
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, ПРСР 2014-2020 

 Под-мярка 19.1 - „Помощ за подготвителни дейности“

 Под-мярка 19.2 - „Прилагане на операции в рамките на стратегии

за водено от общностите местно развитие“ –Изпълнение на

Стратегия за ВОМР – финансиране на проекти, подадени до 2020 г

 Под-мярка 19.3 - „Подготовка и изпълнение на дейности за

сътрудничество на МИГ“ – допустима само за одобрени МИГ

 Под-мярка 19.4 - „Текущи разходи и популяризиране на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ –

допустима само за одобрени МИГ
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мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони.
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Община Лом – проект по 19.1 

 Одобрено заявление по втора покана на под-мярка 19.1

 Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-104/

17.08.2016 г.

 Стойност на проекта: 57 054,90 лева (100 % БФП).

 Период на изпълнение на проекта: 17.08.2016 г. – 17.05.2017 г.

СНЦ МИГ ЛОМ + СТРАТЕГИЯ ВОМР

Партньори по проекта на община Лом по мярка 19.1:

 ГК-ЛОМ ЕООД – стопански сектор.

 Център за младежки инициативи – нестопански сектор.
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СНЦ МИГ ЛОМ

АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Група 1:  

Публичен сектор 

Група 2:  

Стопански сектор 

Група 3: Нестопански 

сектор 

Публични органи (общини, 

кметства и други публични 

органи) 

Предприятия извън сектора на 

земеделието 

Културни организации (вкл. 

читалища, културни дейци – 

ФЛ и др.) 

Образователни и обучителни 

организации, организации в 

областта на социалното 

включване и 

маргинализираните общности 

Земеделски производители и 

преработватели  

НПО от всички сектори 
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СНЦ МИГ ЛОМ   

1.СЕКТОРИ 3: ПУБЛИЧЕН +СТОПАНСКИ +НЕСТОПАНСКИ
НИКОЙ ДА НЕ ПРЕВИШАВА 49 % В ОС

2.СЪОТНОШЕНИЕ ГРАД:СЕЛАТА ОТ 9 СЕЛА ВКЛЮЧЕНИ 7 –НАД 50% ОТ 

СЕЛАТА ДА СА ВКЛЮЧЕНИ В ОС

3.СТОПАНСКИ – ЗП, ЕООД, ООД, КООПЕРАЦИИ, НЕСТОПАНСКИ- НЧ,НПО... 

ПУБЛИЧЕН – ОБЩИНА, УЧИЛИЩА



СНЦ МИГ ЛОМ

КВО 31 

2+14+15

КУО 5

1+2+2

ЕКИП 4

Има 2 нови заявления за 

членство
5

прилагане 

Общо събрание

кво

Управителен съвет

куо

Изпълнителен 
директор

екип

Експерт по 
прилагане на 

стратегия за ВОМР

екип

Счетоводител

екип
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Проект: ДБФП № ........ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на изпълнение на Стратегии за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ –

ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ



СТРАТЕГИЯ ВОМР НА МИГ 

ЛОМ
 АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА

 110 АНКЕТНИ КАРТИ 

 СПИСЪЦИ ПОДКРЕПА НА СТРАТЕГИЯТА ВОМР- НАД 300 

БР.

 27 СЪБИТИЯ 

/ИНФОСРЕЩИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, КОНСУЛТА

ТИВНИ СРЕЩИ И ДР./, ПОСЕТЕНИ ОТ 512 ЧОВЕКА

 САЙТ

 ПУБЛИКАЦИИ -9 МЕСТНИ И НАД 12 В РЕГИОНАЛНИ И 

НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ

 ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
7
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СТРАТЕГИЯ ВОМР

567182

400939

733425

938784

97790
195580

977915

156464156464195580195580

782320

1955800

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00
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ПРСР   2 640 182.00 ЛВ.

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) 2 640 330.00 35.90

М1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 567 182.00 7.71

М2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара

и/или развитието на селскостопански продукти”

400 939.00 5.45

М3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 733 425.00 9.97

М4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на

всички видове малка по мащаби инфраструктура“

938 784.00 12.77

М5-7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих,

туристическа инфраструктура

97 790.00 1.33

Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са включени в

Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

неприложимо

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

195 580.00 2.66

М6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на

културното, историческото и природното наследство и бит на

територията на МИГ-ЛОМ“

195 580.00 2.66
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Проект: ДБФП № ........ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на изпълнение на Стратегии за 

ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на 

селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони.



!!! Етапна оценка 30 март 

2019

Намаляване на 

финансирането и 

прехвърляне към други 

МИГ11



ОП РЧР - 1 486 408.00
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 486 408.00 20.21

М8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни

лица“

156 464.00 2.13

М9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ 156 464.00 2.13

М10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми,

мигранти, др“

195 580.00 2.66

М11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда,

подкрепа за семейства с деца“

195 580.00 2.66

М12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл.

здравни и социални услуги – интегриран подход“

782 320.00 10.64

12Проект: ДБФП № ........ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на изпълнение на Стратегии за 

ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските 

райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони.



ОПИК - 1 955 800.00
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800.00 26.60

М13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на

територията на МИГ-ЛОМ“

1 955 800.00 26.60
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Проект: ДБФП № ........ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

изпълнение на Стратегии за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие", финансиран от Програма за развитие на селските 

райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони.



СТРАТЕГИЯ ВОМР НА МИГ ЛОМ

7 353 823.00

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 7 353 823.00 100 %
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Проект: ДБФП № ........ по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
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 Под-мярка 19.3 - „Подготовка и изпълнение на

дейности за сътрудничество на МИГ“ –

допустима само за одобрени МИГ

 Под-мярка 19.4 - „Текущи разходи и

популяризиране на Стратегия за Водено от

общностите местно развитие“ допустима само

за одобрени МИГ 977 914 лв.



МИГ ЛОМ – данни за контакт 

Седалище и адрес за 

кореспонденция: 
гр. Лом, п.к. 3600, ул. “Георги Манафски" № 19 –

Административна сграда на Общински пазар

e-mail адрес: 

office@miglom.org 
Интернет страница: 

www.miglom.org

097129002
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http://www.miglom.org/
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1. БЮДЖЕТ –ПОДМЯРКА 19.4. 

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

3. КОМИСИЯ ППП

4. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СНЦ МИГ ЛОМ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЕКИП МИГ ЛОМ


