
 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН  

     към м. юни 2020 г. 

 

 Финансираща 

програма     

Обявени процедури Сключени договори/предстоящи за сключване 

 

ОП „Иновации и 

конкурентоспособно

ст“2014-2020 г.  

BG16RFOP002-2.059 МИГ Луковит-Роман 

"Подобряване на производствения капацитет 

в малки и средни предприятия в общините 

Луковит и Роман" 

До момента са обявени 2 процедури. 

По първи прием са подадени 3 проектни предложения, 

одобрени са 2.  

Предстои сключване на договори с: 

 „ВС МЕТАЛ КЪМПАНИ“ АД – одобрена БФП 312 920 

лв. 

„УАЙЪР ТРЕЙД“  ЕООД - одобрена БФП 190 814,75 лв. 

 

 

По втори прием е подадено едно проектно 

предложение, което е одобрено. Предстои сключване на 

договор с фирма „Екотекс 1“ ООД, одобрена БФП 

316 710 лв.  

 

Налична сума за следващи приеми 1 452 065,25 лв. 

 



 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

BG05M9OP001-1.087 "Активиране на 

безработни и неактивни лица в общините 

Луковит и Роман" 

Подадени са 2 проектни предложения, одобрени са. 

Предстои да се сключат договори с Балкански център 

„Дипломат“ ООД с БФП 130 141,09 лв.  и   Община 

Роман  с БФП 199 540,83 лв. 

 

Остават 180 278,51 лв.  

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

BG05M9OP001-2.084 Луковит –- Роман 

„Приобщаване и активно включване на 

територията на общините Луковит и Роман“ 

Подадени са 2 проектни предложения, одобрен е 

проектът на община Луковит, сключен е договор на 

стойност 149 997,62 лв. 

 

Остават 94 477,38 лв. 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

BG05M9OP001-2.085 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи 

на територията на общините Луковит и 

Роман“ 

Подадени са 2 проектни предложения, одобрени са, 

предстои сключване на договори от Община Роман на 

стойност 112828,69 лв. и Община Луковит на стойност 

278 311,41 лв. 

 

Неусвоени: 19,90 лв. 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит-Роман -

Предоставяне на социални и здравни услуги 

в общността в общините Луковит и Роман 

Подадени са 2 проектни предложения, одобрени са, 

предстои сключване на договори от Община Роман на 

стойност 142 035,82 лв. и Община Луковит на стойност 

199 999,80 лв.  

 

Неусвоени: 229,38 лв. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 2014-2020 

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 

Подадено е едно проектно предложение на стойност 

98 868 лв. от Професионалната гимназия по 

каменоделство с. Кунино, общ. Роман, което е в процес 

на оценка. 

 

 

Бюджет: 156 466,40 лв. 

 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 2014-2020 

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“ 

Срокът за подаване на проекти е 30.06.2020 г. 

 

 

 

 

 

Бюджет: 239 374,50 лв. 

ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 2014-2020 

BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман 

"Подобряване на достъпа до училищно 

образование и намаляване на процента на 

учениците от маргинализирани групи, 

преждевременно напуснали училище" 

Процедурата ще бъде обявена до края на м. юни 2020 г. 

 

 

 

 

 

Бюджет: 528 074,10 лв. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-

Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

Предстои обявяване на процедурата през м. юли 2020 г.  

 

 

Бюджет: 700 000 лв. 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

BG06RDNP001-19.421 МИГ Луковит-Роман 

– МЯРКА 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Предстои обявяване на процедурата към през м. август 

2020 г.  

 

 

Бюджет: 1 033 700 лв. 

 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

BG06RDNP001-19.423 „МИГ Луковит-

Роман” мярка 19-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

Предстои обявяване на процедурата през м. август 2020 

г. 

 

 

 

Бюджет: 300 000 лв. 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

Мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Предстои обявяване на процедурата през м. септември 

2020 г. 

 

 

 

Бюджет: 500 000 лв. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

Мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Предстои обявяване на процедурата през м. октомври 

2020 г. 

 

 

 

Бюджет: 200 000 лв. 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

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 

социално-икономически аспекти, както и 

действия за повишаване на информираността 

по екологични въпроси 

Предстои обявяване на процедурата през м. октомври 

2020 г. 

 

 

 

 

Бюджет: 50 000 лв. 

Програма за 

развитие на селските 

райони 2014-2020 

Мярка 19-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски 

продукти“ 

Предстои обявяване на процедурата през м. ноември 

2020 г. 

 

 

 

Бюджет: 150 000 лв. 

 

 

 


