
  

 

     

ПРОЕКТ  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА  
на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР  

  

Номер на заповед за одобрение на 
стратегия за ВОМР   № РД 09-50/ 29.01.2019 г.  

Номер на споразумение за изпълнение 
на стратегия за ВОМР  

 № РД 50-22/ 25.03.2019 г.  

   

 

ДАННИ ЗА МИГ 

Наименование   Сдружение „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“  

Седалище и адрес на управление   гр. Луковит, обл. Ловеч, ул. „Сан Стефано“ 
№1  

Адрес за кореспонденция   5770 гр. Луковит, ул. „Сан Стефано“  №1  

Данни за съдебна регистрация   ф.д. №11/2016 на Ловешки окръжен съд  

ЕИК по БУЛСТАТ   177036946  

Име на законния представител   Иван Димитров Грънчаров  
   

На основание чл.39, ал.1, от Наредба №22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. на МЗХГ, във връзка с  одобрено от Правителството на 

Република България, единадесето изменение на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 

разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 

(ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 

1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 

г. и 2022 г. , и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.,  при спазване на Указанията 

на УО на ПРСР 2014-2020 г.,  

Заявявам  промяна в стратегията за ВОМР изразяваща се в увеличение на 

бюджета на СВОМР на МИГ Луковит-Роман с 913 хил. лв. публични средства и 

изпълнение до юни 2025 година, както следва:  

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 
 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ЛУКОВИТ-РОМАН 

 



  
  

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР, с 

допълнителен размер на финансовата подкрепа със 799 000 лева, разпределени по 

подмерки от Стратегията.  

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ – с допълнителен размер от 114 000 лева 

финансовата подкрепа   
  

 Допълнителните финансови средства в размер на  799 000 лева ще бъдат 

разпределени по мерки от ПРСР, насочени към Приоритет 3: Подобряване на условията и 

средата на живот, с грижа за околната среда и използване на местния природен потенциал 

и културно наследство. 

  

1. Увеличава се  финансовия ресурс по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  с 

399 000,00лв.   

  

Финансови параметри  
Общ бюджет по мярката от 500 000 лв. 

да се промени на    899 000,00лв.  

 
Мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Цел: Прилагането на мярката има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в територията на МИГ „Луковит и Роман“. 

 

Допустими дейности:  

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 

по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение, вкл. и за ПГСС СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, гр. Луковит.  

2. Увеличава се финансовия ресурс Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с 400 000,00лв.   

 

Финансови параметри  
Общ бюджет по мярката от 200 000 лв. 

да се промени на    600 000,00лв.  

  

 



Мярка 19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

 

             Цел: Прилагането на мярката има за цел да насърчи социалното приобщаване, 

намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ „Луковит и 

Роман“. 
 Допустими дейности:  

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и 

предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, 

съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 

 

ОБОСНОВКА ЗА ИСКАНАТА ПРОМЯНА  
  

Увеличението на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР, с 

допълнителен размер от 799 000 лева финансовата подкрепа, разпределени по подмерки от 

Стратегията ще допринесе до по-голяма сигурност и увереност за  постигане на основната 
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“, като се осигури  финансиране на  по-голям брой проекти на територията на МИГ, 

насочени към  развитие на социалните, културните и туристически дейности и интеграция 

на уязвимите групи чрез инвестиционна дейност в социална инфраструктура, оборудване и 

обзавеждане на центрове за социални услуги, спорт и култура, развитие на устойчив туризъм 

чрез опазване и експониране на природното и културно наследство и насърчаване на 

приемственост по отношение на живото наследство и традициите. 

 

Допълнително осигурения финансов ресурс е необходим за ключовите установени  

потребности на територията на МИГ за:  

- Подобряване на социалната, техническа и туристическа инфраструктура на 

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

бизнес. 

- Развитие на устойчив туризъм чрез опазване и експониране на природното и 

културно наследство.  

 
 

Към настоящият период :  

1. По подмярка 4.1 е подадено и одобрено от МИГ  1 проектно предложение в рамките 

на първи срок за кандидатстване. В рамките на втори прием с крайна дата за 

кандидатстване 28.04.2021г. са подадени четири проектни предложения. 

 



2. По подмярка 6.4 – първи прием, са подадени 8 бр. проектни предложения. Три от тях 

са оттеглени от кандидатите по време на оценителната сесия. Одобрени от МИГ са 5 бр.  

проекта. По втори прием с крайна дата за кандидатстване 30.04.2021г. са подадени 7 

проектни предложения.  

 

1. По подмярка 4.2 по първи прием няма подадени проектни предложения.   По втори 

прием с крайна дата за кандидатстване 02.05.2021г.  е подадено едно проектно 

предложение. 

•  

1.  По подмярка 7.2 са подадени две проектни предложения, от които едното е 

оттеглено от кандидата – Община Роман. Одобрено от МИГ е едно проектно 

предложение – на Община Луковит. Увеличаването на финансовия ресурс по 

подмярката ще допринесе за постигане на одобрените Индикатори за изпълнение към 

Стратегията - 3 бр.  проекти по мярката  
 

2. Подмярка 7.5 ще бъде отворена за кандидатстване на 30.06.2021г.Увеличаването на 

финансовия ресурс по подмярката ще допринесе за постигане на одобрените Индикатори за 

изпълнение към Стратегията - 2 бр.  проекти по мярката  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



     Информация за одобрените от МИГ, ДФЗ суми по проекти и остатък на финансов ресурс по Приоритети и специфични цели.  
 

 

   
Приоритет и специфични 

цели  

Общо за периода на 

стратегията  Одобрени от МИГ   Одобрени от ДФЗ  
Очаквано одобрение  

от ДФЗ    Остатък    

лева  %  лева  %  лева  %  лева  %  лева  %  

Приоритет 2: Развитие на 

предприемачеството и подобряване 

на бизнес средата за създаване на 

устойчива заетост 

2 033 700 69,32  476 501.90 23.43  0.00  0.00  476 501.90 23.43  1 557 198.10  76.57  

Специфична 

цел 2.2:  

Развитие на модерно 

земеделие и 

преработвателен сектор 

Мярка 4.1. и Мярка 4.2.  
1 000 000  34,09  99 346,53 

 

9.93 

   

 

0,00 

   

 

0,00 

   

99 346,53   

 

9.93 

   

 

900 653,47 

   

 

90,07 

   

Специфична 

цел 2.3:  

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местната икономика чрез 

разнообразяване и 

алтернативни дейности 

Мярка 6.4.  

1 033 700 35,23  
377 155,37 

   

36.49 

   

0,00  

   

0,00  

   

377 155,37 

   

36.49 

   

656 544,63 

   

63.51 

   

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  30,68  199 993.93  22.22  
  

0.00 
   

0.00  199 993.93  5,03  700 006.07  0,096  

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 

700 000  23,86  199 993,93 

   

28.57 

   

0 

   

0 

   

199 993,93 

   

28.57 

   

500 006,07 

   

71,43 

   



Мярка 7.2.  и Мярка 7.5 

Специфична 

цел 3.2:  

Развитие на устойчив 

туризъм чрез опазване и 

експониране на природното 

и културно наследство 

Мярка  7.6.  

50 000  1,71  
0 

   

0 

   

0  

   

0  

   

0 

   

0 

   

50 000 

   

100 

   

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 

Мярка  8.6. 

150 000 5,11 

0 

   

0 

   

0  

   

0  

   

0 

   

0 

   

150 000 

   

100 

   

   
Общо за мерки, 

финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 933 700  100     92,00     64,32     26,48     9,19  

  



      

  

Остатъчния финансов ресурс по Приоритет 2:    Развитие на предприемачеството 

и подобряване на бизнес средата за създаван на устойчива заетост:   

  

За Специфична цел 2.2:  Развитие на модерно земеделие и преработвателен 

сектор 

1. мярка 4.1- Остатъчния финансов ресурс е в размер на 600 653.47 лв.   

2. мярка 4.2 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 300 000,00 лв.   

Проявеният интерес за кандидатстване с проекти не надхвърлят 

наличния финансов ресурс. 
  

              За Специфична цел 2.3:  Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика чрез разнообразяване и алтернативни дейности 

1. мярка 6.4 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 656 544,63 лв.   

Предстои оценяване на 7 проектни предложения, подадени по втори 

прием по процедурата. 

 
 Остатъчния финансов ресурс по Приоритет 3:    Подобряване на условията 

и средата на живот, с грижа за околната среда и използване на местния природен 

потенциал и културно наследство: 

 

1.  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 

2. Мярка 7.2 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 300 006,07 лв.    
Проявеният интерес за реализиране на проекти от страна на двете общини 

на територията на МИГ Луковит-Роман надвишава финансовия ресурс по  мярка 7.2. 

3. Мярка 7.5 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 200 000,00 лв.   

Проявеният интерес за реализиране на проекти от страна на двете общини 

на територията на МИГ Луковит-Роман надвишава финансовия ресурс по  мярка 7.5. 

 

2. Специфична цел 3.2  Развитие на устойчив туризъм чрез опазване и 

експониране на природното и културно наследство 

1. Мярка  7.6 - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 50 000,00 лв.   

Проявеният интерес за кандидатстване с проекти не надхвърлят наличния 
финансов ресурс.  

 

3. 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 
1. Мярка  8.6. - Остатъчния финансов ресурс е в размер на 150 000,00 лв.    

               Проявеният интерес за кандидатстване с проекти не надхвърлят наличния 
финансов ресурс.  

 

  

. 

 

  
  
  

 

 



Предложените промени са следните:  
  

В. т.5. Описание на мерките  

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: 

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Финансови 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.   

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 200 000 лв. 

Бюджет по мярката – 500 000 лева да се промени на  899 000 лева 

 

Увеличаването на финансовия ресурс е с 399 000,00 лв., представляващ 49,94%  

допълнителния финансов ресурс, като с увеличаването на ресурса по мярката спрямо 

формираният нов финансов ресурс по Стратегията от  6,80 % става 11,03% 

 

Код и 

наименова

ние на 

мярката 

19-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

Финансови 

параметри 

на 

проектите 

Минимален размер на общо допустимите разходи по проект – 10 000 лв.  

Максимален размер на общо допустимите разходи по проект - 200 000 лв. 

Бюджет по мярката – 200 000 лева да се промени на  600 000 лева 

 

Увеличаването на финансовия ресурс е с 400 000,00 лв., представляващ 50,06% 

допълнителния финансов ресурс, като с увеличаването на ресурса по мярката спрямо 

формираният нов финансов ресурс по Стратегията от  2,72 % става 7,36% 

Всички останали текстове от т. 5 остават непроменени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т. 6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по 

мерки: 

   

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

Общо за периода на 

стратегията след 

промяната 

лева % лева % 

 
Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 883 700 39,21 

3 682 700 45.17 

19-4.1 
Инвестиции в земеделски 

стопанства 
700 000 9,51 700 000 

8.59 

19-4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

300 000 4,08 300 000 

3.68 

19-6.4 
Инвестиции в неземеделски 

дейности 
1 033 700 14,06 1 033 700 

12.68 

19-7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

500 000 6,80 

899 000 11.03 

19-7.5 

Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

200 000 2,72 

600 000 7.36 

19-8.6 

Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията 

на горски продукти 

150 000 2,04 

150 000 1.84 

 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

50 000 0,68 

50 000 0.61 

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 0,68 

50 000 0.61 



(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, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

  

 …     

 
Мерки, финансирани от ОПОС 

2014 - 2020 г. (ЕФРР) 
  

  

 …     

 

Мерки, финансирани от 

ОПНОИР 2014 - 2020 г. 

(ЕСФ) 

977 915 13,30 

977 915 12 

19 – НОИР 

- 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/ 

293 374,50 3,99 293 374,50 

3.6 

19- НОИР 

- ПО 

Подобряване на достъпа и 

повишаване на мотивацията на 

ученици от маргинализирани 

групи за включване в системата 

на професионалното 

образование 

156 466,40 2,13 156 466,40 

1.92 

 19-НОИР 

- У 

Подобряване на достъпа до 

училищно образование и 

намаляване на процента на 

учениците от маргинализирани 

групи, преждевременно 

напуснали училище 

528 074,10 7,18 

528 074,10 6.48 

 
Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
1 486 408 20,20 1 486 408 

18.23 

19-ОПРЧР 

- А 

Активно включване 

/Активиране на безработни и 

неактивни лица/ 

508 508 6,91 508 508 

6.24 

19 – 

ОПРЧР - 

СИИ 

Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи 
391 160 5,32 391 160 

4.8 

19 – 

ОПРЧР - 

АВ 

Приобщаване и активно 

включване 
244 475 3,32 244 475 

3.00 



  
  
   

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 
програми и по мерки  
  

Бюджетът за проекти към стратегията е 8 152 823 лева (общо 4 168 528 48 евро при курс 1,95583 

лв. за 1 евро за проекти по НОИР и 1,9558 лв. за 1 евро за проекти, финансирани по ЕЗФРСР, 

ОПРЧР и ОПИК), разпределен по приоритетни оси, както следва: 

 

 БИЛО СТАВА 

Приоритетни оси Стойност в 

лева 

Процент от 

бюджета /% 

Стойност в 

лева 

Процент от 

бюджета /% 

ос 1 2 464 323 33,51 2 464 323 30,23 

ос 2 4 139 500 56,29 4 139 500 50,77 

ос 3 750 000 10,20 1 549 000 19,00 

Общо: 7 353 823 100 8 152 823  100 

 

3. Третата приоритетна ос ще инвестира в мерки за подобряване на средата на живот, 

чрез използване на местния потенциал на природно и културно-историческо наследства. 

Общо за периода очакваният публичен принос по приоритет 3 е 1 549 000.00 лева или 19 % от 

бюджета. 

 

 

 
 

Всички останали текстове от т.6 остават непроменени.  

30,23%

50,77%

19%

Разпределение на общия публичен 

принос в % по приоритети

приоритет 1

приоритет 2

приоритет 3

45,78%

30,23%

23,99%

Разпределение на бюджета по фондове

ЕЗФРСР

ЕСФ

ЕФРР

19 – 

ОПРЧР - 

СЗУ 

Предоставяне на социални и 

здравни услуги в общността, 

включително дългосрочна 

грижа  

342 265 4,65 342 265 

4.20 

 
Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
1 955 800 26,6 1 955 800 

1 955 800 

19 – ОПИК 

- ППК 

Подобряване на 

производствения капацитет в 

малки и средни предприятия 

1 955 800 26,6 1 955 800 

23.99 

 
Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР) 
   

 

 …     

 
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
7 353 823 100 % 8 152 823 

100 % 



 

 

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

  

Цели 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 

 Действие/мярка Фин. 

средства 

Прием на 

проекти* 

Източник на 

финансиране 

Резултат  

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

използване на местния природен потенциал и културно наследство 

СЦ 3.1: 

Подобряван

е на 

социалната, 

техническа 

и 

туристическ

а 

инфраструк

тура на 

територията 

на МИГ 

„Луковит-

Роман“ за 

създаване 

на 

привлекател

на среда за 

живот и 

бизнес 

М-7.2 899 000 2019-2023 

ПРСР 2014-

2020 

Стойност на 

инвестициите; 

Подпомогнати 

проекти за 

инвестиции в 

инфраструктура  

М-7.5 600 000 2019-2023 

СЦ 3.2: 

Развитие на 

устойчив 

туризъм 

чрез 

опазване и 

експониране 

на 

природното 

и културно 

наследство 

М-6.4 1033700 2018-2021 

ПРСР 2014-

2020 

бр. проекти за 

инвестиции в 

туризма 

М-7.5 600 000 2019-2023 

Бр. проекти за 

инвестиции в 

туристическа 

инфраструктура/ в 

туристически 

атракции/ услуги 

М-7.6 50 000 2018-2022 

бр. проекти за 

популяризиране на 

местното културно 

наследство 

СЦ 3.3: 

Устойчиво 

развитие и 

защита на 

околната 

среда на 

територията 

на Луковит 

и Роман 

М-4.1  700 000 2018-2021 

ПРСР 2014-

2020 

бр. проекти за 

биологично 

производство 

М-7.6  50 000 2018-2022 

бр. проекти за 

популяризиране на 

екосистемни услуги 

М-8.6 150000 2019-2022 

бр. проекти за 

инвестиции в 

технологии за 



чрез 

превенция и 

поддържане 

на горския 

фонд, 

развитие на 

биологично 

земеделие и 

популяризи

ране на 

екосистемн

и услуги 

лесовъдство и 

преработка на 

горски продукти 

 

 

 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: 

(не повече от 1 страница) 

ИНДИКАТОРИ ПО СТРАТЕГИЯТА 

Вид индикатор 
Мерна 

единица 
Цел  

Източник на 

информация 

о
б

щ
и

 

Стойност на подкрепата лева 8 152 823 

База данни на МИГ; 

ИСУН 2020; 

Сключени договори; 

Подадени заявки за 

плащане 

Мониторингови доклади 

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  

 05.05.2021 г.   Председател на УС на   
Сдружение  „МИГ  Луковит-Роман”: ..........п/п..............  

                      / Иван Грънчаров /  
  

  



 


