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БФП 

 

Безвъзмездна финансова помощ 

ИСУН Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове  

 

МЗХГ Министерство па земеделието, храните и горите  

 

ПРСР 2014 – 2020г.  

  

Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

ОПРЧР 2014-202 г. 

 

Оперативна програма „Развитие па човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 

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

 

ОПНОИР  

2014-2020г. 

Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. 

 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“  

 

УО   Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие  

 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие  

 

МИГ Местна инициативна група  

 

ИГРП 

 

Индикативна годишна работна програма 

УС Управителен съвет 

 

КУО  Колективен управителен орган 

 

КВО Колективен върховен орган 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

През 2018 г., екипът на МИГ- ЛОМ организира и проведе следните планирани дейности насочени към 

заинтересовани лица на територията на МИГ:  

 

3.1. Дейности за организиране на семинари и информационни срещи: - 6 еднодневни информационни 

срещи за най-малко 10 участници, проведени в общинския център гр. Лом (29 август 2018 г., 13, 18 и 

25 октомври 2018 г., 27 и 30 ноември 2018 г.) В срещите взеха участие общо 83 лица, представители на 

различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на 

общинските администрации, местен бизнес, активни граждани. 

 

По време на проведените информационни срещи бяха представени презентации свързани с одобрената 

стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна 

годишна програма за 2018 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите 

промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните 

предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни 

предложения по следните мерки: 7,2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 6,4,1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР, мярка 6 по Регламент „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на 

културно-историческото и природното наследство и бит на територия-та на МИГ-ЛОМ“ и  мярка 13 

„Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на 

ОПИК. 

 

При провеждане на организираните от МИГ-Лом събития през 2018 година за популяризиране на 

СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни 

предложения, представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в 

информационните работни срещи и обучения за местни лидери. Участниците проявиха интерес към 

представената информация като задаваха много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на 

проекти, както и такива по отделни казуси. МИГ-Лом се стреми да поддържа мотивацията на целевите 

групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и 

перспективите по изпълнение на СВОМР , както и по стартирането на 13-те мерки.  

    

 3.2. Дейности за организиране на обучения за екипа и членовете на колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на СВОМР: - Проведени са 2 бр. двудневни обучения в гр. Лом  като 

изпълнителите бяха осигурил кафе-паузи, презентационни и информационни материали. Обратна 

връзка от обученията беше направена с попълване на формуляр, в който участниците трябваше да 

дадат своята оценка по отношение на програмата и организацията на обучението, екипа провел 

обучение, препоръки и коментари 

 

На 11 и 12 юли 2018 г. в зала 2 на Административната сграда на Общински пазар  в Лом бе 

проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални бенефициенти  

на територията на МИГ ЛОМ. Присъстваха 36 участника.  

Провеждането на двете еднодневни обучения са на тема: 

•Подготовка и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”  2014 -2020 г., ОП 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.  

•Подготовка и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. 

Обучението бе проведено от СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“  

Лекторите Лучко Македонски от МИГ „Панагюрище-Стрелча-Лесичово“  и Нели Цветкова от МИГ 

„Белово-Септември-Велинград“, освен разяснения по оперативните програми и начина на 

кандидатстване обърнаха внимание на някои добри и лоши практики, както на методите и начините за 

предотвратяването на грешки. 

 

На 27 и 28 септември 2018 г. в зала 2 на Административната сграда на Общински пазар в Лом 

бе проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални 
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бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ за работа в системата ИСУН 2020, която е единственият 

начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на 

селските райони през периода 2014-2020 г. 

Двудневното обучение на присъствалите 15 участника са във връзка с прилагането на Стратегията за 

местно развитие на МИГ- ЛОМ, изпълнението на Актуализирания индикативен график за приеми по 

мерки от СВОМР на МИГ ЛОМ за 2018 г. и подготвените 4 бр. насоки за обявяване в ИСУН. 

Обучението бе проведено от СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ИНИЦИАТИВИ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ“ на тема: „Запознаване с процеса на работа в ИСУН 2020 при подаване и отчитане 

на проектни предложения, подадени по Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“ 

 Цанко Спасовски и Петрина Дамянова, лектори от МИГ - Троян, Априлци, Угърчин, освен разяснения 

по начина на кандидатстване направиха практическа демонстрация на работа с Модула за Е-

кандидатстване ИСУН 2020. 

 

През периода на отчитане експертите по прилагане на СВОМР консултираха заинтересовани лица от 

територията  на МИГ -ЛОМ във връзка с мерките включени в СВОМР и намеренията им за 

кандидатстване с проекти. Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офиса на МИГ, така 

и по телефона. Интересът към  мерките от стратегията се засили значително, съдейки от зачестилите се 

обаждания по телефона и от посещението на офиса на МИГ след обявяване на мярка 6,4,1 по ПРСР. 

Това  се наблюдава след споделянето па публикации в социалната мрежа Фейсбук. 

 

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

наличие на такива; 

Стратегията за ВОМР има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като това 

се съобрази с областната и общинската секторна политика в областта на социалните услуги, 

дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г. 

От извършеният социален анализ при подготовката на Стратегията като основни рискови групи се 

очертават: 

 Безработни лица 

На следващо място сред пълнолетното население в риск е групата на регистрирани безработни 

лица – 2160 към месец септември 2015 г. общо за МИГ-ЛОМ, съставена основно от лица с по-

ниско от висше образование (2075 лица) и безработни над 55 годишна възраст – 664 лица. 

Безработните младежи до 25 г. са 7%.  

По-голямата част от проектите в обхвата на Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на местната 

икономика“ на стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ са насочени към повишаване на заетостта 

на населението, чрез създаване на нови работни места.  

 Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване, в 

т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в риск по други социални признаци 

 Децата с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в многодетни семейства. Децата 

с увреждания са общо 118 за 2015 г. Децата с увреждания от община Лом са обхванати от 

социални услуги в общността, извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките 

населени места. Една част са от ромски семейства, живеещи в обособени общности, друга част 

са от социално слаби семейства. За да се даде възможност за социално включване и за равен 

шанс на тези деца е необходимо те да бъдат подкрепени и насърчавани да посещават 

образователните институции.  

 Възрастно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които към 

31.12.2015 г. са общо 7460 лица. Не всички лица от тази група попадат в категория в риск. 

Голяма част от тях са включени рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите 

възрастни хора, затова няма да бъдат разглеждани като отделна рискова група. Най-уязвимата 

група от населението са хората с увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, 

сензорни увреждания, психични заболявания. Тези лица са общо 3543 на територията на МИГ-

ЛОМ.   
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През отчетния период няма изпълнени дейности от страна па екипа на МИГ – ЛОМ, които да 

окажат пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията. Трябва обаче 

да се отчете, че екипът  осигури емпиричен материал за състоянието и нагласите на уязвими и 

малцинствени групи, които ще са в основата на разработването и кандидатстването с проекти 

пред МИГ-ЛОМ по ОПРЧР. 

 

На територията на МИГ ЛОМ бяха проведени три социологически проучвания от Център за 

изследвания, информация и социално-икономическа документация (ЦИИД)- София от 05.09.2018 

до 20 11.2018г.. Това стана възможно след проведена процедура по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и 

сключване на Договор № 37/05.09.2018 за проучване и анализ в три обособени позиции Резултатите от 

дейността на екипа на доц. д-р Рая Стайкова бяха публикувани на Интернет страницата на МИГ-а. От 

страна на гражданите и НПО има засилен интерес към тези резултати, защото и трите изследвания се 

занимават с едни от най-ярките проблеми на общността - ранното отпадане от училище и  

маргинализирането  на ромската общност, емиграцията и заетостта на младите, социалните услуги за 

възрастните и хората с увреждания.  

1. Проучване и анализ на условията и възможностите за приобщаване и социално включване на 

младите ромски майки от маргинализараните  общности, живеещи като две компактни маси на 

територията на МИГ-Лом. 

Анализът на територията показва, че демографските процеси са предпоставка за повишаване на риска 

от социално изключване. Голяма част от ромските момичета стават майки преди навършване на 

пълнолетие, с което се появяват два нови проблема: отпадането им от училище , с което се спира 

тяхното образователно развитие и по-нататъшното им естествено социализиране, а от там и 

социализирането на техните деца. За да потърсим решаването на проблема  беше проведено 

представително за територията  проучване, чрез фокус групи на млади майки от 4 ромски квартала в 

града и в 2 от по-големите села с компактно ромско население. В проучването взеха  участие повече от 

50 млади жени-майки. Втората група изследвани лица са  роми с висше образование, заемащи 

различни позиции в обществото, включително и работещи в мастната администрация, представители 

на , функциониращи активно   НПО,  лидери в ромската общност на територията на община Лом, 

представители на работодатели, на академичната общност.  

Резултатите: Младите майки-ромки са изцяло подвластни на ромската общност и социалните 

норми, които традиционно изповядват. Вътрешно в себе си – те искат да възпитат своите деца 

така, че да „излязат“ от гетото и ромската общност, но нямат сила и увереност, че могат да се 

справят, нямат сила да се противопоставят. Подкрепа от съпрузите не получават, инерцията ги 

повлича и те живеят по традиционно установения начин без това да им допада. Искат промяна, но 

нямат инициатива тя да се случи. Не вярват на ромските лидери, но вярват частично и проявяват 

лоялност към човек, който при някакви житейски обстоятелства им е помогнал. Запознаването с 

резултатите от изследването дават възможност на местните неправителствени организации и 

община Лом за кандидатстване с проекти ангажиращи младите роми за подобряване достъпа до 

училищно образование от Стратегията за ВОМР на МИГ Лом, подобряване възможностите за 

заетост, учене през целия живот ,възможност за обучение в нови професии, добиване на ключови 

компетентности , атрактивни занимания за деца, създаване на дневни центрове за деца и пр., което 

мерките от СВОМР на МИГ ЛОМ предоставят./  „Достъп до заетост на икономически неактивни и 

безработни лица“ , „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др“ и  

„Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“./ 

2. Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на МИГ 

ЛОМ.  

На територията на община Лом в  последните 30 години такова проучване на терен не е извършвано. 

Изследването обхвана общо 43-ма младежи, специално подбрани според изискванията на изследването 

на възраст 18-29 години в три категории - учещи, работещи и безработни. Интервюирани бяха и 

повече от 10 представители на работодателите.  Резултатите показаха, че младежите като цяло нямат 

представа каква е икономическата ситуация в общината по отношение на заетост, професионално 

развитие и възможности за работа и развитие на отделни икономически сектори. Липсва достатъчно 

информация в публичното пространство и това допринася за формиране на изцяло негативни оценки и 

желание за емиграция.  Основен проблем е несъответствието на познанията и уменията на младежите 

и изискванията на работодателите, което е решим проблем при наличие на политическа воля и 



6 

 

обединение на местните институции за осигуряване на заетост на устойчиво функциониращите 

предприятия на територията на общината. 

Резултатите: Всички участници в проучването се обединиха около това, че организираните от БТ 

курсове за обучения са неефективни, излишни, свързват се с усвояване само и единствено на средства 

( според работодателите – дори са вредни) и трябва да бъдат изцяло организирани по нова система, 

която да е обвързана с местния пазар на труда. За предприемчиво поведение у младежите включени 

в проучването,  не може да се говори. На този етап то липсва. Тези резултати  са предпоставка за 

активиране на вътрешно общностните регулатори  местната власт, ресурсът на гражданските 

организации, на бизнес субектите  да се интегрират на общинско и областно ниво, да се привлекат 

институции, но с единна обща задача и координация. Очакваме в резултат на изследването и 

резултатите от него по-голям интерес от страна на малкия местен бизнес и община Лом и увеличен 

брой проекти по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ Приоритетна ос 1, 

Инвестиционен приоритет 3 на СВОМР. В това се крие  потенциал за  да обърне сега 

съществуващата нагласа за емиграция от община Лом към имиграция и заетост на територията на 

МИГ ЛОМ. 

 

3. Потребностите от социални услуги на лицата от рисковите групи – възрастни и хора с 

увреждания. 

Обект на изследването са възрастни и хора с увреждания, както и представители на доставчици на 

социални услуги, пряко свързани с реализация на социалната политика за осигуряване на среда и 

условия за достоен живот. Идеята е потребители и непотребители на социални услуги от рисковата 

група и доставчици на тези услуги да оценят, реализиращите се в момент на провеждане на 

проучването, социални услуги през призмата на: качество, адекватност, организация, потенциал за 

промени и въвеждане на нови подходи.  

Общият брой на изследваните лица е 68 – възрастни хора и хора с увреждания, от които 54 чрез 

индивидуален въпросник и 14 чрез дискусия във фокус група. Проследи се разбирането на тази 

социална група какви социални услуги следва да бъдат създадени и какво трябва да се направи за да се 

подобри тяхната реализация. Основното, което общината следва да осигури е условия за транспорт и 

мобилност на тази социална група, помощи за лекарства, комуникация и комунално-битови услуги. 

Потребността от социален или личен асистент и медицинска и социална рехабилитация е сравнително 

по-силно изразена у хората с увреждания, отколкото при възрастните, което логически е свързано с 

ежедневните им потребности и начина на живот. Интересното е, че потребността от комуникация и 

социална рехабилитация, която се осигурява от дневните центрове е най-силно изразен при живеещите 

в селата и живеещите сами. Това дава основание да считаме, че тези хора живеят затворено, самотно, 

трудно се справят с ежедневната работа за осигуряване на нормален бит. Те също имат най-висока 

потребност от домашен патронаж и помощ в бита.  

Получените резултати и от това проучване улесняват Община Лом и останалите доставчици на 

социални и здравни услуги да подготвят проекти с адекватни на потребностите на целевите групи 

социални и здравни услуги в рамките на реализираната Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ ЛОМ. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Общата стратегическа цел на стратегията е: 

Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи 

възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и 

човешки потенциали. 

 

Тя предопределя обособяването на три приоритета за развитие на територията 

Първият е „устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които 

подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските 

единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, 

развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите 

предприятия – малки и среди. 
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Вторият приоритет е „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените 

места и чувството за принадлежност към дадено място за от важно значение за задържане на хората на 

територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. 

Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на 

съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и 

култура, изява на талантите и обичаите на общността. 

Третият приоритет за развитие на територията е „развитие на човешкия капитал на територията на 

МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територията, а именно хората в нея. 

Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, 

преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към 

хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица. 

4.2. Специфични цели 

Реализацията на определените приоритети за развитие ще се гарантира от декомпозирането им в 

няколко специфични цели, както следва: 

Към приоритет 1:  

Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор. Целта е насочена към подкрепа на 

земеделските производители и преработватели, които през последните години са изправени пред 

редица трудности, което се отразява и на приходите от дейността. Допълнително анализите отчитат 

все още незадоволителни показатели по отношение на преработката на земеделска продукция. 

Предвидените мерки ще подкрепят както земеделските производители и техните стопанства, така и 

преработвалите, които добавят допълнителна стойност на продукцията, чиято цел е да повиши 

приходите от дейностите. 

Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика. Целта е насочена към преодоляване на 

задържащите фактори в икономиката на МИГ и несигурността, която изпитват жителите и възпираща 

ги да предприемат стъпки към откриване на нови бизнес дейности. В същото време утвърдените малки 

и средни предприятия все още усещат последиците от кризата преди 10 година и имат нужда от 

подкрепа, за да възстановят конкурентоспособността си и да подпомогнат устойчивото развитие на 

местната икономика. Предвидено е целта да се постигне чрез две мерки: 6.4: „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ от ПРСР и „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията 

на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК. 

Към приоритет 2: 

Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Целта е фокусирана 

върху подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън 

общинския център. Това от своя страна може да послужи за допълнителен катализатор за процесите на 

заселване в селата на територията на МИГ. Предвижда се целта да се постигне чрез една мярка от 

ПРСР – Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“. 

Специфична цел 2.2.. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на 

местната икономика. Целта акцентира на културния живот и материалното наследство, което е 

завещано от предишните поколения. В същото време те не са познати на голямата част от обществото, 

включително и местните жители, а инвестициите в популяризиране на културните дадености са 

минимални. Предвидените мерки следва да спомогнат за капитализирането на културния потенциал – 

материален и нематериален, на територията на МИГ.  За постигането на целта са включени две мерки 

в СВОМР: мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа 

инфраструктура“ от ПРСР и мярка „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на 

културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ”, която е 

извън ПРСР и Регламент (ЕС) 1305/2013, но съответства на целите му. 

Към приоритет 3: 

Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс. Целта е 

ориентирана към най-важния ресурс на територията на МИГ-ЛОМ – хората. Значителна част от тях са 

демотивирани да се обучават – формално и неформално, или да си търсят работа. Това е особено 

валидно за младежите, които се нуждаят от иновативни стимули за активиране и насочване на 

енергията им към пазара на труда. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: 

„Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица” и „Насърчаване и подпомагане на 

младежката заетост“ от ПО 1  на ОПРЧР. 
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Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на 

общността. Поставянето на тази цел отразява спецификите на хората от различни рискови групи и 

създаването на предпоставки те да не се чувстват изолирани от останалите хора. Особено внимание 

следва да се обърне на маргинализираните общности, възрастното население и семействата, чиито 

членове искат да се включат активно на пазара на труда. Поради тази причина в СВОМР са заложени 

три мерки: „интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др”, „активно 

включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца” и „по-добър достъп 

до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход” от ПО 2 

на ОПРЧР. 

Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование. 

Целта е отражение на резултатите от анализите на територията. В МИГ-ЛОМ се наблюдават 

представители на ромската общност, която се характеризира с по-ниско образователно равнище и 

трудно обхващана от системата на формалното образование. Затова в СВОМР е включена 

единствената възможна мярка от ОПНОИР „достъп до качествено образование, чрез интегриране в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, чиято 

цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в 

образователната системата на страната. 

Освен това стратегията предвижда една хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на МИГ и 

популяризиране на изпълнението на СВОМР“. Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет на 

екипа на МИГ, обмяната на добри практики и успешната реализация на СВОМР. Постигането ѝ ще 

допринесе за по-голямата информираност относно подхода ВОМР, активиране на месните общности 

да подават проектни предложения към мерките, заложени в СВОМР и да вземат отношение по 

въпросите, свързани с прилагането ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки: 19.3. 

„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“. 

 

Изпълнение: 

От сключването на Споразумението за изпълнение на СВОМР през април 2019 г. до края на 2018 г. 

има проведени две процедури за подбор на проектни предложения -  по Мярка 4 на  СВОМР  – Мярка 

7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ по ПРСР и Мярка 13 - „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на 

територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.  

 Има обявена процедура за подбор по Мярка 3 – Мярка 6.4: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР, която ще бъде оценявана през 2019 г.   

 

Те определено водят до „устойчиво развитие на местната икономика“, т.е. работено е по Първи 

приоритет на СВОМР. Обявените процедури са характерни с усилия за постигане Специфична цел 1.2. 

Диверсификация на местната икономика“ чрез обявяването на първите приеми по мерките. 

 

Частични резултати има и по Втори приоритет на СВОМР  „подобряване средата на живот в МИГ-

ЛОМ“ Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. С подадените и 

одобрени 3 бр. проектни предложения ще се постигне подпомагане на оживлението и повишаване 

привлекателността в населените места извън общинския център  - двете села Трайково и Сталийска 

махала, както и периферията на гр. Лом – кв. Зорница. 

 

Няма сключени административни договори за изпълнение на проекти по СВОМР, които да водят до 

постигане на поставените цели. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 
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 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки 

от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г., беше приета от Общото събрание на 

СНЦ МИГ-ЛОМ на 27.03.2018 г. Тъй като сключването на Споразумението за реализация на СВОМР 

се забави  и стана факт през април 2018 г се наложи актуализация.  

През месец юни 2018 г. КУО  с ПРОТОКОЛ № 10 / 20.06.2018 г.  промени графика за  отваряне на 

мерките по Стратегията поради промяна на национално законодателство, касаещо мярка 4,1 и 4,2 от 

СВОМР. Това действие е съгласно чл.13 т3 от споразумението за изпълнение на СВОМР № РД50-

40/24.04.2018г. Актуализирания график бе изпратен до УО на Програмите, включени в Стратегията на 

МИГ ЛОМ и бе одобрен от тях. 

Към втора актуализация на  Индикативен график за приеми по мерки за 2018 г. бе извършена с 

протокол 15 от 15.10.2018 на Управителния съвет, тъй като впоследствие се оказа невъзможно 

изпълнението й поради забавяне на Анекс 1 към Споразумението. След което МИГ-ЛОМ информира 

УО на финансиращите програми за промяната в приемите  в рамките на 2018 г. 

През периода на отчитане беше изготвен проект на Индикативен график за приеми  на проекти по 

мерки  на Стратегията за 2019 г.  На 28.09.2018 г.  с ПРОТОКОЛ №14 на УС на МИГ бе одобрен първи 

вариант на Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ през 2019 

г., който впоследствие бе актуализиран на заседание на УС на 03.01.2019 г. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

През периода на отчитане са обявявани 4 покани за прием на проекти по СВОМР и са проведени  6 

еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници  в общинския център гр. Лом (29 август 

2018 г., 13, 18 и 25 октомври 2018 г., 27 и 30 ноември 2018 г.) В срещите взеха участие общо 83 лица, 

представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, 

представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.  

По време на проведените информационни срещи бяха представени презентации свързани с одобрената 

стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна 

годишна програма за 2018 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите 

промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните 

предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни 

предложения по следните мерки: 

 Мярка 4 - 7,2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 

 Мярка 3 - 6,4,1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 

 Мярка 6 по Регламент 1305 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на 

културно-историческото и природното наследство и бит на територия-та на МИГ-ЛОМ“ 

 Мярка 13- „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от 

ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.  

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса па 

МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват 

в регистър па консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват 

интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща. 

 

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

на финансова помощ до сключване на договор; 
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През 2018 г. СНЦ ..МИГ - Лом” планира, но не обяви прием на проектни предложения по  всички 

мерки, залегнали в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подобно на всички МИГ от 

страната. Причините за невъзможността да бъдат обявени приеми на проекти са свързани основно с 

промените в приложимата нормативна база за МИГ, необходимостта от изясняване на казуси и 

поставени въпроси, осигуряване на технически възможности в ИСУН2020. 

В същото време трябва да се отчете и постигнатия от МИГ напредък и степен на готовност за 

обявяване на приеми през 2018 г.  

На 1 август 2018 г. беше активирана Процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” с краен срок за кандидатстване (след удължаване с решение на УС ) - 01.11.2018г. 

Обявяването на процедурата с два крайни срока за кандидатстване е със Заповед № 5 /25.06.2018 на 

председателя на УС на МИГ ЛОМ. Тъй като в указания за първи прием краен срок не са постъпили 

проектни предложения, със заповед №8/17.08.2018 крайният срок е удължен с 1 месец – до 01.11.2018.  

В рамките на удължения срок постъпиха 3 проектни предложения в платформата  ИСУН. Комисията за 

подбор на проектни предложения е назначена със  Заповед № 10/ 01.11.2018 г. на   Наталия Георгиева 

–  Председател на УС по чл. 25 ал.5 от Устава на МИГ-ЛОМ. Съгласно чл. 25 ал.5 от Устава на МИГ 

ЛОМ, когото председателят на УС – г-жа Пенка Пенкова (която е и кмет на Община Лом) е в 

потенциален конфликт на интереси, УС избира за измежду членовете на УС заместващо я лице, което 

лице има същите правомощия по дадена процедура за подбор на проекти като председател на УС, 

съгласно Минималните изисквания. 

Оценителната комисия свърши своята работа в рамките на допустимия 30 дневен срок – до 13.12.2018 

г. Оценката на АСД и допустимостта на  проектните предложения и на ТФО бе извършена от 3-мата 

оценители с право на глас, независимо един от друг. Извършената оценка е документирана чрез 

попълнените оценителни листове за проверка на административно съответствие и допустимостта и 

ТФО в ИСУН. В крайните  становища на тримата оценители  относно административното 

съответствие и допустимостта на проектното предложение нямаше различия. Приета бе направената 

обобщена АСД оценка на проектопредложенията и те бяха  допуснати до техническа и финансова 

оценка. Следва ТФО оценка и извършване на  обобщена ТФО,  предложенията бяха класирани. 

Генериран бе на 13.12.2018 г. Оценителен  доклад в ИСУН, който бе подписан от всички членове на 

комисията. Изготвения оценителен доклад, заедно с приложенията към него, бе разгледан от УС на 

МИГ-ЛОМ  на свое заседание на 17.12.2018 г. и бе одобрен и отразен писмено в протокол № 

19/17.12.2018 г. на УС, след което е изпратен до ДФЗ за проверка на процедурата за провеждане на 

избора. 

На 26.09.2018г. беше обявена процедура №BG16RDNP002-2.028 „Подобряване на капацитета за 

растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“ по  ОПИК с първи краен срок 18.11.2018 г. В рамките 

на обявения срок в платформата ИСУН постъпи 1 проектно предложение. Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП) е назначена със  Заповед № 12/ 20.11.2018 г. на Пенка Пенкова –  

Председател на УС на база  Решение 2 по точка 1 от дневния ред от Протокол №17 / 19.11.2018 г.  на 

присъствено заседание на УС. В комисията има назначен Наблюдател от УО на ОПИК: Тодор Тодоров 

Чернев, главен експерт “Оценка на проекти и договаряне, Отдел “Програмиране, оценка и договаряне 

на безвъзмездна финансова помощ“, ГД ЕФК. /Електронно писмо на УО на ОПИК на наш № ИА-

51/18.10.2018г./. Срокът за извършване на цялостна оценка на проектите е 30 работни дни. Оценката се 

извършва на два етапа – АСД и ТФО и приключи до крайния срок - 3 януари 2019 г.  

На 26.11.2018 се проведе   първо заседание за въвеждащо обучение на  Комисията за подбор на 

проектни предложения по мярка 13 на МИГ- ЛОМ. Оценителите декларираха със съответните 

декларации липса на конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност Някои членове на 

КППП са участвали в обучения по ИСУН2020 под различна форма (организирани от ЦКЗ и/или МИГ-

ЛОМ). Председателят на КППП предостави на всички членове на комисията за целта „Ръководство за 

потребителя (в ИСУН2020)“ - модул „Оценка“, с подробни указания за отделните етапи на оценка. 

Оценката на горепосочените етапи се извърши от членове на оценителната комисия с право на глас и 

председател и секретар без право на глас, за което същите са съставили и подписали протоколи. 

Протоколите от отделните етапи на оценката на проектното предложение, заедно с всички приложения 

към тях, са приложени към оценителния доклад, генериран на 31.12.2018 г. За всеки етап от оценката 
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комисията е използвала образците на таблици за оценка (оценителни листи), за прилагане на 

критериите за оценка на проекти, съгласно условията за кандидатстване по съответната процедура. 

Оценителният доклад за работата на КППП по процедура № BG16RDNP002-2.028 МИГ ЛОМ 

“Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“, Мярка 13 от 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ бе приет от КВО на 03.01.2019, което е регистрирано  в 

ПРОТОКОЛ № 20 на УС на МИГ-ЛОМ. документите по цялата процедура  е изпратен до УО на ОПИК 

за проверка на провеждането на избора. 

През м. септември беше съгласуван пакета документи по Процедура  BG06RDNP001-19.109 по мярка 

3- 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ с 

УО на ПРСР и Министерство на финансите. От 1 до 10.10.2018 г. бе проведено обществено обсъждане 

на насоките за кандидатстване по мярката С решения на УС по точка 2 от дневния ред от  Протокол 

№13 от проведено заседание на управителния съвет на СНЦ"МИГ ЛОМ" от дата 13.09.2018г. е 

одобрена  обява за прием на проектни предложения по 3-6.4.1 от СВОМР , насоки и образци на 

документи. В определения допустим срок бяха зададени 7 въпроса от потенциални бенефициенти, 

които заедно с отговорите на МИГ бяха  публикувани на интернет страницата на сдружението. На 

26.10.2018 г. бе обявен прием до 03.01.2019 г., който бе удължен  до 22.01.2019 г. впоследствие. 

Мярка 6„Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и 

природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“  се съотнася към Приоритет 2 на 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, към специфична 

цел 2.2. от Стратегията „Съхраняване на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на 

местната икономика“. Със Заповед № 11/02.11.2018 г  председателят на УС утвърди  Насоки за 

кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.125"МИГ-ЛОМ 

по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и 

природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. От 2 до 16.11.2018 г. бе проведено 

обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по мярката Начален срок за подаване на 

проектните предложения: 07.12.2018. Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа 

01.04.2019. Общ размер на БФП 195 580,00 лв. 

От юни 2018 г. в процес на съгласуване с УО на ОПРЧР са четири процедури: №BG05M9OP001-2.030 

МИГ-ЛОМ „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – 

интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“, № BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до 

заетост на икономически неактивни и безработни лица“, № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ 

„Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ и № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ 

“Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Местна инициативни група — Лом има разработени  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и 

ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА  НА  СНЦ „ МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“  които обуславят организация на деловодната дейност и архив 

на Сдружението. Тя е одобрена от Общото събрание на МИГ с решение №3 по т.3 на 27.03.2018 г. и 

е утвърдени със заповед  от 08.04.2018 г. па Председателя па УС на МИГ. Сведена е до знанието на 

служителите на МИГ. Със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ е определен и 

служител, отговорен за поддържане архива. В утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда 

за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи 

документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо 

запазване, използване и съхраняване на печатите па МИГ - ЛОМ поддържане на архив на 

Сдружението, определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си. 

През месец ноември 2018 МИГ-  закупи метален сейф Aiko T 280 от фирма „Промет България“ 

ЕООД с 2 години гаранционно обслужване за съхранение на оригиналите на основните документи 

на сдружението на хартиен носител, а така също на пари и ценности. 
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Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 

1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за  провеждането на информационни 

срещи, обучения, конференции, заседания на  Общото събрание на Сдружението. 

 

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

електронната страница на МИГ; 

МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен адрес  

http://miglom.org/index.php   и на фейсбук профила па МИГ на адрес: 

https://www.facebook.com/miglom.org/     

Интернет страницата на Сдружението се поддържа и актуализира от Борислав Чакъров, уеб-

дизайнер, съгласно сключен граждански договор № 05/11.05.2018. Информации на страницата се 

публикуват регулярно, при възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по 

смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

По искане на МИГ-Лом, два пъти за отчетния срок са променяни навигацията, менютата и секциите 

на сайта, за да стане той по-достъпен и лесен за употреба от потребителите. Основна причина е  

старта и публикуването на насоки за приеми по различните мерки от СВОМР , които водят и до 

промени в менюто. 

• Въведен е раздел „Стратегия за ВОМР” с подраздели:  

- Стратегията; 

- Споразумение; 

- Годишни доклади за изпълнение на СВОМР. 

• В раздел „Актуално” е добавен подраздел „Въпроси и отговори по процедури”; 

• Въведен е раздел „Обществено обсъждане”. Секцията се поддържа с цел изпълнение на 

задълженията на СНЦ МИГ-Лом за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за 

писмени възражения и предложения във връзка с промени в одобрената СВОМР; 

• Въведена е секция „Отворени процедури”. Секцията се поддържа с цел изпълнение на 

задълженията на СНЦ МИГ-Лом за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за 

кандидатстване и достъп до условията за изпълнение на одобрените проекти; 

• Подменюто на „Отворени процедури” съдържа „Индикативна годишна работна програма” и 

„Въпроси и отговори по процедури”; 

• Въведена е секция „Профил на купувача”, която съдържа регистъра на  Обществените поръчки, 

проведени по реда на ЗОП от СНЦ МИГ-Лом; 

• Актуализирана е секцията „Контакти” с добавяне на имената и телефоните на Изпълнителния 

Директор и членове на екипа на МИГ-Лом. 

Към момента на интернет страницата на Сдружението има следните елементи:   

 Секцията „Отворени процедури” съдържа документи за 4 процедури, 

 Секцията „Обществено обсъждане” съдържа документи за обсъждане по 6 процедури,  

 Секцията „Въпроси и отговори по процедури” съдържа 10 въпроса, техните отговори от 

МИГ-Лом и връзки към оригиналните документи, 1 публикуван в отчетния период., 

 Секцията „Профил на купувача” съдържа данни за 61 обществени поръчки, както и 

връзки към списъци на поръчки и договори за изпълнението им. За обществените 

поръчки е изградена таблица, която подлежи на по нататъшно актуализиране. 

 Секция „Начало”. Съдържа кратко описание и връзки към всички новини, покани, 

обяви, информации и др. Документи, публикувани по разпореждане на УС на МИГ-Лом 

и Изпълнителния директор. Съдържа 78 описания и връзки, 

http://miglom.org/index.php
https://www.facebook.com/miglom.org/
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На интернет страницата на МИГ се публикува изискуемата по чл. 86, ал.. 2 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" па мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.. както следва: 1.одобрената 

стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет; 2. всички решения и протоколи от заседания 

па колективния управителен орган и колективния, върховен орган: 3. актуален списък па членовете 

па колективен върховен орган и на членовете па колективния управителен орган, съдържащ данни 

за адресната регистрация на физическите лица и седалището и адреса на управление на 

юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които 

представлява; 4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения, 5. регистър на сключените 

договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа 

информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност на поръчките:6 има създаден профил на 

купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки: 7. списък на лицата, подписали 

декларация по приложение  № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/2015 г.: 8. критерии за оценка 

на проектите кьм  всяка мярка от СВОМР ; 9. всички правилници за работа на МИГ: 10. доклади за 

дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ за 2017 г., представени в Търговския 

регистър – Агенцията по вписванията в раздела за юридически лица с нестопанска цел: Предвид 

това. че не са стартирали процедури за подбор на проекти и няма одобрени такива, не е 

публикувана изискуемата информация във връзка с това. 

Изпълнител за публичност и визуализация, избран  по реда на чл. 20 ал.4 т.3 от ЗОП е  „Инфофлекс 

- Галин Найденов“ ЕТ  от гр. Червен бряг, съгласно Договор 12/02.08.2018.  Във връзка с 

популяризиране на СВОМР фирмата изработи рекламни материали: 1000 бр. брошура съдържаща в 

10 стр. резюме на стратегията и толкова бройки флаер с график на приемите и мерките, 150 бр. 

папки, 100 броя луксозни тефтери и. 250 бр. брандирани химикалки, 100 броя работни календари с 

три секции  и 30 броя рекламни чадъри  и рол-банер.  

Бяха изработени и монтирани 2 бр. еднолицеви билборда: на ул. Пристанищна – подлеза , и на ул. 

Дунавска  - при светофарите. Поставени  бяха транспаранти  - 2 броя. на ул. Дунавска (до площад 

Свобода) и на  входа на гр. Лом на ул. Пристанищна. Информационните табели – 2 броя са 

поставени на офиса на МИГ и в района на Общински пазар.  В коридора на 1 етаж в  офиса на МИГ 

бе монтирано информационно табло, на което се публикува важна информация за организирани от 

МИГ събития. 

Медийното  отразяване  на дейността на МИГ е съгласно рамкови договори с издателите на местния  

вестник „Ломпрес“ и „Мастър медия груп“ ЕООД.  Имаме отпечатани 7 бр. публикации в местния 

вестник – за стартирането на дейността по 19,2 и за отворените мерки  по СВОМР за прием на 

проектни предложения и обществени обсъждания. Старта на първата процедура бе отразен и в 

регионалния сайт  www.bulnews.bg , по  сключен рамков договор № 11 от 01.08.2018 г., 

впоследствие още 2 обявени приема по процедури на СВОМР бяха публикувани в сайта за 

регионални новини на  „Мастър медия груп“ ЕООД. 

 

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; 

НЕПРИЛОЖИМО 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

През 2018 г. възникнаха затруднения във връзка е осигуряването на финансов ресурс за изпълнение иа 

дейностите по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР", които 

реално бяха получени като аванс през септември месец на 2018 г.. С Решение №438 на ОбС Лом от 

Протокол № 53/27.04.2018 г. за осигуряване на финансов ресурс за Стратегията за ВОМР МИГ ЛОМ 

получи финансиране в размер 31 293,28 лв. от бюджета на Община Лом за 2018г. Средствата бяха 

http://www.bulnews.bg/
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отпуснати като временен безлихвен заем, за да бъде обезпечено управлението на Стратегия за ВОМР. 

Тези средства  представляват 3,2% от одобрения финансов ресурс за управление на стратегията през 

целия период – до 2023 г. 

Междувременно, за осигурим достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности  МИГ-ЛОМ 

кандидатства за кредит към Първа инвестиционна банка и на 06.08.2018 г. получихме одобрение за 

револвиращ банков кредит №209OD-L -000001 в размер на 80 000 лв. и с Анекс към него удължихме 

срока за погасяване на кредита  до 31.08.2019 г. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

На територията на МИГ-ЛОМ до този момент не е прилаган подходът ЛИДЕР/ВОМР, което прави 

прилагането на настоящата стратегия иновативна по своята същност за подпомагане на социално-

икономическото развитие на местните общности. В настоящия програмен период за първи път ще се 

прилага и многофондово финансиране, чрез стратегиите за водено от общностите местно развитие, 

което е иновация в прилагането на подхода ВОМР. МИГ-ЛОМ се възползва от това като в заложените 

в стратегията мерки включват финансиране от няколко фонда и съответните оперативни програми в 

България – ЕСФ (ОПРЧР и ОПНОИР) и ЕФРР (ОПИК). 

Заложената мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната 

система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ е свързана с 

прилагането на иновативни и уникални за територията подходи на въвличане, задържане и ангажиране 

на децата от маргинализирани групи, включително роми, на територията на община Лом, които 

представляват значителна част от подрастващото население. Тази мярка поставя и акцент върху 

ромската интеграция и иновативните начини за постигането й – изнесени обучения, съвместни лагери 

с другите деца, обучително-занимателни мероприятия извън учебно време, ангажиране вниманието на 

децата и учениците през ваканциите и др. През отчетния период няма пряко прилагане на 

иновациите, защото ОПНОИР твърде късно – едва през ноември месец бе готова с Указанията за 

прилагане на мерки по ВОМР. МИГ-ЛОМ има напредък дотолкова, че са подготвени насоките по 

мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и 

ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“, 

съгласно Договор № 38/05.09.2018 с консултантската фирма „ЕКОНСУЛТ-11 ЕООД“  и са приети от 

МИГ-ЛОМ с приемно-предавателен протокол на 20.12.2018 г. Насоките вече са съгласувани от УО на 

НОИР и очакват становище от Министерство на финансите. 

 

Стратегията насърчава и ще подкрепя развитието на иновациите на територията на МИГ-ЛОМ, чрез 

критериите за подбор на проекти по мерките от ПРСР. В това число отглеждането на нови за 

територията култури, развитието на дейности, несъществуващи до този момент, разширяване обхвата 

на биологичното производство и въвеждането на практики и технологии, водещи до намаляване 

въздействието върху околната среда. Ще се подкрепя и развитието на нови услуги, използвайки 

потенциала на р. Дунав и възможностите за алтернативен туризъм. В този аспект има напредък – 

единственото предложение по мярка 13 на ОПИК - BG16RFOP002-2.028-0001 „Повишаване 

конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез 

придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ касае използване на лазерна 

технология за рязане на метал, която е върхова в бранша и щадяща за околната среда. Предложението 

е преминало етапа на оценка, одобрено е за финансиране и изчаква решението на УО на ОПИК дали 

цялата процедура е проведена законосъобразно. 

 

Стратегията дава възможност за прилагане на нови методи и начини за решаване на проблемите и 

слабостите на малките земеделски стопанства, които са по-голямата част от стопанствата на 

територията на МИГ-ЛОМ. Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за 

подобряване на икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и 

технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените 

разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори, 

както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. Проблемите на 

малките земеделски стопанства и тяхното решаване по нови начини  не са обект за въздействие 
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през отчетния период. Поради закъснял анекс, касаещ точно земеделците  - мярка 4,1 и 4,2  по ПРСР 

реализацията на мерките  е отложена за 2019 г. 

 

Стратегията ще даде възможност за прилагането на нови за територията практики в областта на 

културното наследство, поддържането и изявата на местния бит, култура и фолклор. Използването на 

тази възможност ще се постигне с уникалната за територията мярка 6 „Инвестиции за проучване, 

развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на 

територията на МИГ-ЛОМ“. Тя съответства на целите на Регламент (ЕС) №1305/2013 и основен акцент 

в нея ще бъде подкрепата на читалищата, като пазители на местната култура и традиции. Част от 

предвидените допустими дейности в нея дават възможност за първи път на територията да се 

реализират проекти, които да насърчат опазването, опознаването на местното материално и 

нематериално наследство. Резултатите като иновативно мислене, приложено на практика от 

културните деятели в Лом тепърва предстоят. При проведено обществено обсъждане на насоките 

за кандидатстване по мярката  и проведената  информационна среща – на 30.11.2018 г. присъстващите 

17 ломчани – хореографи, музейни работници, писатели и журналисти заявиха интересни идеи. 

Облечени като проектните предложения ще бъдат видяни и оценени  след крайния срок на първата 

покана по мярката - 17.00 часа на 01.04.2019 г.  

 

Иновативността на стратегията се изразява и в това, че представители на ромски НПО организации се 

включват не само като членове в  общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез избирането на 

една ромска НПО организация в УС на МИГ- ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група, която се 

възприема като капсулирана и неискаща да допринася за общия просперитет.  Факт е , че това е най-

активния иновативен елемент на Стратегията. Председателят на УС на Сдружение “Развитие и 

подкрепа на ромските жени и деца“– представител на нестопански сектор, Наталия Жориева е сред 

стожерите на МИГ-ЛОМ. Тя редовно е протоколчик на заседанията на УС и колегите й дори й 

възложиха председателските функции по чл. 25 ал. 5  на Устава на МИГ по време на цялата оценка на 

проектни предложения по мярка 4 – 7,2 от ПРСР, тъй като Община Лом  бе кандидат, избрания 

председател на УС г-жа Пенка Пенкова е Кмет на Община Лом. 

 

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

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо); 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо); 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо); 

4. Промяна на други служители на МИГ(неприложимо); 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ; 

Състава на колективния върховен орган на МИГ- Лом претърпя малка промяна. В отговор на 

писмо на МЗХГ  изх.  № 19-19-2-02-13/19.09.2018 и във връзка с изпълнение на задълженията 

на СНЦ МИГ ЛОМ по Споразумение №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” бе информиран 

УО на ПРСР за  промени в списъчния състав на Общото събрание на СНЦ „Местна 

инициативна група- Лом“, приети от Управителният съвет, на основание чл. 12 ал 3 и ал 4 от 

Устава , с Протокол № 7 от 06.03.2018, по точка 4 от дневния ред. 

Въз основа на постъпили молби за членство и редовни изискуеми документи за членство КВО 

прие Вася Александрова за редовен член на ОС – от квотата на Нестопански сектор. И Основно 

училище „Св.св. Кирил и Методий“ от с. Ковачица– от квотата на  Публичен сектор. 

Въз основа на подадени молби и редовни изискуеми документи, поради пререгистрация и 

промяна на статута на фирмите: 

Заличен бе от списъка на ОС  СИГ ИНВЕСТ ООД и вписан МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД- от квота 

Стопански сектор. Заличава от списъка на ОС ДИ-ВЕН ЕООД и вписва в списъка на Общото 

събрание ДИ-ВЕН ООД – от квота Стопански сектор. 
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Към датата на кандидатстване със СВОМР, членовете на колективния върховен орган /ОС/ 

бяха 31 физически и юридически лица . След проведено Общо събрание на 27.03.2018 г. за 

включване на новите членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически 

лица  като се запазва съотношението: Публичен сектор- 9%,Стопански сектор- 45.45 %, 

Нестопански сектор -45.45 %.  

Общото събрание има две заседания - на 27.03.2018 и на 10.05 2018 г. Като тогава КВО е 

приело  годишен финансов отчет и доклад за работата на НПО за 2017 г., процедурите за 

кандидатстване с проектни предложения по мерките на 4-те програми – ПРСР, ОПИК, ОПРЧР 

и ОПНОИР, включени в СВОМР на МИГ Лом, както и реда за оценка и сформиране на КППП. 

Бяха приети и вътрешните правила за работа на МИГ-Лом, в областта на административната 

дейности  обществените поръчки по ЗОП. Бяха утвърдени промяна в Устава на сдружението и 

промени в Стратегията на ВОМР, касаеща промяна в нормативната уредба по мерки 4,1 и 4,2 

по ПРСР. Така бе стартирана през май месец процедурата за подписване на Анекс 1, който и до 

момента не е готов и прави невъзможно обявяването на прием на предложения по посочените 

мерки, независимо от това, че те вече са подготвени за съгласуване от УО на ПРСР и 

Министерство на финансите. 

 

Сдружението бе успешно пререгистрирано в Агенцията по вписванията, секцията  за ЮЛНЦ 

през юли месец 2018 г., с помощта на юриста Ясен Йорданов, с който МИГ-ЛОМ има сключен 

договор за правна помощ от 25.04.2018 г. 

 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; (неприложимо) 

7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо); 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо); 

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

приложимо); 

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ изпълнява Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с Управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и с УО на ОПРЧР, 

сУО на ОПИК, УО на НОИР 

На основание чл. 18 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група 

– Лом“ заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 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 2014-2020 с писмо  Изх.№ ИА-11/16.05.2018 г.  

Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ се 

налага във връзка със следните обстоятелства: 

 С влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), отпадна правното 

основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от 

ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата се провеждат при 

условията и по реда на Закона за управление на средствата по Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

 В тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР и/или други части от 

СВОМР се препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ 

ЛОМ предприе необходимите действия за промяна на съответната/ите мярка/части от 

СВОМРза синхронизиране на Стратегията за ВОМР с приложимата нормативна уредба 

(ЗПЗП и ЗУСЕСИФ). 
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Промените бяха предоставени за обществено обсъждане на сайта на МИГ ЛОМ за периода от 

27.04.2018 до 10,00 часа на 10.05.2018. Проведено бе обществено обсъждане на промените и са  

приети  на заседание на Общото събрание на МИГ-ЛОМ на 10.05.2018. 

Съгласно Протокол №4 / 10.05.2018 на КВО на МИГ ЛОМ взе решение № 1 по точка 1 от 

дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ. 

 

До 31.12.2018 г. допълнително споразумение с управляващите органи на четирите оперативни 

програми не бе подписано. 

 

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 (неприложимо); 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 

Таблица 10 от приложението – неприложима за отчетния период. 

 Добавят се таблицаи с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

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

създадени работни места 

  

 Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

(2023) 

Източник на 

информация 

Резултат 
Брой подадени заявления за 

подпомагане 
брой  70 

регистър на 

договорите за 

предоставяне на 

БФП ; отчети и 

доклади на МИГ; 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

Стратегията 
брой  60 

Регистър на 

договорите за 

предоставяне на 

БФП 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по Стратегията 
брой  30 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Резултат 
Брой МСП, подали заявления за 

подпомагане 
брой  3 

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие 

Дял от населението на МИГ, 

което се е ползвало от проектите 

по Стратегията 

% 25  

отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020; 

НСИ 

Въздействие Дял на одобрените заявления за %  85 отчети и доклади на 
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кандидатстване МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие 

Хора със средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4), 

преминали обучение, чрез 

мерките в Стратегията 

брой 20  
отчети и доклади на 

МИГ; ИСУН 2020 

Въздействие 

Брой хора, наети на постоянна 

работа след приключване на 

подпомаганите проекти 

брой  5 
отчети и доклади на 

МИГ; БТ 

Резултат 
Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор 
брой  2 

отчети и доклади на 

МИГ 

Резултат 

Брой земеделски стопанства и 

предприятия от аграрния сектор 

с въведена модернизация и/или 

иновация 

брой  8 
отчети и доклади на 

МИГ 

Въздействие 
Създадени работни места в 

изпълнение на проекти 
брой  30 

отчети и доклади на 

МИГ; БТ 

Резултат 
Брой дейности за 

популяризиране на Стратегията 
брой  15 

отчети и доклади на 

МИГ 

Резултат 
Брой консултации, организирани 

или осъществени от МИГ 
брой  12 

отчети и доклади на 

МИГ 

Въздействие  
Брой на участниците в 

дейностите по информиране 
брой  200 

присъствени 

списъци 

Въздействие 

Дял на постъпилите заявления за 

подпомагане, подадени от млади 

хора (до 40 г.) 

% 10 
отчети и доклади на 

МИГ 

Въздействие 
Дял на постъпилите заявления за 

подпомагане, подадени от жени 
% 10 

отчети и доклади на 

МИГ 
 

9.2. Индикатори по мерки 

  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1-4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ /ПРСР/ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

мярката 
брой  8 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
брой  8 Отчети на МИГ 

Резултат 
Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 
хил. лв.  567 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой, подпомогнати стопанства 

от животновъдния сектор 
брой  1 Отчети на МИГ 



19 

 

Въздействие 
Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
%  5 Отчети на МИГ 

Резултат 
Площ на създадените нови 

насаждения 
дка  10 Отчети на МИГ 

Въздействие Създадени работни места брой  3 
Отчети на МИГ 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2-4.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” /ПРСР/ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

мярката 
брой 4 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
брой 4 Отчети на МИГ 

Резултат 
Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 
хил. лева  400 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой предприятия, въвели нов 

продукт или технология 
брой 2 Отчети на МИГ 

Резултат Брой модернизирани предприятия брой 1 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой предприятия, произвеждащи 

биологични продукти 
брой 1 Отчети на МИГ 

Въздействие Създадени работни места брой 5 
Отчети на МИГ 

Бюро по труда 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ /ПРСР/ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

мярката 
брой  10 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
брой  10 Отчети на МИГ 

Резултат 
Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 
хил. лв.  733 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
брой  2 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат Обем на инвестициите в туризъм хил. лв.  90 
Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги 

брой  4 
Отчети на МИГ и 

бенефициентите 
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Резултат 
Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 
хил. лв.  150 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Въздействие 
Създадени работни места извън 

сектор земеделие 
брой  7 

Отчети на МИГ и 

БТ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО 

МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

мярката 
брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат 
Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 
хил. лв. 938 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Резултат 
Изградени или ремонтирани 

детски площадки 
брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат Подобрени културни центрове брой  1 Отчети на МИГ 

Въздействие 

Население, облагодетелствано 

от дребно мащабните 

инвестиции 

брой  300 
Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Въздействие Създадени работни места  брой  2 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

Бюро по труда 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 5-7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В 

ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” 

/ПРСР/ 

Вид Индикатор 

Мерна 

единица Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката брой 3  Отчети на МИГ 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката брой 3 Отчети на МИГ 

Резултат 
Общ размер на инвестициите хил. лв. 97  Отчети на МИГ 

Резултат 

Брой посетители на подкрепените 

атракции брой 5 00 

Проучвания, 

отчети на 

бенефициентите 

Резултат Брой развити туристически 

атракции/обекти Брой  1 Отчети на МИГ 
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Въздействие 

Удовлетвореност на посетителите 

от атракциите и 

информационните услуги %  50 

Анкетни 

проучвания; 

отчети на 

бенефициентите 

Въздействие Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма брой  650 

Отчети на МИГ и 

бенефициентите 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, РАЗВИТИЕ И 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО, ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНОТО 

НАСЛЕДСТВО И БИТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /СЪОТВЕТСТВАЩА 

НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1305/2013/ 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Брой проекти, финансирани по 

мярката 
брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
брой  3 Отчети на МИГ 

Резултат 
Размер на публичната помощ от 

ЕЗФРСР 
хил. лв.  195 Отчети на МИГ 

Резултат 

Организирани и проведени 

фестивали и събития, свързани с 

местното културно наследство и 

обичаи 

брой  2 Отчети на МИГ 

Резултат 

Възстановени и подобрени 

обекти от културно-

историческото наследство 

брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат 
Проучвания, свързани с 

културното наследство 
брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат 

Проведени маркетингови и 

рекламни кампании и събития, 

свързани с валоризацията на 

местното културно наследство и 

местните идентичности 

брой  1 Отчети на МИГ 

Резултат 

Събития, свързани със 

съхраняване и популяризиране 

на местните идентичности  

брой  1 Отчети на МИГ 

Въздействие 
Посетители на събитията, 

организирани по мярката 
брой  6 000 

Отчети на МИГ 

и бенефициенти 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7 „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ 

ИНТЕГРИРАНИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 

МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ” /ОПНОИР/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 
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Изпълнение 

Деца, ученици и младежи от 

маргинализирани общности 

(включително роми), участващи в 

мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция 

брой 150 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания; 

ИСУН 2020 

Резултат 

Деца, ученици и младежи от 

етнически малцинства (вкл. роми) 

интегрирани в образователната 

система 

брой 100 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания; 

ИСУН 2020 

Финансов Сертифицирани разходи EUR 500 000 ИСУН 2020 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8 „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ 

НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 1/ 

Вид  Индикатор Мярка Цел 2023 
Източник на 

данни 

Резултат 

Участници на възраст от 30 до 54 

г. вкл., придобили квалификация 

при напускане на операцията 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Резултат 

Участници на възраст от 30 до 54 

г. вкл, с ниско образование (под 

средното - ISCED 3), придобили 

квалификация при напускане на 

операцията 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Резултат 

Участници на възраст над 54 г. 

придобили квалификация при 

напускане на операцията 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Изпълнение 
Безработни участници на възраст 

от 30 до 54 г. вкл. 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Изпълнение 

Безработни участници на възраст 

от 30 до 54 г. вкл. с ниско 

образование (под средното - 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 
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ISCED 3) 2020 

Изпълнение 

Безработни участници, вкл. 

продължително безработни, или 

неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г. 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Изпълнение 

Безработни участници, вкл. 

продължително безработни, или 

неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г. 

брой 

12 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 9 „НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА 

МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 3/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Резултат 
Неактивни участници на възраст 

до 29 г. вкл., които при напускане 

на операцията са започнали да 

търсят работа 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Резултат Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен,които 

при напускане на операцията 

получават квалификация 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Резултат Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., със завършено 

средно или висше образование, 

които при напускане на 

операцията получават 

квалификация 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Резултат Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., със завършено 

средно или висше образование, 

които при напускане на 

операцията имат работа, 

включително като самостоятелно 

заети лица 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 
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Изпълнение 

Неактивни участници на възраст 

до 29 г. вкл., извън обучение или 

образование 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Изпълнение 

Безработни участници на възраст 

до 29г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

Изпълнение 

Безработни участници на възраст 

до 29 г. вкл., със завършено 

средно или висше образование 

брой 

10 

БТ,отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, ИСУН 

2020 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 10 „ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ 

ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.” /ОПРЧР ПО 2, ИП 1/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Участници в неравностойно 

положение, 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  30 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания 

 Резултат 

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  30 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания 

Изпълнение 

Други хора в неравностойно 

положение брой  50 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания 
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Изпълнение Роми брой 50 

отчети на 

МИГ и 

бенефициенти

те, 

проучвания 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 11 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-

ОТДАЛЕЧЕНИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА, ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА” 

/ОПРЧР ПО 2, ИП 2/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Неактивни и безработни 

участници, които са започнали да 

търсят работа или имат работа, 

включително като самостоятелно 

заети лица, след осигурена грижа 

за дете брой  15 

отчети на 

МИГ и 

бенефициент

ите, 

проучвания 

 Резултат 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и здравни 

услуги брой  10 

отчети на 

МИГ и 

бенефициент

ите 

 Резултат 

Участници с увреждания над18 

г., получаващи услуги 

брой 10  

отчети на 

МИГ и 

бенефициент

ите; 

проучвания 

 Резултат 

Неактивни или безработни 

участници брой  25 

отчети и 

проучвания 

на МИГ; БТ 

 Изпълнение Хора с увреждания над 18 г. брой  10 

отчети и 

проучвания 

на МИГ; БТ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 12 „ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ 

НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, ВКЛ. ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД” /ОПРЧР ПО 2, ИП 3/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

 Резултат 

Участници с увреждания и 

участници над 65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

брой 

70 

отчети на 

МИГ и 

бенефициент

ите, 

проучвания 
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 Резултат 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване, разширили 

обхвата на дейността си 

брой 

2 

отчети на 

МИГ и 

бенефициент

ите, 

проучвания 

 Изпълнение 

Лица с увреждания и лица над 65 

г. в невъзможност за 

самообслужване брой 70 

отчети и 

проучвания 

на МИГ 

 Изпълнение 

Брой доставчици на услуги за 

социално включване брой 2 

отчети и 

проучвания 

на МИГ 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 13 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ 

НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /ОПИК ПО 2, ИП 2/ 

Вид  Индикатор 
Мярка 

 
Цел 2023 

Източник на 

данни 

Продукт 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Брой 

предприятия 
3 ИСУН 2020 

Продукт 

Частни инвестиции, допълващи 

публичната подкрепа за 

предприятията (безвъзмездни 

средства). 

Хил. евро 100  ИСУН 2020 

Резултат 
Обем на износа на стоки и услуги, 

реализиран от МСП 
Евро - 

ИСУН 2020, 

Отчети на 

бенефициенти

те 

Резултат Производителност на МСП 

добавена 

стойност  по 

факторни 

разходи 

(хил. лв.) 

/заето лице 

- 

ИСУН 2020 

Отчети на 

бенефициенти

те 

 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ; 

1. През май 2015 стартира ново, амбициозно формирование – Национална асоциация на МИГ в 

България, която разясни целите и мисията и задачите си за следващия програмен период в 

Парк-хотел “Москва“. От страна на МИГ-ЛОМ присъства изпълнителния директор. 
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2. Реализирано едно участие в Работата на националната  Асоциацията на МИГ в Казанлък на за 

обмяна на опит и споделяна на добри практики с МИГ от България. УС на МИГ Лом одобри  

участие на МИГ ЛОМ в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“  и в Протокол 

11/28.08 г. одобри участието на МИГ ЛОМ в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа“ и делегира права на Изпълнителния директор официален представител на МИГ ЛОМ 

да бъде  в Общото събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

3. Екипът на МИГ ЛОМ взе участие в Петата международна конференция „Бъдещето на подхода 

Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“, която се проведе от 4 до 7 

юни в к-с. Албена. В конференцията участваха над 300 души от 22 страни, сред които бяха 

представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален съвет, 

Европейския съвет на регионите, Европейската ЛИДЕР асоциация, представители на 

Управляващите органи на ПРЧР, ПРСР, ОПНОИР, ДФ "Земеделие10 ГОДИНИ ЛИДЕР В 

БЪЛГАРИЯ': участие във всички проведени през периода събития, работни срещи и семинари, 

организирани от УО на ПРСР и ДФЗ. 

 

4. „Ривас Тур“ ЕООД, в качеството си на Изпълнител по Договор № 42 / 05.11.2018  организира 

четиридневно посещение в Италия (01-04/12/2018г.) за 2-ма представители на „МИГ Лом“ – 

Председателя на КУО и експерт Стратегия. Изпълнението на  услугите започна с подготовка на 

програмата за работните срещи, темите на дискусиите и вида на посещенията. Всички бяха 

предварително съгласувани, както и датите, маршрута и мястото за настаняване. По време на 

пътуването до територията на МИГ Л‘Алтра Романя осъществихме поредица от срещи, 

посещения и беседи за прилагането на ВОМР и развитието на сътрудничества на различни 

нива. Посетихме обекти, реализирали проекти към МИГ и се запознахме с местни лидери, 

работещи по прилагането на ВОМР и осъществяването на интегрирано развитие на селската 

територия чрез интерсекториално сътрудничество. Посетихме офиса на МИГ „Л‘Алтра 

Романя“, общини и обекти, реализирали проекти по ЛИДЕР и реализирахме срещи както 

следва: 

1. Среща с Председателя на МИГ Л"Алтра Романя - Бруно Бизерни;  

2. Среща с Председателя на Асоциация ПРО-ЛОКО, в която членуват МИГ "Л'Алтра 

Романя", местни производители, предприемачи, сдружения за развитие на селски 

туризъм; 

3. Посещение на събитие, организирано от асоциация на МИГ-ове и други организации, 

свързани със селското развитие  - „Празника на пръжката“ - ден, в който всички 

свиневъди от региона предлагат разнообразни продукти - от свинска мас и пръжки - до 

филета, колбаси и цели печени прасета. Участие в журирането и награждаването на 

победителите в конкурса за "Най-вкусна пръжка";    

4. Посещение на старинна крепост - замък в Кузерколи и запознаване с проекти по 

ЛИДЕР за реставрация на различни помещения, части от сгради и черквата в 

средновековния град; 

5. Среща с г-н Фаусто Фаджоли - един от основателите на МИГ Л"Алтра Романя, 

собственик на обучителна селска ферма и комплекс за селски туризъм.  

6. Посещение на Община Предаппио и среща-разговор с кмета – г-н Джорджо Фрасинети.  

7. Посещение на Музея на виното, в който са съхранени бъчви от 1835 година и музейна 

експозиция съхранила всички оръдия на труда, съпътствали процесите по гроздобера и 

производството на вино през вековете.  

8. Посещение на офиса на МИГ Л"Алтра Романя и среща с екипа. Обмяна на добри 

практики и взаимстване на опит при прилагането на Стратегията. Размяна на 

информационни материали. 

За срещите и посещенията на територията на Италия бе подсигурен специално нает за групата 

микробус, който осигури комфортен и удобен превоз през цялото време. Посещението в 

Италия и проведените там срещи, разговори, беседи и дискусии преминаха успешно и бяха 

изцяло съобразени със заложените в Договора параметри на дейността. 
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5           Ривас Тур“ ЕООД, в качеството си на Изпълнител по Договор № 42 / 05.11.2018  организира 

четиридневно посещение в Испания в периода 8-11/12/18г. на изпълнителния директор и 

експерт стратегия от екипа на МИГ-ЛОМ.  Проведохме срещи с представители на МИГ, 

лидери на селски асоциации, сдружения и фирми, реализирали проекти чрез СВОМР.  

За успешното реализиране на служебното пътуване до територията на МИГ „Нордесете де 

Мурсия“ в Испания, бяха осъществени следните дейности:  

1. Организирани и осъществени поредица от срещи, посещения и беседи за прилагането 

на ВОМР и развитието на сътрудничества на различни нива.  

2. Посетихме обекти, реализирали проекти към МИГ и се запознахме с местни лидери, 

работещи по прилагането на ВОМР и осъщесвяването на интегрирано развитие на селската 

територия чрез интерсекториално сътрудничество. 

3. Посетихме офиса на МИГ „Нордесете де Мурсия“, Община Хумия и обекти, 

реализирали проекти по ЛИДЕР/ВОМР. 

4. Обектите, реализирали проекти към МИГ „Нордесте де Мурсия“, които представиха 

своята дейност и реализираните проекти по ЛИДЕР са следните: 

                            -   Музей на виното, осъществен чрез проекти към МИГ-а  

-      Хасиенда Карче - стара селскостопанска сграда, превърната в ресторант с   

     типични местни  продукти и меню изцяло съобразено с местната кухня. 

                            -      Винарна с дегустация на местни сертифицирани  вина с доказан произход 

  -      Къща за гости - стара ферма сред лозята, реставрирана с проекти към МИГ-а  

5. По време на посещението в офиса на МИГ „Нордесте де Мурсия“ бяха проведени 

разговори с директора и техническия експерт и бяха обсъдени потенциални възможности за 

сътрудничество. 

6. По време на посещението в Община Хумия, бяха проведени разговори с Кмета ( г-жа 

Хуана Гуардиола) и Зам. Кмета на общината. Българските участници в срещата имаха 

възможност да опознаят в детайли работата на публичната администрация в Хумия и в 

частност и Кмета – г-жа Гуардиола, която е и Председател на УС на МИГ „Нордесте де 

Мурсия“. Акцент в разговорите бе взаимовръзката между всички местни икономически 

субекти, публичната администрация и МИГ „Нордесете де Мурсия“. 

За срещите и посещенията на територията на Испания бе подсигурен специално нает за групата 

микробус, който осигури комфортен и удобен превоз през цялото време. Посещението в 

Испания и проведените там срещи, разговори, очертаха ползотворно бъдещо сътрудничество 

между двата МИГ-а по подмярка 19,3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

 

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

 

ВХОДЯЩ  ДНЕВНИК 

№ Регистрационен 

номер/дата 

Кореспондент Тема 

1 1-А/19.01.2018 г. Зам.министър на 

земеделието и 

храните и горите 

Представяне на документи  по ПМС 161/2016 г. 

2 2-А/25.04.2018 г. МЗХГ Покана за подписване на споразумение. 

3 7-А/12.06.2018 г Зам.министър на 

земеделието и 

храните и горите 

Заповед за одобрение на общия размер на 

финансовата помощ по 19.4. 

 

4 8-А/27.06.2018 г. МИ  Организиране на  обучения 
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5 9-А/06.07.2018 МИ Уведомление на покана за обучения 

6 10-А/09.07.2018 МТСП- ОП РЧР Индикативен график за прием на проекти 

7 11-А/09.07.2018 г. МФ  Съгласуване на насоки, определящи условия за 

кандидатстване. 

8 11-А-1/13.07.2018 

г. 

МЗХГ Предоставяне на допълнителна информация по 

Заявлението за планирани дейности и разходи 2018 

г. 

9 11-А-2/13.07.2018 

г 

МЗХГ  Активиране на процедура по мярка 7.2. 

10 12-А/16.07.2018 г. МОН – ИА ОП 

НОИР 

Съгласуван индикативен график. 

11 13-А/20.07.2018 г. МИ – УО- ОП ИК Съгласуване на Индикативен годишен работен 

график 

12 14-А/26.07.2018 г. МИ УО ОПИК Съгласуване на документи по чл.26, ал.1 от 

ЗУСЕСИФ 

13 17-А/21.09.2018 г. МИ Уведомление за провеждане на двудневно обучение 

14 18-А/26.09.2018 г МФ Съгласуване на проекти документи по м.6.4. 

15 19-А/27.09.2018 г. УО ПРСР-МЗХГ Допълнителна информация за представени 

документи на КВО на МИГ 

16 20-А/27.09.2018 г. УО ПРСР-МЗХГ Удължаване срока за прием по м.7.2. 

17 21-А/11.10.2018 г. УО ПРСР-МЗХГ  Допълнителна информация за представени 

документи на КВО на МИГ. 

18 22-А/30.10.2018 г. УО ПРСР-МЗХГ Одобрение на извършени промени в състава на 

КВО. 

19 23-А/06.11.2018 г. МТСП Провеждане на  иформационни  срещи 

20 24-А/07.11.2018 г. ОП НОИР Указания:  Подбор на проекти 

21 25-А/07.11.2018 г. ДФЗ Решение №12/19/4/0/00068/1/01/03/01 

 Одобрение за изплащане на финансова помощ 

22 26-А/07.11.2018 г. МЗХГ-Дирекция 

РСР 

Уведомително писмо Участие на наблюдатели в 

комисия 

23 27-А/14.11.2018 г. МФ Съгласуване на насоки  по м.8-СВОМР 

24 28-А/14.11.2018 г. МФ Съгласуване на насоки  по м.6-СВОМР 

25 29-А/20.11.2018 г. МИ Актуализиран Индикативен годишен работен 

график  за 2018 г. 

26 30-А/18.12.2018 г. МЗХГ-19-19-2-02-

13/14.12.18 

Отговор на покана 

 ВХОДЯЩА 

Текуща 
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издръжка 
27 15-Б/ 16.08.2018 г. МЗХГ Заповед № РД-09-744/10.08.2018 г. Одобрен 

годишен бюджет по 19.4. за 2018 г 

28 19-Б/11.10.2018 г. УО ПРСР МЗХГ Заповед № РД09-896/03.10.2018 г. Одобрение на 

дейности и р-ди 2018 г. –м.19.4. 

29 20-Б/11.10.2018 г. УО ПРСР МЗХГ Заявление за Одобрение на дейности  и р-ди 2018 г. 

–м.19.4. 

30 23-Б/10.12.2018 г. МЗХГ Предоставяне на допълнителна информация по 

заявление за планирани и одобрени дейности и 

разходи за 2019 г 

31 24-Б/11.12.2018 г. ДФЗ-РА Отстраняване на нередовности - по заявка за  МП-1 

 

 

ИЗХОДЯЩ  ДНЕВНИК 

№ Регистрационен 

номер/дата 

Кореспондент Тема 

1 ИА-1/25.01.2018 г. Д-р Лозана Василева – 

зам. министър на 

МЗХГ, ръководител на 

УО на ПРСР 2014-2020 

Документи, съгл.чл.35, ал.2 от ПМС № 161 / 

2016 г. 

2 ИА-2/07,02,2018 г. Д-р Лозана Василева – 

зам. министър на 

МЗХГ, ръководител на 

УО на ПРСР 2014-2020 

Предоставяне на допълнителни документи към  

рег. Индекс  19-19-2-02-13 / 26.01.2018 г. 

3 ИА-3/26.02.2018 г. ДФЗ-Зам. 

Изпълнителен 

Директор- Атидже 

Алиева - Вели 

Прехвърляне на придобити ДМА от Община 

Лом по проект. 

4 ИА-4/26.02.2018 г. ДФЗ-Зам. 

Изпълнителен 

Директор- Атидже 

Алиева - Вели 

Предоставяне на документи във връзка с 

подновяване  на застраховката на закупени 

активи. 

5 ИА-7/20.04.2018 г. Министерство на 

правосъдието-1040- 

София,  ул . Славянска 

№1 

Служебен достъп до електронно свидетелство 

за  съдимост. 

 

6 ИА-8/23.04.2018 г. ДФЗ-София, 

1618,бул.“Цар Борис 

III“-

136,отд.“Методология“-

Здр.Стайков 

Опис застраховано имущество 

7 ИА-9/30.04.2018 г. Д-р Лозана Василева – 

зам. министър на 

МЗХГ, ръководител на 

:Документи, съгл.чл.11 и чл.12 от  Наредба № 1 

/2016 г. 
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УО на ПРСР 2014-2020 

8 ИА-11/16.05.2018 г. Д-р Лозана Василева – 

зам. министър на 

МЗХГ, ръководител на 

УО на ПРСР 2014-2020 

Документи, съгл.чл.14, ал.1 от Спрораз.РД50-

40/24.04.2018г Набор документи промяна 

Стратегия 

9 ИА-12/11.06.2018 г. Д-р Лозана Василева – 

зам. министър на МЗХГ 

ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

Представяне на коригирана таблица - 

10 ИА-16/25.06.2018 г. УО по Програма РСР-

МЗХГ 

Представяне на индикативен график за  

обявяване на процедури 2018 г. 

11 ИА-17/25.06.2018 г. УО по Програма 

ОПРЧР 

Представяне на индикативен график за  

обявяване на процедури 2018 г. 

12 ИА-18/25.06.2018 г. УО по ОП НОИР Представяне на индикативен график за  

обявяване на процедури 2018 г. 

13 ИА-19/25.06.2018 г. УО по ОПИК Представяне на индикативен график за  

обявяване на процедури 2018 г. 

14 ИА-20/25.06.2018 г. ДФЗ Представяне на индикативен график за 

обявяване на процедури 2018 г. 

15 ИА-21/25.06.2018 г. МТСП-Гл. Дирекция“ 

Европейски фондове, 

междунар.  Програми и 

проекти“ 

Предстоящи еднодневни обучения на екипа и 

КУО 

16 ИА-21/25.06.2018 г. МИ-Гл. Дирекция 

„Европейски фондове и 

конкурентоспособност“ 

Предстоящи еднодневни обучения на екипа и 

КУО Уведомление 

17 ИА-22/25.06.2018 г. МЗХГ-Дирекция „РСР“ 

; Изп. дир.  на ДФЗ - РА 

Предстоящи еднодневни обучения на екипа и 

КУО Уведомление 

18 ИА-23/27.06.2018 г. Зам. министър  на 

МЗХГ 

Допълнителна обосновка към Заявление за  

промяна на Споразумение №РД50-

40/24.04.2018  

19 ИА-24/27.06.2018 г. МИ – Гл. Дирекция 

„Европейски фондове и 

конкурентоспособност“ 

Заявка за участие в обучение 

20 ИА-24-1/27.06.2018 

г. 

МЗХГ-Дирекция „РСР“ Съгласуване процедура по подмярка  7.2. 

21 ИА-25/27.06.2018 г. МТСП – Дир. 

“Европейски фондове“ 

Съгласуване на насоки по М.12 

22 ИА-26/27.06.2018 г. МИ – Гл. Дирекция 

„Европейски фондове и 

конкурентоспособност“ 

Съгласуване на насоки, определящи условията 

за кандидатстване. 

23 ИА-28/06.07.2018 г. МИ-Стефан Попов Обучение на МИГ 

24 ИА-28А/16.07.2018 г. МЗХГ-Цветомира 

Стайкова 

Оттегляне на процедура  по 4.2. 

25 ИА-29/09.07.2018 г. МЗХГ-Цветомира 

Стайкова 

Съгл. процедура по 4.2. 
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26 ИА-30/11.07.2018 г. МЗХГ-Цветомира 

Стайкова 

Промяна срока за Съгл. процедура по 7.2. 

27 ИА-31/16.07.2018 г. МЗХГ-Стефан Спасов Допълнителна информация бюджет 2018 г 

28 ИА-37/03.09.2018 г. МЗХГ ,ДФЗ,МТСП,МИ  Провеждане на двудневно обучение  на екипа 

и членовете  на КУО. 

29 ИА-38/07.09.2018 г. МЗХГ-Д РСР ; ДФЗ-

Зам. изп. дир. 

Промени в списъчния състав на Общото 

събрание 

30 ИА-39/14.09.2018 г. МФ Съгласуване на насоки по 6.4. 

31 ИА-40/17.09.2018 г. МЗХГ Удължаване срока за прием на проектни 

предложения по 7.2 

32 ИА-41/26.09.2018 г. МЗХГ Активиране на процедура по 6.4.1. Заявление 

33 ИА-42/26.09.2018 г. МЗГХ ; ДФЗ РА Провеждане информационна среща 6.4.1. 

34 ИА-43/27.09.2018 г. МЗХГ - ПРСР Промяна на краен срок по м.4-7.2. – 

допълнителна информация 

35 ИА-44/27.09.2018 г. МЗХГ - ПРСР Предоставяне на допълнителна информация за 

извършени промени в състава на КВО. 

36 ИА-45/28.09.2018 г. МЗХГ - ПРСР Заявление за одобрение на финансова помощ – 

2019 г. 

37 ИА-46/03.10.2018 г. ДФЗ РА -АТИДЖЕ 

ВЕЛИ 

Уведомление провеждане инф. среща ОПИК 

38 ИА-47/03.10.2018 г. Христиан Султанов - 

МИ 

Уведомление провеждане инф. среща ОПИК 

39 ИА-48/11.10.2018 г. МЗХГ-Д-я РСР Представяне документи промени сп. състав на 

ОС 

40 ИА-49/17.10..2018г. МЗХГ ПРСР Подаване на коригирано Заявление за бюджет 

2019 г. 

41 ИА-50/17.10.2018 г. Лозана Василева-Зам. 

МЗХГ 

Одобрен актуализиран Индикативен график 

42 ИА-51/18.10.2018 г. Християн Султанов - 

МИ 

Индикативен график 

43 ИА-52/18.10.2018 г. МТСП-З. Русинова Индикативен график 

44 ИА-54/22.10.2018 г. Атидже Вели - ДФЗ Провеждане на информационни срещи. 

45 ИА-55/22.10.2018 г. МТСП-З. Русинова Провеждане на информационни срещи. 

46 ИА-56/02.11.2018 г. МФ Съгласуване на насоки по м.8 

47 ИА-57/02.11 .2018г. МФ Съгласуване на насоки по м.6 

48 ИА-58/05.11.2018 г. МЗХГ – Д РСР Протокол избор комисия – м.4-7.2. 

49 ИА-59/06.11.2018 г. МЗХГ – Д РСР Активиране на процедура в ИСУН Заявление 

50 ИА-60/12.11.2018 г. МЗХГ-ЦВ.Стайкова Провеждане на втора инф.среща м.3-6.4.1. 

51 ИА-61/12.11.2018 г. МЗХГ-ЦВ.Стайкова Провеждане на еднодневна инф.среща м.6 

52 ИА-65/23.11.2018 г. Християн Султанов -

МИ 

Стартиране на оценителна процедура по м.13. 

53 ИА-67/03.12.2018 г. МЗХГ-Д РСР Участие на наблюдатели 

54 ИА-68/14.12.2018 г. ДФЗ – Д ОП по ПРСР Констатирани нередовности по заявка за МП 1 
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55 ИА-69/18.12.2018 г. ДФЗ ;УО ПРСР Приключила процедура за подбор на проектни 

предложения по м.4-7.2. 

56 ИА-70/18.12.2018 г. МЗХГ-Ст. Спасов Допълнителна информация по Заявка за 

Планирани дейности и разходи 2019 г. 

57 ИА-71/18.12.2018 г. МЗХГ-Д РСР / ДФЗ-

Атидже Алиева-Вели 

Удължаване крайния срок за първи прием по м 

3-6.4.1. 

 ИЗХОДЯЩА 

Текуща издръжка 
  

58 ИБ-11/29.08.2018 г. ДФЗ-ОД-Монтана Авансово плащане по бюджет 2018 г. 

59 ИБ-15/07.09.2018 г. МЗХГ-Дирекция РСР Изменение и допълнение на одобрени 

дейности и р-ди за 2018г Заявление 

60 ИБ-16/07.09.2018 г. ДФЗ Представяне списък на обществените поръчки 

за 2018 г. 

61 ИБ-17/12.09.2018 г. МЗХГ-Дирекция РСР Изменение и допълнение на одобрени 

дейности и р-ди за 2018г. Заявление 

62 ИБ-20/01.10.2018 г. ДФЗ РА-бул. Цар Борис 

III- 136 

Представяне допълнителна информация към 

заявка авансово плащане 

63 ИБ-21/10.10.2018 г. ДФЗ РА – бул. Цар 

Борис III- 136 

 Представяне допълнителна информация към 

заявка авансово плащане 

64 ИБ-23/18.10.2018 г. МИ-Хр. Султанов  Покана за участие на наблюдатели на оценки 

ПП по ОПИК. 

65 ИБ-26/14.11.2018 г. ДФЗ – Д-я От. 

Плащания. 

Представяне процедури по ЗОП. 

66 ИБ-27/14.11.2018 г. ДФЗ – Д-я От. 

Плащания 

Констатирано несъответствие по Контролен 

Лист -  ОП 1-ПМ 

67 ИБ-28/10.01.2018 г. ДФЗ – Д-я От. 

Плащания 

Допустимост на р-ди. 
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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: 
30         

ЕЗФРСР           

ОПОС          

ОПРЧР          

ОПИК          

ОПНОИР          

ПМДР          

(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. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор Брой съгласно СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
 

 
   

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ. 

950 
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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 

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 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

28 3 3             

BG06RDNP001-

19.109 

по мярка 3 - 

6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности” 

10 3 3             

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

3 1 1             

BG16RDNP002-

2.028 

“Подобряване 

на капацитета за 

растеж на МСП 

на територията 

на МИГ- ЛОМ“ 

3 1 1             

Общо: 31 4 4            
 

 

(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) 
          

BG06RDNP001-19.109 

по мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности” 

725813,72 725813,72 100        

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
          

BG16RDNP002-2.028 “Подобряване на 

капацитета за растеж на МСП на 

територията на МИГ- ЛОМ“ 

390090,29 351216,26 90        

Общо:           

(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 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

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) 

2 640 330,00 725 813,72            

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

1 955 800,00 390 090,29            

Общо:              

(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 25 1 1 1 1 1 1         

Приоритет  2 9 3 3 3 3 3 3         

Приоритет  3                

                

………                

Общо: 34 4 4 4 4 4 4        
 

 

 

 

 

 

 

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  1 390 090,29 351 216,26 90        

Приоритет  2 725 813,72 725 813,72 100        

Приоритет  3           

           

………           

Общо: 1115904,01 1077029,98 
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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 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

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 3657346,00 390 090,29            

Приоритет 2 1232154,00 725 813,72            

Приоритет…              

Приоритет…              

……              

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

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
      

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; 

      

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

      

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; 

      

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

      

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 
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организации; 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
      

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; 

      

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
      

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;  
      

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

      

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; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

      

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; 

1      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
3      

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област        
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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 31               

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
 1 1 1 1 1 1         

НПО  2 2 2 2 2 2         

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

               

Физическо лице                

ЕТ                

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 31 3 3 3 3 3 3        
 

 

                

от ОПИК 3               

Малко или средно 

предприятие 
 1 1 1 1 1 1         

Общо от ОПИК 
3 1 1 1 1 1 1        

 

 

                

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

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 2835910.00             

ПУБЛИЧНИ              

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
 249355,79            

НПО  476457,93            

други              

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

             

Физическо лице              

ЕТ              

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2835910.00 725813,72            

              

              

от ОПИК 1 955 80.00             

Малко или средно 

предприятие 
 390090,29            

Общо от ОПИК 1 955 80.00 390090,29            

Излишните редове се изтриват 
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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия, 

подаден

и в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

BG06RDNP001-

19.057- МИГ – 

ЛОМ, подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ 

Община Лом Реконструкция на 

междублоково 

пространство в ж.к. 

"Зорница", гр. Лом 

249 355,79 

 100 

249 355,79 249 355,79 

НП НП 

249 355,79 249 355,79 

0   

BG06RDNP001-

19.057- МИГ – 

ЛОМ, подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ВИОЛЕТА 

РАНГЕЛОВА - 

1929 

Ремонт на сградата на 

НЧ "Виолета 

Рангелова - 1929", 

село Трайково, 

община Лом 

206 664,79 

 100 

206 664,79 206 664,79 

НП НП 

206 664,79 206 664,79 

0   

BG06RDNP001-

19.057- МИГ – 

ЛОМ, подмярка 7.2 

„Инвестиции в 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"КИРИЛ ПЕТРОВ 

1922" 

Ремонт на сградата на 

НЧ "Кирил Петров - 

1922", село 

Сталийска махала, 

269 793,14 

 100 

269 793,14 269 793,14 

НП НП 

269 793,14 269 793,14 

0   
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“от 

мярка 7 „Основни 

услуги и 

обновяване на 

селата в селските 

райони“ 

община Лом 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

              

 BG16RDNP002-

2.028“Подобряване 

на капацитета за 

растеж на МСП на 

територията на 

МИГ- ЛОМ“ 

„ДИВЕН"ООД 

" 

„Повишаване 

конкурентоспособнос

тта, подобряване на 

капацитета и 

експортния 

потенциал на ""ДИ 

ВЕН"" ООД чрез 

придобиване на 

високоспециализиран

и дълготрайни 

материални активи“ 

" 

390090,29  90 

390090,29 351216,26 НП НП 390090,29 351216,26 

0   

Общо:   

 

115904,01 

 

  115904,01 1077029,98   115904,01 1077029,98    


