гр. Роман, функциониращ от 

01.08.2020г.  

Към момента МИГ разполага с два офиса: централен в гр. Луковит и изнесен в гр. Роман. 

През периода не е извършвана промяна на седалището и адреса на управление на 

МИГЛуковит-Роман. Седалището и адресът на управление на МИГе  :  гр. Луковит, обл. Ловеч, 

ул. „Сан Стефано“ № 1. 

  

8.8.други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо за отчетния период. 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

 

На 09.01.2020г. е подписано Допълнително споразумение № РД 50-22/09.01.2020г. год. към 

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-22/25.03.2019г. Изменението касае ПРСР -

Мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, мярка 19-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопонскипродукти“, мярка 19-6.4 „ Инвестиции в подкрепа на     

неземеделски дейности“, мярка 19-7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, мярка 19-7.5 „ Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, мярка 19-8.6 „ 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти“ и мярка 19-7.6 „Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, 

ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните 
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социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на информилаността по 

екологични въпроси“.    

 

10. 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); 

 

През отчетния период са направени посещения от ДФ „Земеделие“ относно проверка за 

направени разходи за закупен служебен автомобил, климатик, телефони, хладилници, компютър, 

кафе машини и обзавеждане за офиса в гр. Роман. 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

ИНДИКАТОРИ ПО СТРАТЕГИЯТА 

Вид индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

стратегията 
брой 61 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати 

по стратегията 
брой 55 

Стойност на подкрепата лева 7 353 823 

Население, обхванато от 

дейностите 
% 70 

р
ез

у
л
та

т 

Работни места, разкрити в 

подпомогнати проекти в 

рамките на СВОМР 

брой 101 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Въведени нови технологии 

/продукти /услуги  
брой 11 

Подпомогнати проекти на 

земеделски производители 
брой 14 

Подпомогнати стопанства 

или микро предприятия 
брой 24 

Подпомогнати МСП брой 7 

Лица от уязвимите 

общности, включени в 

проекти 

брой 162 

Деца обхванати от 

дейностите по проекта 
брой 600 
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Индикатори по мерки: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

и
зх

о
д
н

и
 

Подпомогнати проекти по мярката брой 14 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 14 

Въведени нови технологии и 

модернизация на физическия 

капитал. 

брой 7 

Общ размер на помощта лева 700000 

р
ез

у
л
та

т 

Лица до 40 годишна възраст, 

кандидатствали с проект 
брой 4 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Проекти за създаване на нови 

трайни насаждения или нови 

животновъдни обекти, съгласно 

приоритетните сектори 

брой 10 

Създадени нови работни места брой 10 

Подкрепени биологични 

стопанства или стопанства в преход 
брой 4 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ 

Вид 

индикат

ор 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  Източник на информация 

и
зх

о
д
н

и
 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 3 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 3 

Въведени нови технологии и 

модернизация на физическия 

капитал. 

брой 1 

Общ размер на помощта лева 300000 
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р
ез

у
л
та

т 
Подкрепени проекти за 

преработка на собствена 

земеделска продукция 

брой 1 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за плащане 

Мониторингови доклади 

Подкрепа за инвестиции в 

преработка на суровини от 

сектори - животновъдство, 

зеленчукови, овощни, 

медицински и ароматни 

култури 

брой 3 

Създадени нови работни места брой 3 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-6.4  

"ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ" 

Вид 

индикат

ор 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

и
зх

о
д
н

и
 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 6 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 6 

Общ размер на помощта лева 1 033 700 

р
ез

у
л
та

т 

Подкрепа за инвестиции в 

проекти за развитие на селски 

туризъм 

брой 1 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подкрепа за проекти на 

земеделски производители 
брой 1 

Подкрепа за инвестиции в нови 

за територията производство/ 

услуга/продукт/занаят 

брой 1 

Лица до 40 годишна 

възраст/роми/жени, 

кандидатствали с проект 

брой 2 

Създадени нови работни места брой 10 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-7.2 

"ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИНФРАСТРУКТУРА" 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 
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и
зх

о
д
н

и
 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 3 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Подпомогнати кандидати 

по мярката 
брой 3 

Общ размер на помощта лева 500000 

р
ез

у
л
та

т 

Население от територията 

на МИГ, което ще се ползва 

резултатите  

% 25 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Подкрепа за инвестиции в 

социалната инфраструктура 

за предоставяне на услуги, 

които не са част от процеса 

на деинституционализация  

брой 1 

Създадени работни места, 

вкл. временна заетост 
брой 5 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-7.5 

"ИНВЕСТИЦИИЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, 

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел  Източник на информация 

и
зх

о
д
н

и
 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 200000 

р
ез

у
л
та

т 

Подкрепа за инвестиции в нова 

туристическа 

инфраструктура/инвестиции в 

туристически атракции/услуги, 

значими за идентичността на 

региона 

брой 1 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 
Създадени работни места, вкл. 

временна заетост 
брой 5 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-7.6 

"Подпомагане за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природното наследство на села, ландшафта в селски райони и 

обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически 

аспекти, както и действия за повишаване на информираността по екологични въпроси" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  Източник на информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 50000 

сп
ец

и
ф

и
ч
н

и
 

Проект, който включва 

използване на нови за 

територията методи на 

представяне на културното и 

природно наследство, и/или 

използва информационни 

технологии, и/или създава 

нови за територията обекти 

за популяризиране на 

културното и/или природно 

наследство 

брой 1 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за плащане 

Мониторингови доклади 

Създадени работни места, 

вкл. временна заетост 
брой 1 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-8.6  

"ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКА, 

МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА С ГОРСКИ ПРОДУКТИ" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 
Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 
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Проектът включва инвестиция за 

закупуване на техника, която 

притежава валиден сертификат 

за съответствие с одобрения тип 

(сертификат за одобрение на 

типа на Европейската общност) 

брой 1 

Мониторингови доклади 

Общ размер на помощта лева 150000 

сп
ец

и
ф

и
ч
н

и
 

Създадени нови работни места брой 2  

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-НОИР - ДГ 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел  
Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 5 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 5 

Общ размер на помощта лева 293 374,50 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 и

зп
ъ

л
н

ен
и

е 

Деца от маргинализирани 

общности (вкл.роми), обхванати 

от дейностите 

брой 200 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Родители на деца от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми), обхванати от 

дейностите 

брой 100 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Деца от маргинализирани 

общности (вкл.роми), 

интегрирани в образователната 

система 

брой 120 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Ръст на нетен коефициент на 

записване в детските градини  
% 3 

Относителен дял на средствата 

за иновативни/„зелени 

дейности“ 

% 20 
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Създадени нови работни места брой 3 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-НОИР - ПО 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел  
Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 156 466,40 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 з

а 

и
зп

ъ
л

н
ен

и
е 

Ученици от маргинализирани 

общности (вкл.роми), обхванати 

от дейностите 

брой 80  
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Родители на деца от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми), обхванати от 

дейностите 

брой 50 

Мероприятия за образователна 

интеграция 
брой 2 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Ученици от ученици от 

етнически малцинства 

(вкл.роми), интегрирани в 

образователната система  

брой 40 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Ръст на нетен коефициент на 

записване в училищата  
% 3 

Относителен дял на средствата 

за иновативни/„зелени 

дейности“ 

% 20 

Създадени нови работни места брой 1 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-НОИР - У 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел  
Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 5 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 
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Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 5 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 
Общ размер на помощта лева 528 074,10 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 и

зп
ъ

л
н

ен
и

е 

Ученици от маргинализирани 

общности (вкл.роми), обхванати 

от дейностите 

брой 300 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Родители на деца от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми), обхванати от 

дейностите 

брой 100 

Проведени обучителни форми 

по теми свързани с екологично 

образование 

брой 4 

Нови образователни форми за 

интеграция – лятно училище, 

зелено училище и т.н 

брой 3 

Мероприятия за образователна 

интеграция 
брой 5 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Ученици от етнически 

малцинства (вкл.роми), 

интегрирани в образователната 

система  

брой 170 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови 

доклади 

Относителен дял на средствата 

за иновативни/„зелени 

дейности“ 

процент 20 

Създадени нови работни места брой 3 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-ОП РЧР - А 

"АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ /АКТИВИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА" 

Вид 

индикат

ор 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 3 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 3 

Общ размер на помощта лева 508 508 
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С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 и

зп
ъ

л
н

ен
и

е 
Безработни участници на възраст 

от 30 до 54 г. вкл. 
брой 20 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Безработни участници, вкл. 

продължително безработни, или 

неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г. 

брой 10 

Безработни участници от ромски 

произход на възраст до 29г. вкл, с 

основна или по-ниска 

образователна степен 

брой 15 

Осигурена субсидирана заетост 

/работни места/ 
брой 30 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Участници на възраст от 30 до 

54г. вкл., започнали работа, вкл. 

като самонаети, при напускане на 

операцията 

брой 8 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Участници на възраст от 30 до 54 

г. вкл., придобили квалификация 

при напускане на операцията 

брой 15 

Създадена устойчива заетост след 

приключване на проектите / 

устойчиви работни места 

брой 10 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-ОП РЧР - СИИ 

"СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 391 160 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 и

зп
ъ

л
н

ен
и

е 

Роми брой 50 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Проекти, насочени към 

интервенция в ранна детска 

възраст 

брой 1 

Проекти с дейности, насочени 

към жени от ромската общност 
брой 1 
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С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Роми, които при напускане на 

операцията са започнали да 

търсят работа, или имат работа, 

или са ангажирани с 

образование/обучение или са 

получили квалификация или са 

включени в социални и здравни 

услуги 

брой 10 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Създадени работни места в 

резултат от дейностите  
брой 2 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-ОП РЧР - АВ 

"ПРИОБЩАВАНЕ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 244 475 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 з

а 
и

зп
ъ

л
н

ен
и

е Неактивни или безработни 

участници  
брой 6 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Деца, вкл. с увреждания  брой 3 

Хора с увреждания над 18 г.  

 
брой 6 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 з

а 

р
ез

у
л
та

т 

Неактивни и безработни 

участници, които са започнали 

да търсят работа или имат 

работа, включително като 

самостоятелно заети лица, след 

осигурена грижа за дете 

брой 3 

 

 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и здравни 

услуги 

брой 3 
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Участници с увреждания над 

18г., които са започнали да 

търсят работа или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

брой 4 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-ОП РЧР - СЗУ 

"Предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително дългосрочна 

грижа" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 2 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 2 

Общ размер на помощта лева 342 265 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 и

зп
ъ

л
н

ен
и

е Лица с увреждания и лица над 

65 г. в невъзможност за 

самообслужване 

брой 65 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване 
брой 2 

С
п

ец
и

ф
и

ч
н

и
 

за
 р

ез
у
л
та

т 

Участници с увреждания и 

участници над 65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

брой 65 
База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване, разширили 

обхвата на дейността си 

брой 2 

Създадени нови работни места брой 30 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 19.2-ОПИК 

"ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ" 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

и
зх

о
д
н

и
 Подпомогнати проекти по 

мярката 
брой 7 База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 
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Подпомогнати кандидати по 

мярката 
брой 7 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади Въведени нови 

технологии/продукти в 

предприятията 

брой 3 

Общ размер на помощта лева 1955800 

З
а 

р
ез

у
л
та

т Подкрепа за инвестиции в нови 

за територията 

производство/услуга/продукт 

брой 1 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади Създадени нови работни места брой 10 

 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

 

 При осъществена среща с   местни инициативни групи от Северозападен район за планиране бе 

направен обмен по отношение на наболели проблеми при работа на МИГ и коментирани 

възможности за сътрудничество и взаимопомощ между МИГ от региона и извън него. 

  

Като добри практики при изпълнение на дейностите по подмярка 19.2 и респ. по подмярка 19.4 

може да се посочат: 

- добрата комуникация в Комисиите по подбор на проектни предложения, коректни 

отношения, съгласуваност на действия, спазване на срокове. 

- непрекъсната информираност на бенефициентите за изпълнението на стратегията. За 

отчетния период са осъществени  над 60 броя консултации в офисите на МИГ, по телефона и  при 

индивидуални срещи със заинтересовани лица, откъдето може да се съди за популярността на 

дейността на сдружението и желанието за все по-голяма информираност на местното население. 

- ползотворното сътрудничество между МИГ и общините от територията. 

   

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 

 

Входяща кореспонденция за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. 

 

 

Вх.№/ Дата Кореспондент Относно 

34А/15.01.2020г. ЕТ „Луковитски новини – 

Атанас Граждански – 

Свилена Гражданска“ 

Оферта за предоставяне на услуги по осигуряване на 

публикации в местни и регионални медии 

35/16.01.2020 г.  МИНИСТЕРСТВО НА 

ИКОНОМИКАТА 

Номиниране на наблюдател по втори краен срок по 

процедура за подбор на проекти BG16RFOP002 

36/17.01.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Сключване на допълнително споразумение към 

споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № 

РД50-22/25.03.2019г. 

37/17.01.2020г. МЗХГ Предоставяне на допълн. информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2020г. 

по подмярка 19.4 
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38/17.01.2020г. МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Съгласуване на проект на документи  за кандидатстване 

по процедура 

39/23.01.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване на документи по процедура  за подбор на 

проекти BG05M2OP001-3.022 

40/07.02.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване на документи по процедура  за подбор на 

проекти BG05M2OP001-3.021 

41/07.02.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Заявление за одобрение назначаването на нов служител 

в екипа на МИГ 

42/19.02.2020г. Министерство на 

икономиката  

Възражение от „УАИЪР ТРЕЙД“ ЕООД 

43/25.02.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Годишен доклад за 2019 г. по подмярка 19.4 

44/04.03.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Одобрение назначаването на нов служител в екипа на 

МИГ 

45/05.03.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Одобрение на планирани дейности и разходи за 2020г. 

по подмярка 19.4 

45А/13.03.2020г. Георги Благоев Петров Оферта за предоставяне на консултантска услуга за 

разработване на процедури за прием на проекти 

45Б/16.03.2020г. „Крес БГ“ ЕООД Оферта за доставка на информационно-рекламни 

материали /дизайн, изработка и отпечатване/ 

45В/27.03.2020г. „КЕТЪРИНГ И 

ЗАБАВЛЕНИЯ“ ЕООД 

Оферта за организиране, подготовка и провеждане на 

обучения, конференции, срещи/семинари 

46/06.04.2020г. ИА   ОПНОИР Окончателни насоки за съгласуване по процедура  

BG05M2OP001-3.021 

46А/06.04.2020г. Детелина Димитрова Заявление за прекратяване членство в управителен 

съвет на МИГ от ЕТ“Дида 2005 - Иванка Христова“ с. 

Хубавене 

47/10.04.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Годишен доклад за 2019 г. по подмярка 19.2 

48/13.04.2020г. ДФЗ – РА  Дирекция 

Оторизация на плащанията 

по ПМРСР 

Уведомително писмо за отстраняване на нередности  

№ 11/19/4/0/00080/3/01/02/01 

49/22.04.2020г. ДФЗ – РА  Дирекция 

Оторизация на плащанията 

по ПМРСР 

Уведомително писмо за отстраняване на нередности  

№ 11/19/4/0/00080/1/01/02/01 

50/22.04.2020г. Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

Изпратени на електронен носител за съгласуване на 

насоки за процедури за прием на проекти по мярка 4.1, 

4.2 и 6.4 

51/23.04.2020г. МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Отговор на писмо за съгласуване за съответствие на 

проекти на документи по подмярка 4.2 съгласно 

ЗУСЕСИФ 

52/23.04.2020г. МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Отговор на писмо за съгласуване за съответствие на 

проекти на документи по подмярка 4.1 съгласно 

ЗУСЕСИФ 

53/23.04.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване насоки за кандидатстване по процедура  

BG05M2OP001-3.021 

54/24.04.2020г. МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Отговор на писмо за съгласуване на проекти на 

документи за кандидастване по подмярка 6.4 съгласно 

ЗУСЕСИФ 

55/27.04.2020г. МТСП    ОП РЧР Одобряване доклад на оценителна комисия 
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56/20.05.2020г. МТСП    ОП РЧР Одобряване работата на оценителна комисия 

57/20.05.2020г. МТСП    ОП РЧР Одобряване работата на оценителна комисия по 

процедура 1.087 

58/27.05.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване насоки за кандидатстване по процедура  

BG05M2OP001-3.022 

59/28.05.2020г. МТСП    ОП РЧР Одобряване доклад на оценителна комисия 

60/02.06.2020г. ИА   ОПНОИР Включване на наблюдател в КППП 

60А/02.06.2020г. Иван Иванов Заявление за прекратяване членство в управителен 

съвет на МИГ от НЧ“Просвета 1925“ с. Камено поле 

61/11.06.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване насоки за кандидатстване по процедура  

BG05M2OP001-3.024 

62/16.06.2020г. МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Съгласуване на проект на документи  за кандидатстване 

по процедура BG05M2OP001-3.024 

63/22.06.2020г. Ангел Станев Лалев  Заявление за прекратяване членство в управителен 

съвет на МИГ от “Балкански Център Дипломат“ ООД 

64/30.06.2020г. ИА   ОПНОИР Съгласуване на коригиран проект на насоки за 

кандидастване по процедура BG05M2OP001-3.024 

65/09.07.2020г. ИА   ОПНОИР Покана за участие в обучение на потенциални 

бенефициенти по процедури за БФП на МИГ Луковит – 

Роман от ОПНОИР 

66/13.07.2020г. ИА   ОПНОИР Включване на наблюдател в КППП 

67/21.07.2020г. ДФЗ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ ПО  

ЗАЯВКА № 11/19/4/0/00080/3/01 

68/21.07.2020г. ДФЗ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА АВАНСОВА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ЗАЯВКА № 

11/19/4/0/00080/1/02 

69/21.07.2020г. ДФЗ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ВРЪЩАНЕ НА 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

№ 11/19/4/0/00080/3/01/10/01 

70/21.07.2020г. „Ив електрик“ ЕООД Заявление за членство в СНЦ „Местна инициативна 

група Луковит-Роман“ 

71/21.07.2020г. „Мариета Ценкова“ ЕООД Заявление за членство в СНЦ „Местна инициативна 

група Луковит-Роман“ 

72/22.07.2020г. НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий - 1927“ 

Заявление за членство в СНЦ „Местна инициативна 

група Луковит-Роман“ 

73/22.07.2020г. Цветенка Василева 

Хаджиева 

Заявление за членство в СНЦ „Местна инициативна 

група Луковит-Роман“ 

74/07.08.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

Одобрение за назначаване на нов служител в МИГ 

Луковит - Роман 

75/07.08.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

Активиране на процедури по мярка  4.1 и 4.2 

76/11.08.2020г. ИА   ОПНОИР Включване на наблюдател в КППП 

77/23.08.2020г. „ПРО КОНСУЛТ ПМ“ 

ЕООД 

Оферта за предоставяне на консултантска услуга за 

изготвяне на проучвания и анализи на територията на 

МИГ Луковит – Роман на тема: „Проучване на 

икономическата активност на младежите и жените на 

територията на МИГ“ 

78/24.08.2020г. ИА   ОПНОИР Анулиране на оценителна сесия BG05M2OP001-3.024-

S1 по процедура BG05M2OP001-3.024  

79/26.08.2020г. ИА   ОПНОИР  - Дирекция 

„Управление на риска и 

контрол“ - Даниел Ковачев – 

наблюдател  

Доклад за дейността на наблюдател по процедура 

BG05M2OP001-3.021 – първи прием 
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80/31.08.2020г. ИА   ОПНОИР   Обявяване на втори прием за набиране на проектни 

предложения по процедура BG05M2OP001-3.021 

81/16.09.2020г. Димитрина Павлова 

държ.експерт, отдел ВОМР, 

дирекция РСР 

Допълнителна информация по мярка 4.2 

82/16.09.2020г. Димитрина Павлова 

държ.експерт, отдел ВОМР, 

дирекция РСР 

Допълнителна информация по мярка 4.1 

83/17.09.2020г. ИА   ОПНОИР  - Дирекция 

„Управление на риска и 

контрол“ - Даниел Ковачев – 

наблюдател 

Доклад за дейността на наблюдател по процедура 

BG05M2OP001-3.022 – първи прием 

84/17.09.2020 г. ЕТ „Мишо-Димитър 

Димитров“ 

Заявление за освобождаване от членство в МИГ 

85/18.09.2020г. ИА   ОПНОИР 

 

Одобрен доклад за изв. проверка за спазване на 

процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.021 

86/18.09.2020г. НЧ „Св.св. Кирил и 

Методий-1927“ 

Заявление за освобождаване от членство в МИГ 

87/21.09.2020г. ИА   ОПНОИР 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ОП НОИР 

Доклад за изв. проверка за спазване на процедура за 

подбор на проекти BG05M2OP001-3.021 

88/23.09.2020г. Агенция по вписванията Вписване на обстоятелства 

89/23.09.2020г. Агенция по вписванията Вписване на обстоятелства 

90/29.09.2020г. МФ Съгласуване на проект на документи  за кандидатстване 

по процедура BG05M9OP001- 1.118 „Активиране на 

безработни и неактивни лица в общините Луковит и 

Роман“ 

91/29.09.2020г. ИА ОП НОИР Обявяване на 2-ри прием по процедура BG05M2OP001-

3.022 

92/08.10.2020г. МФ Съгласуване на проект на Условия  за кандидатстване и 

приложенията към тях по процедура BG05M9OP001- 

2.116 МИГ Луковит Роман „Приобщаване и активно 

включване на територията на общините Луковит и 

Роман“ 

93/12.10.2020г. ИА ОП НОИР Представяне на допълнителни документи във връзка 

със сключване на адм.  договор по процедура 

BG05M2OP001-3.021 

94/15.10.2020г. ИА   ОПНОИР 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ОП НОИР 

Одобрен Доклад за изв. проверка за спазване на 

процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.022 

95/20.10.2020г. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ОП ПРСР 2014-2020г. 

Относно неясноти по заявление за одобрение  план. 

дейности и разходи за 21г. по подмярка 19.4 

96/21.10.2020г. ИА ОП НОИР Подписване на административен договор за БФП по 

процедура BG05M2OP001-3.021 

97/22.10.2020г. ИА ОП НОИР Създаване на оценителна сесия BG05M2OP001-3.021-S2  

и   

Включване на наблюдател в КППП 

98/22.10.2020г. Татяна Йончева Нешева – 

управител  

на „Търговска борса“ ЕООД 

Промяна наименование на фирма „КЕТЪРИНГ И 

ЗАБАВЛЕНИЯ“ ЕООД 

99/26.10.2020г. Агенция по вписванията Вписване на обстоятелства 

100/26.10.2020г. Агенция по вписванията Уведомително  писмо за постановен отказ 

101/28.10.2020г. ИА ОП НОИР Предложение за промяна на АДБФП 

102/30.10.2020г. ИА ОП НОИР Създаване на оценителна сесия BG05M2OP001-3.022-S2  

и   
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Включване на наблюдател в КППП 

103/06.11.2020г. Община Роман Уведомление за постигане на споразумение за 

прекратяване на АДБФП № BG05M9OP001-2.085-0002 

104/06.11.2020г. Община Роман Уведомление за постигане на споразумение за 

прекратяване на АДБФП № BG05M9OP001-1.087-0002 

105/06.11.2020г. Община Роман Уведомление за постигане на споразумение за 

прекратяване на АДБФП № BG05M9OP001-2.091-0001 

106/11.11.2020г. Община Роман Решение за прекратяване на административен договор 

№ BG05M9OP001-2.085-0002-C01/22.07.2020г. от 

МТСП ГД ЕФМПП  

107/11.11.2020г. Община Роман Решение за прекратяване на административен договор 

№ BG05M9OP001-1.087-0002-C01/06.07.2020г. от 

МТСП ГД ЕФМПП 

108/11.11.2020г. Община Роман Решение за прекратяване на административен договор 

№ BG05M9OP001-2.091-0001-C01/02.09.2020г. от 

МТСП ГД ЕФМПП 

109/11.11.2020г. ИА ОП НОИР Предоставяне на оригиналния екземпляр на 

допълнително споразумение № 1 към АДБФП 

BG05M2OP001-3.021-0001- C01/26.10.2020г. 

110/12.11.2020г. МФ Съгласуване на проекти на документи за 

кандидатстване по мярка 19-7.2 „инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

СВОМР на МИГ Луковит - Роман 

111/13.11.2020г. ИА ОП НОИР Предоставяне на оригинал на сключен  

административен договор по процедура  

BG05M2OP001-3.021-0001- C01/26.10.2020г. 

112/20.11.2020г. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ОП ПРСР 2014-2020г 

Включване на наблюдател в КППП по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски стопанства“ 

113/24.11.2020г. РЪКОВОДИТЕЛ НА УО на 

ОП ПРСР 2014-2020г 

Допълнителна информация към заявление за промяна в 

състава на КВО и КУО на СНЦ „МИГ Луковит – 

Роман“ 

114/26.11.2020г. ИА   ОПНОИР  - Дирекция 

„Управление на риска и 

контрол“ - Даниел Ковачев – 

наблюдател 

Доклад за дейността на наблюдател по процедура 

BG05M2OP001-3.021 – втори  краен срок 

115/16.12.2020г. ИА   ОПНОИР 

 

Одобрен доклад за изв. проверка за спазване на 

процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.021– 

втори  краен срок 

115а/16.12.2020г. СУ „Алеко Константинов“ – 

гр. Луковит 

Възможност за кандидатстване с проектно предложение 

по нова процедура с финансиране от ОП НОИР 

 

 

 

Изходяща кореспонденция за периода 1.01.2020- 31.12.2020 г. 

 

Изх.№/ Дата Кореспондент Относно 

41/02.01.2020 г.  МИНИСТЕРСТВО НА 

ФИНАНСИТЕ 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

42/13.01.2020 г. МОН 

РУО НА ОПНОИР 

Съгласуване на пакет документи за обявяване на 

процедура  за подбор на проекти 

42А/07.01.2020 

г. 

ЕТ „Луковитски новини – Атанас 

Граждански – Свилена 

Покана за представяне на оферта 
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Гражданска“ 

43/13.01.2020 г.  УО на ОПРЧР Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване по процедура 

44 /21.01.2020 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ 

ПО ЗАП. РД09-876/09.11.2017Г. - 

МЗХГ 

Представяне допълн.информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 

2020г. по подмярка 19.4 

45/23.01.2020 г.  Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

МЗХГ 

Заявление за промяна Споразумение за 

изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ 

Луковит-Роман 

46/23.01.2020 г.  МФ и копие до МТСП  УО на 

ОПРЧР 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

47/28.01.2020г.  МЗХГ -  ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ 

Годишен доклад за 2019 г. по подмярка 19.4 

48/06.02.2020г. МОН 

РУО на ОПНОИР 

Уведомление за публикуване на обществено 

обсъждане на проекта на документи за 

кандидатстване по процедури  

49/10.02.2020г. Министерство на икономиката  

ГД“Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Приключване на оценителна сесия 

50/10.02.2020г.  „Екотекс 1“ ЕООД Уведомително писмо за частично одобрение на 

проектно предложение по процедура 

BG16RFOP002-2.059 

51/10.02.2020г. МЗХГ -  ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ и  

копие до МТСП ГД „ЕФМПП“, 

 копие до МИ ГД“Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност“ и  

копие до МОН  РУО на ОП 

НОИР 

Годишен доклад за отчитане на изпълнението на 

СВОМР – подмярка 19.2 на МИГ Луковит – 

Роман за 2019г. 

52/17.02.2020г. УО на ПРСР 2014-2020  -   МЗХГ Заявление за назначаване на нов служител в екипа 

на МИГ  

53/18.02.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Включване на наблюдатели в КППП 

54/19.02.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Откриване на оценителна сесия 

55/25.02.2020г.  УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Откриване на оценителна сесия 

56/28.02.2020г. УО на ОПРЧР 

 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

57/02.03.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Съгласуване на пакет документи за обявяване на 

процедура  за подбор на проекти 

58/09.03.2020г. Георги Благоев Петров Покана за представяне на оферта 

58А/09.03.2020г. „Крес БГ“ ЕООД Покана за представяне на оферта 

58Б/09.03.2020г. „КЕТЪРИНГ И ЗАБАВЛЕНИЯ“ 

ЕООД 

Покана за представяне на оферта 

59/09.03.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Включване на наблюдатели в КППП 
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60/13.03.2020г. „ВАНИ 09“ЕООД Уведомително писмо за отказ от финансиране 

61/13.03.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Откриване на оценителна сесия 

62/17.03.2020г. МИ ГД“Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Приключване на повторна оценка 

63/24.03.2020г. ДФЗ РА – Централно управление Списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени общ.поръчки за текущата 2020г. и 

предходната 2019г. 

64/30.03.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Приключване на оценителна сесия 

65/02.04.2020г. ДФЗ – РА 

Регионална Разплащателна 

Агенция No. 06 

ОРРА Плевен 

Квитанция прием на Заявка за 

междинно/окончателно плащане № 

11/19/4/0/00080/1/02 

66/02.04.2020г. Община Роман Уведомително писмо за отказ от финансиране 

67/06.04.2020г. МИ ГД“Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Оценителна сесия BG16RFOP002-2.059-S1 

68/07.04.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Окончателно съгласуване на пакет документи по 

процедура 

69/08.04.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

и копие до  МФ  ДИРЕКЦИЯ 

„ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И 

РЕАЛЕН СЕКТОР“  

Съгласуване за съответствие на проекти на 

документи по подмярка 4.1 съгласно ЗУСЕСИФ 

70/08.04.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

и копие до  МФ  ДИРЕКЦИЯ 

„ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И 

РЕАЛЕН СЕКТОР“ 

Съгласуване за съответствие на проекти на 

документи по подмярка 4.2 съгласно ЗУСЕСИФ 

71/08.04.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

и копие до  МФ  ДИРЕКЦИЯ 

„ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И 

РЕАЛЕН СЕКТОР“ 

Съгласуване за съответствие на проекти на 

документи по подмярка 6.4 съгласно ЗУСЕСИФ 

72/24.04.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Обявяване на процедура BG05M2OP001-3.021 

73/24.04.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Включване на наблюдатели в КППП 

74/27.04.2020г. ДФЗ – РА  Дирекция Оторизация 

на плащанията по ПМРСР 

Отговор на уведомително писмо 

11/19/4/0/00080/3/01/02/01 

75/30.04.2020г. ДФЗ – РА  Дирекция Оторизация 

на плащанията по ПМРСР 

Отговор на уведомително писмо 

11/19/4/0/00080/1/01/02/01 

76/14.05.2020г. Община Луковит Уведомително писмо за частично одобрение на 

проектно предложение по процедура 

BG05M9OP001-2.085 

77/14.05.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Приключване на оценителна сесия 

78/19.05.2020г. ДФЗ – РА  Дирекция Оторизация 

на плащанията по ПМРСР 

Отговор на уведомително писмо 

11/19/4/0/00080/3/01/02/01 изпращане на доклад 

за удобрение от УО на ОПИК на проведена 

процедура BG16RFOP002-2.059 
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79/22.05.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Обявяване на процедура BG05M2OP001-3.022 

80/26.05.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Включване на наблюдатели в КППП 

81/28.05.2020г. Министерство на финансите и  

МОН  РУО на ОП НОИР 

Съгласуване на пакет документи за обявяване на 

процедура  за подбор на проекти с финансиране 

по ОПНОИР BG05M2OP001-3.024 

82/02.06.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.420  

и процедура BG06RDNP001-421 

83/08.06.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.423  - 

активиране на прием 

 

84/15.06.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Обявяване на процедури: 

 BG06RDNP001-19.420,  BG06RDNP001-19.421 и 

BG06RDNP001-19.423 – спиране на проверка и 

активация на процедури поради допуснати 

съществени грешки  

85/22.06.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Заявление за промяна Споразумение за 

изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ 

Луковит-Роман - назначаване на нов служител в 

екипа на МИГ -  офис гр. Роман 

86/22.06.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Приключване на оценителна сесия 

87/25.06.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Съгласуване на пакет документи за обявяване на 

процедура  за подбор на проекти по ОПНОИР 

BG05M2OP001-3.024 

88/27.06.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Обявяване на процедура BG05M2OP001-3.024 

89/06.07.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Покана за участие в  обучение на потенциални 

бенефициенти по процедури  за БФП на МИГ 

Луковит – Роман финансирани от ОПНОИР 

90/06.07.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Включване на наблюдатели в КППП 

91/10.07.2020г. МИ ГД“Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Оценителна сесия BG16RFOP002-2.059-S2 

92/14.07.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.420 - 

активиране на прием 

 

93/21.07.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ  

 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.423 - 

активиране на прием 

 

94/24.07.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Подписани административни договори  

95/27.07.2020г. „ПРО КОНСУЛТ ПМ“ ЕООД Покана за представяне на оферта 

97/29.07.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.421 - 

активиране на прием 

 

98/31.07.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.421 - 

активиране на прием 

 

99/31.07.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Включване на наблюдатели в КППП 
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100/13.08.2020г. Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.420 - 

активиране на прием 

101/18.08.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Възникнали трудности по време на оценитeлна  

сесия  по процедура BG05M2OP001-3.024 и 

BG05M2OP001-3.024-S1 

101A/19.08.2020

г. 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020     -    МЗХГ 

Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.423 - 

активиране на прием 

 

102/26.08.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Обявяване  на втори прием по процедура 

BG05M2OP001-3.021 

103/03.09.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Подписани административни договори  

105/10.09.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Покана участие в еднодневно обучение 

106/15.09.2020г. МФ и копие до МТСП  УО на 

ОПРЧР 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

107/17.09.2020г. МФ и копие до МТСП  УО на 

ОПРЧР 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

108/23.09.2020г. УО на ОПРЧР 

 

Съгласуване на пакет документи за обявяване на 

процедура  за подбор на проекти 
 

109/25.09.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Обявяване  на втори прием по процедура 

BG05M2OP001-3.022 

110/29.09.2020г. МЗХГ -  ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ“ 

Заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи за 2021г. 

111/19.10.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Включване на наблюдател в КППП 

112/21.10.2020г. МФ и копие до МЗХГ  РУО на 

ПРСР 2014-2020г. 

Съгласуване на проект на условия за 

кандидатстване и приложения 

113/22.10.2020г. ИА ОПНОИР 

РУО на ОПНОИР 

Подписани административни договори 

114/27.10.2020г. МОН  РУО на ОП НОИР Включване на наблюдател в КППП 

115/30.10.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на стратегия за ВОМР на МИГ 

Луковит - Роман 

116/02.11.2020г. РУО на ОП НОИР Допълнително споразумение към 

административен договор по процедура 

BG05М2ОP001-3.021 

117/09.11.2020г. РУО на ОП НОИР Коригиран доклад от оцен. сесия и Протокол от 

УС на МИГ Луковит - Роман 

118/13.11.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Включване на наблюдател в КППП 

119/20.11.2020г. ПГСС „Сергей Румянцев“ – 

гр.Луковит 

Уведомително писмо за отказ от финансиране 

120/23.11.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Обявяване на процедура BG06RDNP001-19.475 

121/27.11.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Включване на наблюдатели в КППП 

122/27.11.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Включване на наблюдател в КППП 

123/27.11.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Включване на наблюдател в КППП 
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124/30.11.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Включване на наблюдател в КППП 

125/01.12.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Откриване на оценителна сесия BG06RDNP001-

19.420 

126/08.12.2020г. УО на ОПРЧР 

ГД „ЕФМПП“ МТСП 

Включване на наблюдатели в КППП 

127/09.12.2020г. МЗХГ  РУО на ПРСР 2014-2020г. Допълнителна информация към заявление за 

промяна 

128/16.12.2020г. МЗХГ дирекция „РСР“ , отдел 

ВОМР 
Рекламни материали подмярка 19.4 

 

 

 

 

 

14. 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: 03.02.2021г. 

 

 

 

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/Иван Грънчаров, Председател на УС на МИГ Луковит-Роман/ 
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Приложения: 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
   0 0 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 42 30 43 30 43 7 10 7 10 

ОПИК 10 12 2 12 2 0 0 0 0 

ОПНОИР 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

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. 

 

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; 
неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 
неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо неприложимо 
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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) 

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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

19-4.1 „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти” 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 

6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19-7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура” 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19-7.5 „Инвестиции 

за публично ползване 

в инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

инфраструктура” 

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

19-8.6 „Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
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мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти” 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                              

19. -7.6 

«Подпомагане за 

проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на 

села, ландшафта в 

селски райони и 

обекти с висока 

природна стойност, 

включително 

съответните 

социално-

икономически 

аспекти, както и 

действия за 

повишаване на 

информираността по 

екологични въпроси» 

(по: Член 20, т.1, е) от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, мярка 

7„Основни услуги и 

обновяване на селата 

в селските райони“, 

част 5 от Регламент 

за изпълнение 

808/2014 на 

Комисията) 

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

Мерки, 

финансирани от 
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ОПНОИР (ЕСФ) 

19.2-ОПНОИР-ДГ 

Подобряване на 

достъпа и 

повишаване на 

обхвата на 

децата от 

маргинализирани 

групи в системата на 

предучилищното 

образование (детски 

градини и училища, в 

които има 

подготвителни групи) 

5 4 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

19.2-ОПНОИР-ПО 

Подобряване на 

достъпа и 

повишаване на 

мотивацията на 

ученици от 

маргинализирани 

групи за включване в 

системата на 

професионалното 

образование 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 1 1 50,00% 

19.2-ОПНОИР-У 

Подобряване на 

достъпа до училищно 

образование и 

намаляване на 

процента на 

учениците от 

маргинализирани 

групи, 

преждевременно 

напуснали училище 

5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
                              

19-ОПРЧР - А - 

АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ 

Активиране на 

безработни и 

неактивни лица 

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00% 0 0 0,00% 
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19 – ОПРЧР - СИИ 

Социално-

икономическа 

интеграция на 

уязвими групи 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00% 1 1 50,00% 

19 – ОПРЧР - АВ 

Приобщаване и 

активно включване 

2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 50,00% 1 1 50,00% 

19 – ОПРЧР - СЗУ 

Предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в 

общността, 

включително 

дългосрочна грижа 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,00% 0 0 0,00% 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
                              

19 – ОПИК - ППК - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

малки и средни 

предприятия 

7 0 4 1 3 1 3 3 3 2 2 0,00% 1 1 14,29% 

Общо: 59 30 34 11 13 11 13 12 12 10 10 16,95% 4 4 6,78% 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
          

19-4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 
198 693,05 99 346,53 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

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

19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 
877 097,09 657 822,86 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” 

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

19-7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

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

19-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти” 

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

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 

- 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                    

19. -7.6 «Подпомагане за проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство 

на 

села, ландшафта в селски райони и 

обекти с висока природна стойност, 

включително съответните социално-

икономически аспекти, както и 

действия за повишаване на 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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информираността по екологични 

въпроси» 

 

Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
                    

19.2-ОПНОИР-ДГ Подобряване на 

достъпа и повишаване на обхвата на 

децата от маргинализирани групи в 

системата на предучилищното 

образование (детски градини и 

училища, в които има подготвителни 

групи) 

274 399,33 274 399,33 100,00% 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 0,00 

19.2-ОПНОИР-ПО Подобряване на 

достъпа и повишаване на мотивацията 

на 

ученици от маргинализирани групи за 

включване в системата на 

професионалното образование 

156 444,40 156 444,40 100,00% 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 19 773,60 

19.2-ОПНОИР-У Подобряване на 

достъпа до училищно образование и 

намаляване на процента на учениците 

от маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали училище 

536 071,60 536 071,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)                     

19-ОПРЧР - А - АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ 

Активиране на безработни и неактивни 

лица 

 

508 504,49 508 504,49 100,00% 328 229,49 328 229,49 328 229,49 328 229,49 328 229,49 328 229,49 0,00 

19 – ОПРЧР - СИИ Социално-

икономическа интеграция на 

уязвими групи 

391 140,10 391 140,10 100,00% 391 140,10 391 140,10 391 140,10 391 140,10 391 140,10 391 140,10 55 662,28 

19 – ОПРЧР - АВ Приобщаване и 

активно включване 
311 858,92 311 858,92 100,00% 149 997,62 149 997,62 149 997,62 149 997,62 149 997,62 149 997,62 29 999,52 

19 – ОПРЧР - СЗУ Предоставяне на 

социални и здравни услуги в 

общността, включително дългосрочна 

грижа 

342 035,62 342 035,62 100,00% 342 035,62 342 035,62 342 035,62 342 035,62 342 035,62 342 035,62 0,00 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)                     

19 – ОПИК - ППК - Подобряване на 

производствения капацитет в 

малки и средни предприятия 

0,00 0,00 86,67% 955 066,39 820 444,75 955 066,39 820 444,75 955 066,75 820 444,75 156 332,00 

Общо: 3 596 244,60 3 277 623,85 91,17% 2 334 916,82 2 200 295,18 2 334 916,82 2 200 295,18 2 334 917,18 2 200 295,18 261 767,40 

(излишните редове да се изтрият) 
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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 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

2983700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2983700 0 0 

19-4.1 „Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

700 000,00 198 693,05 99 346,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00% 0,00 

19-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти” 

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00% 0,00 

19-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 

1 033 

700,00 
877 097,09 657 822,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 033 

700,00 
0,00% 0,00 

19-7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура” 

500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00% 0,00 

19-7.5 „Инвестиции 

за публично ползване 

в инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

инфраструктура” 

200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00% 0,00 

19-8.6 „Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00% 0,00 
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продукти” 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                          

19. -7.6 

«Подпомагане за 

проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на 

села, ландшафта в 

селски райони и 

обекти с висока 

природна стойност, 

включително 

съответните 

социално-

икономически 

аспекти, както и 

действия за 

повишаване на 

информираността по 

екологични въпроси» 

 

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00% 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПНОИР (ЕСФ) 
                          

19.2-ОПНОИР-ДГ 

Подобряване на 

достъпа и 

повишаване на 

обхвата на 

децата от 

маргинализирани 

групи в системата на 

предучилищното 

образование (детски 

градини и училища, в 

293 374,50 274 399,33 274 399,33 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 69 579,60 0,00 293 374,50 % 0,00 
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които има 

подготвителни 

групи). 

19.2-ОПНОИР-ПО 

Подобряване на 

достъпа и 

повишаване на 

мотивацията на 

ученици от 

маргинализирани 

групи за включване в 

системата на 

професионалното 

образование. 

156 466,40 156 444,40 156 444,40 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 98 868,00 57 598,40 63,19% 19 773,60 

19.2-ОПНОИР-У 

Подобряване на 

достъпа до училищно 

образование и 

намаляване на 

процента на 

учениците от 

маргинализирани 

групи, 

преждевременно 

напуснали училище. 

528 074,10 536 071,60 536 071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 074,10 0,00% 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
                          

19-ОПРЧР - А - 

АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ 

Активиране на 

безработни и 

неактивни лица. 

508 508,00 508 504,49 508 504,49 328 229,49 328 229,49 328 229,49 
328 

229,49 
328 229,49 328 229,49 328 229,49 180 278,51 64,55% 0,00 

19 – ОПРЧР - СИИ 

Социално-

икономическа 

интеграция на 

уязвими групи. 

391 160,00 391 140,10 391 140,10 391 140,10 391 140,10 391 140,10 
391 

140,10 
391 140,10 391 140,10 391 140,10 19,90 99,99% 55 662,28 

19 – ОПРЧР - АВ 

Приобщаване и 

активно включване 

244 475,00 311 858,92 311 858,92 149 997,62 149 997,62 149 997,62 
149 

997,62 
149 997,62 149 997,62 149 997,62 94 477,38 61,35% 29 999,52 

19 – ОПРЧР - СЗУ 

Предоставяне на 

социални и здравни 

услуги в 

342 265,00 342 035,62 342 035,62 342 035,62 342 035,62 342 035,62 
342 

035,62 
342 035,62 342 035,62 342 035,62 229,38 99,93% 0,00 
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общността, 

включително 

дългосрочна грижа. 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
                          

19 – ОПИК - ППК - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

малки и средни 

предприяти. 

1 955 

800,00 

1 138 

510,39 
985 544,35 955 066,39 820 444,75 955 066,39 

820 

444,75 
955 066,39 820 444,75 503 734,75 

1 452 

065,25 
25,76% 156 332,00 

Общо: 7 353 823,00 4 734 754,99 4 263 168,20 
2 334 

916,82 
2 200 295,18 2 334 916,82 

2 200 

295,18 
2 334 916,82 2 200 295,18 1 814 005,58 5 539 817,42 414,77% 261 767,40 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1: 

Подобряване 

качеството на живот 

и (чрез) развитие на 

човешкия капитал. 

21 21 21 9 9 9 9 9 9 8 8 38,10% 3 3 14,29% 

Приоритет 2: 

Развитие на 

предприемачеството 

и подобряване на 

бизнес средата за 

създаване на 

устойчива заетост. 

32 9 13 1 3 1 3 3 3 2 2 6,25% 1 1 3,13% 

Приоритет 3: 

Подобряване на 

условията и средата 

на живот, с грижа за 

околната среда и 

използване на 

местния природен 

потенциал и 

културно 

наследство. 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Общо: 60 30 34 10 12 10 12 12 12 10 10 22,17% 4 4 8,71% 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: Подобряване 

качеството на живот и (чрез) 

развитие на човешкия 

капитал. 

 

2 520 454,46 2 520 454,46 100,00% 1 379 850,43 1 397 850,43 1 397 850,43 
1 397 

850,43 

1 397 

850,43 
1 397 850,43 105 435,40 

Приоритет 2: Развитие на 

предприемачеството и 

подобряване на бизнес 

средата за създаване на 

устойчива заетост. 

1 075 790,14 757 169,39 72,22% 351 900,00 316 710,00 351 900,00 316 710,00 955 066,39 820 444,75 156 332,00 

Приоритет 3: Подобряване 

на условията и средата на 

живот, с грижа за околната 

среда и използване на 

местния природен потенциал 

и културно наследство. 

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

Общо: 3 596 244,60 3 277 623,85 172,22% 1 731 750,43 1 714 560,43 1 749 750,43 
1 714 

560,43 

2 352 

916,82 
2 218 295,18 261 767,40 
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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 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1: 

Подобряване 

качеството на живот 

и (чрез) развитие на 

човешкия капитал. 

2 464 

323,00 

2 520 

454,46 

2 520 

454,46 

1 379 

850,43 

1 379 

850,43 

1 379 

850,43 

1 379 

850,43 

1 379 

850,43 
1 379 850,43 

1 310 

270,83 
1 154 052,17 53,17% 105 435,40 

Приоритет 2: 

Развитие на 

предприемачеството 

и подобряване на 

бизнес средата за 

създаване на 

устойчива заетост. 

3 989 

500,00 

2 214 

300,53 

1 742 

713,74 

955 

066,39 
820 444,75 

955 

066,39 

820 

444,75 
955 066,39 820 444,75 503 734,75 3 485 765,25 12,63% 156 332,00 

Приоритет 3: 

Подобряване на 

условията и средата 

на живот, с грижа за 

околната среда и 

използване на 

местния природен 

потенциал и 

културно 

наследство. 

900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00% 0,00 

Общо: 
7 353 

823,00 

4 734 

754,99 

4 263 

168,20 

2 334 

916,82 

2 200 

295,18 

2 334 

916,82 

2 200 

295,18 

2 334 

916,82 
2 200 295,18 

1 814 

005,58 
5 539 817,42 32,90% 261 767,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
0 0 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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организации; 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 FA Друга област  0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
 0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 
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P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

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  

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 



51 
 

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  

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)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

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 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

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 

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 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

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 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

Публичен 

орган/община 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

НПО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Други – местни 

поделения на 

вероизповедания 

                              

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 

предприятие 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Физическо лице 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

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

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Друго(ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Общо от ЕЗФРСР: 32 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

                

от ОПРЧР                

ПУБЛИЧНИ                

Публичен 

орган/община 
4 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 150,00% 2 2 50,00% 

НПО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ЧАСТНИ                
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Лице, регистрирано 

по ТЗ 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,00% 0 0 0,00% 

Общо от ОПРЧР  9 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 77,78% 2 2 22,22% 

                

От ОПНОИР                 

Детски градини и 

училища с 

подготвителни групи 

5 4 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Професионални 

гимназии 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 1 1 50,00% 

Училища 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Общо от ОПНОИР 12 11 11 2 2 2 2 2 2 1 1 8,33% 1 1 8,33% 

                

от ОПИК                

ЧАСТНИ                

 Малко и Средно 

предприятие 
7 0 4 1 3 1 3 3 3 2 2 28,57% 1 1 14,29% 

Общо от ОПИК 7 0 4 1 3 1 3 3 3 2 2 28,57% 1 1 14,29% 

                

ОБЩО: 60 30 34 10 12 10 12 12 12 10 10 16,67% 4 4 6,67% 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели 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 

субсидия 

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 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 750000 – 26 

% 
            

Публичен 

орган/община 
600000       0 0 0 0 0 0 

НПО 150000       0 0 0 0 0 0 

Други – местни 

поделения на 

вероизповедания 

0       0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 2183700 – 

74% 
            

Малко или средно 

предприятие 
0       0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

0       0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 198693,05 99346,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

ЕТ                          

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

0 

877097,09 657822,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от 

ЕЗФРСР: 2 933 700 1075790,14 757169,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

              

от ОПРЧР              

ПУБЛИЧНИ              

Публичен 

орган/община 586740 1423398,04 1423398,04 

1081261,7

4 1081261,74 

1081261,7

4 

1081261,

74 

1081261,7

4 1081261,74 1081261,74 -494521,74 184,28% 85661,8 

НПО 195580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195580 0,00% 0 
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ЧАСТНИ              

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 704088 130141,09 130141,09 130141,09 130141,09 130141,09 

130141,0

9 130141,09 130141,09 130141,09 573946,91 18,48% 0 

Общо от ОПРЧР  

1 486 408 1553539,13 1553539,13 

1211402,8

3 1211402,83 

1211402,8

3 

1211402,

83 

1211402,8

3 1211402,83 1211402,83 275005,17 81,50% 85661,8 

              

От ОПНОИР              

Детски градини и 

училища с 

подготвителни 

групи 293374,5 274399,33 274399,33 69579,6 69579,6 69579,6 69579,6 69579,6 69579,6 0 293374,5 0,00% 0 

Професионални 

гимназии 156466,4 156444,4 156444,4 98868 98868 98868 98868 98868 98868 98868 57598,4 63,19% 19773,6 

Училища 528074,1 536071,6 536071,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 

Общо от 

ОПНОИР 977915 966915,33 966915,33 168447,6 168447,6 168447,6 168447,6 168447,6 168447,6 98868 879047 10.11% 19773,6 

              

от ОПИК              

Малки и средни 

предприятия   1 955 800 1138510,39 985544,35 955066,39 820444,75 955066,39 

820444,7

5 955066,39 820444,75 503734,75 1452065,25 25,76% 156332 

Общо от ОПИК 

1 955 800 1138510,39 985544,35 955066,39 820444,75 955066,39 

820444,7

5 955066,39 820444,75 503734,75 1452065,25 25,76% 156332 

              

ОБЩО: 7 353 

823,00 4734754,99 4263168,2 

2334916,8

2 2200295,18 

2334916,8

2 

2200295,

18 

2334916,8

2 2200295,18 1814005,58 5539817,42 24,67% 261767,4 
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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 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаден

и в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

заявле

ния, 

подаде

ни в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобр

ен общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

от 

МИГ 

Субсид

ия по 

проект

ите, 

одобре

ни от 

МИГ 

Отхвърл

ено/ 

оттеглен

о/ 

анулира

но 

заявлен

ие 

Мотив 

за 

отхвърл

яне 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

към 

УО/Д

ФЗ 

Заяве

на 

субси

дия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одоб

рен 

общ 

разме

р на 

разх. 

по 

проек

т от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 
Изплате

на 

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) 

                            

19-4.1 
„Инвестиции в 
земеделски 
стопанства” 

ЗП ПЛАМЕН 
НИКОЛОВ 
МИХАЙЛОВ 
(Булстат: 
110549315) 

„Повишаване на 
конкурентоспосо
бността на 
животновъдно 
стопанство от 
територията на 
МИГ Луковит-
Роман“ 

198 
693,05 

99 
346,53 

50,00                   

19-4.2 
„Инвестиции в 
преработка/ма
ркетинг на 
селскостопанск
и продукти” 
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19-6.4 
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 
дейности” 

ВАСИЛЕВ 

СЕКЮРИТИ 

ЕООД (ЕИК: 

201394219) 

Инвестиции във 

фирма Василев 

секюрити ЕООД 

28 

070,52 
21 

052,90 75,00                   

 

Компютек ЕООД 

(ЕИК: 200417864) 

Инвестиции във 

фирма Компютек 

ЕООД 

46 

158,77 
34 

619,09 75,00                   

 

ДИТЕКС-2007 

ЕООД (ЕИК: 

110572125) 

Подобряване 

конкурентоспособ

ността на 

ДИТЕКС-2007 

ЕООД, 

посредством 

инвестиции в 

оборудване и нови 

форми за продажби 
78 

055,39 
58 

541,55 75,00                   

 

ЙОТОВИ ЕООД 

(Булстат: 

110559544) 

Разширяване и 

разнообразяване на 

дейността на 

„Йотови“ ЕООД 

38 

383,53 
28 

787,65 75,00                   

 

Пюр Дизайн 

Студио ЕООД 

(ЕИК: 206194966) 

Оборудване на 

ателие за реклама и 

сувенири 

50 

909,68 
38 

182,27 75,00                   
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ГЕС-ПРО ООД 

(ЕИК: 110543376) 

Закупуване на ново 

оборудване за цех 

за производство на 

мебели 
299 

994,00 
224 

995,50 75,00                   

 

АУТО-НИК ЕООД 

(ЕИК: 110566930) 

„Ремонт и 

оборудване на 

сграда с 

идентификатор 

№56318.53.7.15 , 

разположена в ПИ 

идентификатор 

№56318.53.7  по 

КК и КР на с. 

Пещерна, общ. 

Луковит, обл. 

Ловеч, местност 

ВИТА за 

автоработилница“ 
202 

812,20 
152 

109,15 75,00                   

  

 

АМБУЛАТОРИЯ 

ЗА 

ИЗВЪНБОЛНИЧН

А ПЪРВИЧНА 

ПОМОЩ ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА Д-Р 

РОС ЕООД (ЕИК: 

204685105) 

“Закупуване на 

дентална апаратура 

и оборудване за 

амбулатория по 

дентална 

медицина” 
132 

713,00 
99 

534,75 75,00                   

  

19-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура” 
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19-7.5 

„Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура” 

 

                    

19-8.6 

„Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането 

и търговията на 

горски продукти” 

 

 

 

                 

Мерки, които не 

са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но 

са включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

 

 

 

                  

19. -7.6 

"Подпомагане за 

проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на 

села, ландшафта 

в селски райони и 

обекти с висока 

природна 

стойност, 

включително 

съответните 
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социално-

икономически 

аспекти, както и 

действия за 

повишаване на 

информираността 

по екологични 

въпроси" 

(по: Член 20, т.1, 

е) от Регламент 

(ЕС) № 

1305/2013, мярка 

7„Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“, част 5 

от Регламент за 

изпълнение 

808/2014 на 

Комисията) 

 

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

 

 

 

            

19.2-ОПНОИР-

ДГ Подобряване 

на достъпа и 

повишаване на 

обхвата на 

децата от 

маргинализирани 

групи в системата 

на 

предучилищното 

образование 

(детски градини и 

училища, в които 

има 

подготвителни 

групи) 

 

Детска градина 

„Слънце“ (ЕИК: 

000280602) 
Деца на дъгата 

69 

579,60 
69 

579,60 100,00 
69 

579,60 
69 

579,60     
69 

579,60 
69 

579,60 
100,0

0% 69 579,60 0,00 
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ДГ "Червената 

шапчица" (Булстат: 

000284084) 

Играем и учим 

заедно 

69 

972,00 
69 

972,00 100,00                   

 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 

"ЗВЪНЧЕ" 

(Булстат: 

000280610) 

"Ръка за ръка" 

68 

006,40 
68 

006,40 100,00                   

 

Детска градина 

"Зора" град Роман 

(Булстат: 

000185780) 

Зора и надежда за 

всички деца 

66 

841,33 
66 

841,33 100,00     
отхвърле

н 

Не  

премина

ва етап 

ОАСД           
19.2-ОПНОИР-

ПО Подобряване 

на достъпа и 

повишаване на 

мотивацията на 

ученици от 

маргинализирани 

групи за 

включване в 

системата на 

професионалното 

образование 

 

ПРОФЕСИОНАЛН

А ГИМНАЗИЯ ПО 

КАМЕНООБРАБО

ТВАНЕ-

С.КУНИНО 

(Булстат: 

000183306) 

 Атлас на 

каменоделеца 

98 

868,00 
98 

868,00 100,00 
98 

868,00 
98 

868,00     
98 

868,00 
98 

868,00 
100,0

0% 98 868,00 19 773,60 

 

ПРОФЕСИОНАЛН

А ГИМНАЗИЯ ПО 

СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО 

"СЕРГЕЙ 

РУМЯНЦЕВ" 

(Булстат: 

820194175) 

Инвестираме в 

качествено 

биоземеделие 

57 

576,40 
57 

576,40 100,00     
отхвърле

н 

Не  

премина

ва етап 

ОАСД           
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19.2-ОПНОИР-У 

Подобряване на 

достъпа до 

училищно 

образование и 

намаляване на 

процента на 

учениците от 

маргинализирани 

групи, 

преждевременно 

напуснали 

училище 

 

ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

Мотивация за 

образование в 

Луковит 

133 

916,95 

133 

916,95 100,00                   

 

Начално училище 

"Петко Рачов 

Славейков" 

(Булстат: 

000185727) 

„ Ръка за ръка в 

познанието, 

изкуството и 

спорта ” 
99 

260,00 

99 

260,00 100,00                   

 

Основно училище 

"Св. Св. Кирил и 

Методий" 

(Булстат: 

000281636) 

Моите успехи са и 

наши успехи - 

ефективно участие 

в образователния 

процес на 

маргинализирани 

групи със 

специален фокус - 

роми, чрез 

иновативни форми 

за качествено 

образование и 

устойчиво 

социално 

включване. 

89 

849,50 

89 

849,50 100,00                   

 

ОБЕДИНЕНО 

УЧИЛИЩЕ 

"НЕОФИТ 

РИЛСКИ" 

(Булстат: 

000281864) 

При нас е 

интерсно! - 

извънкласни 

дейности за 

усвояване на 

знания и умения на 

21 век 
130 

725,15 

130 

725,15 100,00                   
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Средно училище 

"Васил Левски" 

(ЕИК: 000183085) 

Подобряване 

условията на 

обучение и 

достъпа до 

училищно 

образование в 

Средно училище 

"Васил Левски" гр. 

Роман 

82 

320,00 

82 

320,00 100,00                   

Мерки, 
финансирани 
от ОПРЧР (ЕСФ) 

                            

19-ОПРЧР - А - 

АКТИВНО 

ВКЛЮЧВАНЕ 

Активиране на 

безработни и 

неактивни лица 

 

БАЛКАНСКИ 

ЦЕНТЪР 

ДИПЛОМАТ ООД 

(ЕИК: 110537366) 

„Нови работни 

места - нова 

възможност за 

устойчива заетост 

и развитие на 

безработни лица на 

територията на  

община Луковит“ 
130 

141,09 
130 

141,09 100,00 
130 

141,09 
130 

141,09     
130 

141,09 
130 

141,09 
100,0

0% 130 141,09   

 
Община Роман 

(ЕИК: 000193460) 

Активиране на 

безработни и 

неактивни лица в 

община Роман 
198 

088,40 
198 

088,40 100,00 
198 

088,40 
198 

088,40     
198 

088,40 
198 

088,40 
100,0

0% 198 088,40 

прекрате

н 

АДБФП- 

по 

желание 

на 

бенефици

ента 

 

ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

Възможност за 

квалификация и 

заетост на 

безработни и 

неактивни лица в 

община Луковит 180 

275,00 
180 

275,00 100,00                   
 19 – ОПРЧР - 
СИИ Социално-
икономическа 
интеграция на 
уязвими групи 

ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

Заетост и 

общностна работа 

в села в община 

Луковит 278 

311,41 
278 

311,41 100,00 
278 

311,41 
278 

311,41     
278 

311,41 
278 

311,41 
100,0

0% 

278 

311,

41 

55 

662,

28 
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Община Роман 

(ЕИК: 000193460) 

Интегрирана и 

устойчива 

подкрепа за 

уязвими групи в 

община Роман 

112 

828,69 
112 

828,69 100,00 
112 

828,69 
112 

828,69     
112 

828,69 
112 

828,69 
100,0

0% 112 828,69 

прекрате

н 

АДБФП- 

по 

желание 

на 

бенефици

ента 

  
19 – ОПРЧР - АВ 

Приобщаване и 

активно 

включване 

 

ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

 Социално 

приобщаване в 

община Луковит 
149 

997,62 
149 

997,62 100,00 
149 

997,62 
149 

997,62     
149 

997,62 
149 

997,62 
100,0

0% 

149 

997,

62 

29 

999,

52 

  

 
Община Роман 

(ЕИК: 000193460) 
 Грижа и иновация 

67 

387,20 
67 

387,20 100,00     
отхвърле

н 

Не  

премина

ва етап 

ТФО           

 

ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

Социално 

приобщаване в 

Карлуково 

94 

474,10 
94 

474,10 100,00                   
19 – ОПРЧР - 

СЗУ 

Предоставяне на 

социални и 

здравни услуги в 

общността, 

включително 

дългосрочна 

грижа 

 

Община Роман 

(ЕИК: 000193460) 

Подкрепа за 

социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотни възрастни 

в община Роман 
142 

035,82 
142 

035,82 100,00 
142 

035,82 
142 

035,82     
142 

035,82 
142 

035,82 
100,0

0% 142 035,82 

прекрате

н 

АДБФП- 

по 

желание 

на 

бенефици

ента 
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ОБЩИНА 

ЛУКОВИТ 

(Булстат: 

000291602) 

Интегрирани 

социални и 

здравни услуги в 

община Луковит 199 

999,80 
199 

999,80 100,00 
199 

999,80 
199 

999,80     
199 

999,80 
199 

999,80 
100,0

0% 199 999,80   

Мерки, 
финансирани 
от ОПИК (ЕФРР) 

                            

19 – ОПИК - 

ППК - 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

малки и средни 

предприятия 

 

ЕКОТЕКС 1 ООД 

(ЕИК: 203548954) 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

"Екотекс 1" ООД 

351900 316710 90,00% 351900 316710     
351 

900,00 
316 

710,00 
90,00

% 316 710,00   

  ВАНИ 09 ЕООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет и 

увеличаване на 

експортния 

потенциал на 

фирма "Вани 09" 

ЕООД 

183444,4 
165099,

6 90,00%     
отхвърле

н 

Не  

премина

ва етап 

ТФО           

  
УАИЪР ТРЕЙД 

ЕООД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

„Уаиър 

Трейд“ЕООД, гр. 

Роман 

212016,3

9 
190814,

75 90,00% 
212016

,39 
190814,

75     
212 

016,39 
190 

814,75 
90,00

% 190 814,75   

  
В С - МЕТАЛ 

КЪМПАНИ АД 
Подобряване на 

производствения 391150 312920 80,00% 391150 312920     391150 
31292

0 
80,00

% 312 920,00 
156 

332,00 
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капацитет на "В С - 

МЕТАЛ 

КЪМПАНИ" АД 

Общо:     473475

4,99 

426316

8,2   
2 334 

916,82 

2 200 

295,18     

2 334 

916,82 

2 200 

295,1

8   

2 200 

295,18 

261 

767,40 

 


