
 

 

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ 

 

Целта на настоящия каталог е да предложи на читателя систематизирана и обобщена 

информация за дейността на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, като представи 

накратко историята на  Подхода „Лидер“, прилаган на територията на Местната инициативна 

група през периода 2007-2013 г. и мултиплициран в подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР) през периода 2014-2020 г., както и неговото изпълнение на територията на 

трите общини до 2019 г., показвайки примери как подпомага развитието на населените места 

от територията на трите общини. 

 

Каталогът включва няколко раздела: 

- общо представяне на Местната инициативна група, с акцент върху одобрени и 

изпълнени проекти на МИГ като бенефициент, от самото начало на нейното 

сформиране през далечната 2008 г. до настоящата 2019 г.; 

- кратко описание на изпълнени проектни предложения по стратегията на МИГ – Троян 

и Априлци за периода 2007-2013 г.; 

-  кратко представяне на добри практики от одобрени за финансиране и изпълнени 

проектни предложения по стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин за 

настоящия програмен период до 2019 г.. 

Рекламният каталог е предназначен за всички заинтересовани страни в селските райони, 

които имат интерес да установят или да участват в местни инициативи за развитие на 

територията, в т.ч. местни лидери или други активни действащи лица, администратори на 

национално, регионално или локално равнище, представители на бизнеса, на 

неправителствения сектор, активни граждани.   

Всички те имат възможност да вземат активно участие в местните политики за развитие 

на територията за подобряване качеството  и условията на живот, на услугите за населението, 

както и за добавяне на стойност на територията. 
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Неправителствената организация „Сдружение местна инициатива – Троян, Априлци, 

Угърчин“ функционира на част от територията на област Ловеч, където осъществява дейности 

в обществена полза. Дейностите в трите партниращи си общини се изпълняват с финансовата 

помощ на европейските фондове и програми, като се прилага подходът „Водено от 

общностите местно развитие“, който за община Угърчин се явява чисто нов инструмент за 

осъществяване на публично-частно партньорство, а за Троян и Априлци - продължение на 

подхода „Лидер“ от предходния програмен период 2007-2013 г. 

 

1.1. Данни за територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ 

Територията на Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин (МИГ - Троян, 

Априлци, Угърчин) обхваща всички населени места в обхвата на трите общини - Троян, 

Априлци и Угърчин. Съставлява част от територията на област Ловеч. Разположена е по 

северните склонове на Средна Стара планина. МИГ - Троян, Априлци, Угърчин е разположена  

на площ от 1650.2 km², в т.ч. община Троян - 888.84 km², община Угърчин 523.1 km² и община 

Априлци  238.26 km². На север територията граничи с община Плевен, на изток с общините 

Ловеч и Севлиево, на юг с общините Карлово и Сопот и на запад - с община Тетевен и община 

Луковит. 

 

1.2. Карта на територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ 

 
 

 

1.3. Успешно приключили и настоящи проекти на МИГ: 
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- Проект № 431-2-03-6/16.09.2008 г. „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на 

общините Троян и Априлци”, на стойност: 188 065,00 лв.; 

Изпълнител: Сдружение „Местна инициативна група – общини Троян и Априлци”  

- Договор № РД 50-139/13.10.2011 г. на стойност: 3 785 000 лв.; 

изпълнител: „Сдружение МИГ Троян и Априлци“; 

- Договор № РД 50-180/07.12.2015 г. на стойност 48 895,75 лв.; 

изпълнител: „Сдружение МИГ Троян и Априлци“; 

- Понастоящем: Споразумение № РД 50-200/29.11.2016г. за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на трите 

общини – Троян, Априлци и Угърчин. 

 

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН 

ПЕРИОД 2007 - 2013 Г.  

В Стратегията на МИГ бяха включени 10 мерки, с финансиране от Програма за 

развитие на селските райони 2007 – 2013 г., посредством Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони.  

Таблица 1. 

Код на 

мярката 

  За периода на прилагане на стратегията 

Име на мярката 

Подадени 

заявления/планиран

и средства 

Отхвърлени 

/оттеглени/анули

рани заявления 

Сключени 

договори 
Усвоени 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР) 

111 

Обучение, 
информационни 
дейности и 
разпространение на 
научни знания   

1 10740.76     1 10474.27 1 10474.27 

121 

Модернизиране на 

земеделските 
стопанства   

11 322939.07 4 115041.52 7 229420.79 7 229420.79 

123 

Добавяне на 
стойност към 
земеделски и горски 
продукти   

8 590072.78 1 33150.00 7 526201.30 7 526201.30 

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 

223 

Първоначално 
залесяване на 
неземеделски земи   

1 23792.93     1 23776.50 1 18208.50 

226 

Възстановяване на 
горския потенциал и 
въвеждане на 
превантивни 
дейности   

1 17301.53     1 17301.53 1 17301.53 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР) 

311 

Разнообразяване към 
неземеделски 
дейности   

                



 4 

312 

Подкрепа за 
създаване и развитие 
на микро-
предприятията   

21 1664045.30 8 575369.01 13 915862.63 12 869911.63 

313 

Насърчаване на 
туристическите 

дейности   

3 93901.00 1 29592.00 2 54323.40 2 54323.40 

321 

Основни услуги за 
икономиката и 
населението в 

селските райони   

13 1578785.58 6 380348.00 7 765621.84 7 765621.84 

322 
Обновяване и 
развитие на селата   

3 192260.35     3 178206.61 3 178206.61 

ОБЩО:   62 4493839.3 20 1133500.53 42 2721188.87 41 2669669.87 

 

 

Диаграма 1. 

 
 

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.  

На 29 ноември 2016 г., Сдружение „Местна инициативна група - Троян, Априлци, 

Угърчин” подписа Споразумение № РД 50-200/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини – Троян, Априлци и 

Угърчин. Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към 

Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до 6 376 005,00 (шест милиона 

триста седемдесет и шест хиляди и пет) лева. 

Финансовата подкрепа е предоставена от: 
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1. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез 

ПРСР 2014-2020 г. - в размер до 2 933 745,00 (два милиона деветстотин тридесет и три хиляди 

седемстотин четиридесет и пет) лева, за финансиране на проекти по осем мерки. 

2. Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.) - в размер до 1 955 830,00 (един 

милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева за финансиране на 

проекти по една мярка; 

3. Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 — 2020 г. (ОПРЧР 2014 — 2020 г.) - в размер до 1 486 430,00 (един 

милион четиристотин осемдесет и шест хиляди четиристотин и тридесет) лева, за 

финансиране на проекти по четири мерки. 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МИГ  

 

Основните дейности на Сдружението са насочени  към  подобряване качеството на 

живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на 

услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие 

на хората, особено в селата и малките населени места, съдействие за генериране и реализиране 

на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на 

социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към 

околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване 

потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 

въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила; повишаване на конкурентоспособността на местните 

икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация. 

Стратегическа цел: Устойчиво развитие на територията на МИГ - Троян, Априлци, 

Угърчин чрез прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие посредством 

реализиране на иновативна мултифондова стратегия, надграждаща постигнатите 

резултати от прилагане на подхода ЛИДЕР, ориентирана към добавяне на стойност на 

територията за нейното утвърждаване като атрактивна туристическа дестинация, с 

развити услуги за населението, насочена към насърчаване на местния бизнес и 

екологосъобразно селско стопанство, подобрени условия за живеене, с активното привличане 

на маргинализираните общности. 

 

ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  ФИНАНСИРАНИ 

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ /ПРСР/ 2014-2020 

 

Одобрени проектни предложения по Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“  

Цел на процедурата: 

- осигуряване на инвестиции за подобряване на 

публичната инфраструктура, която  е основен 

фактор за осигуряване на базови услуги на 

населението в градовете и в селата и за осигуряване 

на достъпа до тях.  



 6 

- подобряване на  физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на услугите в 

сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и 

канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, 

физическата култура, спорта и отдиха. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 950 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 100 % от допустимите разходи по 

проекта. 

Регистрирани са 4 бр. проектни предложения – и четирите са одобрени за финансиране, едно 

от които има сключен Административен договор за изпълнение на дейностите. 

Неусвоен финансов ресурс: 1 950,26 лв. 

Очаквани резултати: 

В резултат на инвестициите от предоставяната безвъзмездна финансова помощ се 

очаква да се осигурят по-добри условия за достъп  до обществени обекти от територията на 

МИГ. Финансовата подкрепа за изграждане и обновяване на площи за широко обществено 

ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности, както и 

инвестициите в спортна и културна инфраструктура ще окажат принос върху подобряване на 

условията за живеене. Подобряването достъпа до обекти с културно и историческо значение 

за територията, както и инвестициите за изграждане, реконструкция, ремонт и реставрация на 

обекти, свързани с културния живот ще подпомогнат съхранението на културни обекти. 

1. Наименование на проекта:  

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН“ 

Бенефициент: Община Угърчин 

Общ бюджет: 50 901,37 лв.  

Финансиране от СВОМР: 50 901,37 лв. 

Дейности по проекта: 

- Възстановяване на уличното платно и уличната настилка; 

- Възстановяване на отводняването; 

- Възстановяване на съществуващи бордюри и тротоари; 

- Монтиране на нови и възстановяване на съществуващи пътни принадлежности; 

- Поставяне на хоризонтална и вертикална пътна маркировка и др. 

 

  
 

За контакти: гр. Угърчин 5580, пл. СВОБОДА № 1; 

тел.: +359 6931 21 21, +359 6931 20 14 
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e-mail:  obshtina@ugarchin.com  

web: ugarchin.bg   

 

2. Наименование на проекта: 

„ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. 

ТРОЯН” 

Бенефициент: ОБЩИНА ТРОЯН 

Общ размер на проекта: 363 000,15 лв. 

Финансиране от СВОМР: 363 000,15 лв. 

Дейности по проекта: 

- Изграждане на основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на места за 

сядане; 

- Изграждане на фонтанка в близост до детската площадка; 

- Обособяване на места за сядане с перголи и без перголи и поставяне на кошчета за 

отпадъци. 

 

 
 

За контакти: Община Троян, 5600 Троян, пл. Възраждане 

тел: +359 670 680 50; 

е-mail:  mayor@troyan.bg  

web: www.troyan.bg 

 

3. Наименование на проекта: 

"ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА АПРИЛЦИ" 

mailto:obshtina@ugarchin.com
http://ugarchin.bg/
mailto:mayor@troyan.bg
http://www.troyan.bg/
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Бенефициент: ОБЩИНА АПРИЛЦИ 

Общ размер на проекта: 172 132,22 лв; 

Финансиране от СВОМР: 166 148,22 лв. 

 

 
 

Дейности по проекта: 

Изграждане на открито, мултифункционално спортно игрище, което е с възможност за игра на 

тенис на корт, волейбол и баскетбол и футбол на малки вратички. 

 

За контакти: Община Априлци, гр. Априлци, кв. Ново село, ул. "Васил Левски" № 109; 

тел: +359 6958 22-22, +359 6958 22 85; 

e-mail: apriltsi1976@abv.bg  

web: www.obshtina-apriltsi.com 

 

4. Наименование на проекта: 

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ-1898 Г.“, В 

С. ОРЕШАК, ОБЩИНА ТРОЯН“ 

Бенефициент: ОБЩИНА ТРОЯН 

Общ размер на проекта: 368 200,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 368 000,00 лв. 

 

mailto:apriltsi1976@abv.bg
http://www.obshtina-apriltsi.com/
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Дейности по проекта: 

Цялостна реконструкция на сградата на Народно читалище „Развитие - 1898“ в с. Орешак, 

свързана с подмяна на дограма, топлинно изолиране, подмяна на покривното покритие и 

вътрешни ремонти. 

 

За контакти: Община Троян, 5600 Троян, пл. Възраждане  

тел.:+359 670 68009, 

e-mail: mayor@troyan.bg  

web: www.troyan.bg 

 

3.2. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1  „ИНВЕСТИЦИИ 

В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 

Цел на процедурата: 

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез: 

 Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 

 Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на 

физическия капитал; 

 Опазване на компонентите на околната среда; 

 Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в 

земеделските стопанства; 

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. 

Приоритетно са подпомагани стопани, които осъществяват инвестиции в чувствителните 

сектори: овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. 

mailto:mayor@troyan.bg
http://www.troyan.bg/
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Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност: 300 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 50 % от допустимите разходи по 

проекта. 

По обявената процедура бяха регистрирани 10 проектни предложения, от които четири не са 

одобрени за финансиране. 

Одобрени за подпомагане са шест проектни предложения, но поради недостатъчен бюджет по 

мярката три от тях са класирани като резервни. 

Двама от одобрените кандидати са регистрирани на територията на община Угърчин, а третия 

е на територията на общ. Троян. 

 

Неусвоеният финансов ресурс е в размер на 1 217,92 лв. 

Очаквани резултати: 

Подпомагане на земеделските стопани, като осигурените средства ще модернизират 

земеделските стопанства, за да се подобри тяхната ефективност и качеството на 

произвежданата продукция.  

 

1. Наименование на проекта: 

„ПРЕЦИЗНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА, 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ“ 

 

Бенефициент: МИЧЕВ ЕООД;  

Общ бюджет: 198 972,84 лв. 

Финансиране от СВОМР: 99 486,42 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 50% 

 

 

 

     
 

Дейности по проекта: 

Закупуване на селскостопанска техника - трактор, челен товарач и дискова брана. 

- за обработка на зърнените култури за производство на фураж; 

- за почистване на пасищата с мулчер, косене и балиране на сеното; 

- за транспорт на сеното и зърното; 

- за зареждане на храната (груб и концентриран фураж) за животните; 

- за почистване на фермата и др. 

За контакти: гр. Угърчин 5580, ул. „Вълчо Русковски“ № 22; 
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e-mail: m_micheva@mail.bg   

tel: +359 879 064 864, +359 879 064 866 

 

2. Наименование на проекта: 

„ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ“ 

Бенефициент: БИО ПЛОДОВЕ ЕООД  

Общ бюджет: 198 600,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 99 300,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 50% 

 

 
 

Дейности по проекта: 

Закупуване и въвеждане в експлоатация на трактори New Holland и Arbos, и друга 

специализирана прикачна техника с оглед навременното и качествено извършване на 

почвообработките и мероприятията по растителна защита на овощна градина от сливи. 

За контакти: с. Лесидрен 5520, ул. „Васил Левски“ № 14; 

e-mail: mariya_ros@abv.bg  

tel: +359 887 743 058, +359  879 285 096. 

 

3. Наименование на проекта: 

„ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБЕМ НА ПРОДУКЦИЯТА И 

ПО-ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ В ЖИВОТНОВЪДНО 

СТОПАНСТВО” 

mailto:m_micheva@mail.bg
mailto:mariya_ros@abv.bg
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Бенефициент: ИВАН ДИМОВ ДАНЧЕВ  

Общ бюджет: 199 991,31 лв. 

Финансиране от СВОМР: 99 995,66 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 50%. 

Дейности по проекта: 

- Модернизиране на физическия 

капитал, нематериални активи, свързани с 

организацията и управлението; 

- Въвеждане на нови и 

енергоспестяващи технологии; 

- Подобряване на предпазарната 

подготовка. 

За контакти: с. Добродан 5658, ул. "Стара планина" № 68; 

e-mail: zs_ivan.danchev@abv.bg  

tel: +359 887 782 595 

 

3.3. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.2  „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“  

Цел на процедурата: 

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост 

чрез: 

 По-добро използване на факторите за производство; 

 Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на 

доставка; 

 Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

 Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); 

 Подобряване опазването на околната среда.  

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност: 130 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 50 % от допустимите разходи по 

проекта. 

По обявената процедура са регистрирани две проектни предложения, като и двете са от 

територията на общ. Троян, но само едното е одобрено за финансиране. 

Неусвоеният финансов ресурс е в размер на 30 210,00. лв. 

Очаквани резултати: 

Инвестициите по мярката ще подобрят цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост 

на територията на МИГ. 

 

1. Наименование на проекта: 

„ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА РОДОПА ТРОЯН ООД ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

МОЩНОСТИ“ 

mailto:zs_ivan.danchev@abv.bg
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Бенефициент: РОДОПА ТРОЯН ООД  

Общ бюджет: 199 580,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 99 790,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 50 %. 

 

Дейности по проекта: Инвестиции в производствени мощности, с цел: 

- Повишаване производителността на компанията с над 30 процента; 

- Възможност за повишаване на пазарния дял с над 20 процента; 

- Увеличаване на потенциала за износ; 

- Намаляване на разходите за производство; 

- Увеличаване на енергийната ефективност с над 11 процента. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, „Родопа Троян“ ООД 

e-mail: troyanrodopa@gmail.com 

web: rodopatroyan.bg 

tel: +359 877 451 473 

 

3.4. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1.„ИНВЕСТИЦИИ 

В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”  

Цел на процедурата: 

 Подпомагане на инвестициите в неземеделски дейности за развитие на 

конкурентоспособността на територията на МИГ; 

 Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията 

на неземеделските дейности; 

 Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, 

включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

 Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие 

на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност: 996 205,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 75 % от допустимите разходи по 

проекта. 

По обявената процедура бяха регистрирани петнадесет проектни предложения, осем от които 

не се одобрени за финансиране. 

Одобрените за подпомагане проектни предложения са на обща стойност 1 294 585,76 лв. 

Неусвоеният финансов ресурс е в размер на 25 265,67 лв. 

 

1. Наименование на проекта:  

«МОДЕРНИЗАЦИЯ  НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОРНИЗИ»  

 

Бенефициент: ГЕНКОВСКИ ООД 

Общ бюджет: 166 311,36 лв. 

Финансиране от СВОМР: 124 733,52 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 41 577,84 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %.  

Дейности по проекта: 

mailto:troyanrodopa@gmail.com
http://rodopatroyan.bg/
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Закупуване на нова сушилна камера за дървесина и машини за дървообработка, с цел: 

- Значително повишаване капацитетът на предприятието за производство на корнизи; 

- Намаляване на загубите; 

- Повишаване на качеството. 

Планирано е изграждане на отоплителна инсталация, както и покупка на офис обзавеждане 

и офис техника. 

За контакти: общ. Троян, с. Орешак 5630, ул. „Данчо Василешки“, № 35 

e-mail: office@genkovski.com 

web: http://www.genkovski.eu/bg 

tel: +359 888 765 662 

 

2. Наименование на проекта:  

«ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ - 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН БАСЕЙН И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРЕРАБОТЕНИ 

МЕСТНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ» 

Бенефициент: ЕКОСТРЯХА ООД 

Общ бюджет: 164 024,79 лв. 

Финансиране от СВОМР: 123 018,60 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 41 006,19 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %. 

 

Дейности по проекта: Изграждане на иновативен басейн с екологично чисти 

материали, чиято основна цел е обслужването както на местното население, така и на 

посетители от други населени места на страната. В допълнение към него ще се организира 

обект тип „бърза закуска”, който ще предлага традиционни храни от местни производители. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. Димитър Икономов - Димитриката, № 33 

e-mail: ekostryaha@gmail.com  

tel: +359 896 798 326 

 

3. Наименование на проекта:  

«КОМПЛЕКС ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ – МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 

СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА ТЕНИС НА КОРТ И  БАСКЕТБОЛ И ПАРКИНГ» 

Бенефициент: ЕТ "Иван Стефанов 

Терзийски“  

Общ бюджет: 199 684,38 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 763,28 

лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 49 

921,10 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %.  

 

Дейности по проекта: 

Изграждане на инфраструктура за 

спорт и развлечения, отговаряща на съвременните изисквания за предлагане на спортни услуги 

в т.ч: 1. Изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на "Комплекс за спорт и 

развлечения - мултифункционално игрище за тенис на корт, баскетбол и паркинг в гр. 

Априлци", включително и опазване на околната среда, чрез монтаж на система за 

компостиране на растителни отпадъци. 2. Доставка и монтаж на оборудване - система за видео 

заснемане и анализ на игрови позиции и ситуации с цел развитие и предлагане на спортна 

mailto:office@genkovski.com
http://www.genkovski.eu/bg
mailto:ekostryaha@gmail.com
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услуга по нов, непознат за територията на МИГ подход, с оглед повишаване икономическия 

потенциал на територията. 

 

За контакти: гр. Априлци 5641, "Зла река" № 16 

e-mail: ivan.s.terziyskii@gmail.com  

tel: +359 899 815 377 

 

4. Наименование на проекта:  

„ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА 

ПЛОЩАДКА С ТРИ  ТЕНИСКОРТА, С. БЕЛИ ОСЪМ, ОБЩИНА ТРОЯН“ 

 

Бенефициент: „ТЕНИС КОРТ“ ЕООД  

Общ бюджет: 199 053,02 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 289,76 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 49 

763,26 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %.  

Дейности по проекта: 

Изграждане на спортна инфраструктура 

за спорт и развлечения, отговаряща на 

съвременните изисквания за предлагане 

на спортни услуги, в т.ч и за опазване на 

околната среда, чрез изграждане на 

система за компостиране на растителни 

отпадъци от прилежащата на спортната 

площадка територия и за оборудване осигуряващо предлагане на спортна услуга по нов 

непознат за територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин, подход. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, "Христо Ботев"№27 

e-mail: tenniscourt88@gmail.com  

tel: +359 876 323 424, +359 887 767 677 

 

5. Наименование на проекта:  

„ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, КВ. ОСТРЕЦ, ГР. 

АПРИЛЦИ“ 

Бенефициент: "Златна възраст" ООД  

Общ бюджет: 199 062,33 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 296,75 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 49 765,58 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %.  

Дейности по проекта: Проект „Инвестиционна подкрепа за 

Дом за стари хора, кв. Острец, гр. Априлци“ включва 

дейности, които са част от инвестиционен обект "Дом за 

стари хора, кв. Острец, гр. Априлци“. Към настоящия етап са 

изпълнени дейностите свързани с изграждане на сградата и 

вертикалната планировка. 

Проектното предложение включва изпълнение на следните дейности: 

1. Доставка на обзавеждане и оборудване необходимо за обезпечаване на предоставяните от 

Дом за стари хора, кв. Острец социални услуги за 50 възрастни лица. 

mailto:ivan.s.terziyskii@gmail.com
mailto:tenniscourt88@gmail.com
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2. Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение с оглед спазване на изисквания за 

опазване на околната среда. 

 

За контакти: гр. Априлци 5641, кв. "Острец", ул."Отдих" №71 

e-mail: zlatnavazrastltd@gmail.com  

tel: +359 359 878 454 848, +359 359 994 306 228. 

 

6. Наименование на проекта:  

“ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНА ЗА 

КАПИТОНИРАНЕ“  

Бенефициент: "Симида - 2010" ЕООД  

Общ бюджет: 199 992,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 994,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 49 998,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 75 %. 

Дейности по проекта: Фирма "Симида - 2010" 

ЕООД предлага производство, претапицерия и 

ремонт на всички видове мека мебел. 

Инвестициите по проекта са в закупуване на 

капитонираща машина, с която да дооборудва 

цеха си и да обезпечи развитието на дейността си. 

За контакти: с. Дебнево 5657, "Девети септември"  № 5; 

e-mail: newscience.ltd@gmail.com  

tel: +359 884 324 247 

 

7. Наименование на проекта:  

„ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНА СИСТЕМА ЗА 

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И ЕЛЕКТРОННО АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

ДОКУМЕНТИ“ 

Бенефициент: Диджиарх 

ЕООД  

Общ бюджет: 166 457,88 лв. 

Финансиране от СВОМР: 

124 843,42 лв. 

Съфинансиране от 

бенефициента: 41 614,46 лв. 

Съотношение БФП към 

ОДР – 75 %.  

 

Дейности по проекта: 
Изграждане на дигитална система за дигитализиране и електронно архивиране и съхранение 

документи. 

1. Разработване на софтуер за дигитален архив 

2. Доставка на компютърно оборудване (хардуер), обезпечаващо функционирането на 

системата за дигиталния архив. 

3. Доставка на обзавеждане за 2 броя офиси (гр. Априлци и гр. Троян) осигуряващи условия 

за предлаганите от кандидата услуги. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, „Васил Спасов” № 1, ет. 3, ап. 5 

mailto:zlatnavazrastltd@gmail.com
mailto:newscience.ltd@gmail.com
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e-mail: svilenpenchev1@gmail.com  

tel: +359 896 990 832 

 

 

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ИНОВАЦИИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-

2020 Г. (ОПИК 2014-2020 Г.) 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА: 

„ПОДОБРЯВАНЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В 

МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - 

ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН»  

 Общ размер на БФП по процедурата: 

1 955 830,00 лв.  

Целта на процедурата: Повишаване конкурентоспособността на местните икономики и 

възможностите за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и 

алтернативни дейности. Финансирането на проектните предложения създава възможности за 

повишаване продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио 

и реализиране на продукцията на нови пазари, чрез подкрепа с безвъздмездна финансова 

помощ, в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на малките и средни 

предприятия. 

 

 

1. Наименование на проекта: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ НА "САВЕЛ" ЕООД 

 

Бенефициент: САВЕЛ ЕООД; 

Общ бюджет: 300 188,50; 

Финансиране от СВОМР: 210 131,95 лв.  

Съфинансиране от бенефициента: 90 056,55 

mailto:svilenpenchev1@gmail.com
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Съотношение БФП към ОДР – 70 %. 

 

Дейности по проекта: 

Ще бъдат закупени: 

- широколентова шлайфмашина с 2 ленти; 

- четиристранно рендосваща машина с 4 

шпиндела; 

- многошпинделна пробивна машина с 4 

пробивни глави; 

- аспирационна система с инверторно 

управление. 

Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до постигане на по-висока 

производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на факторите за производство чрез 

внедряване на модерни технологии, ще се засили експортния потенциал на предприятието и 

ще се постигне пазарна устойчивост.  

 
За контакти: 5600 Троян, ул. "Криволак" 18  

Тел. +359 670 60822; моб: +359 888 449 885; +359 888 366 066 

Е-mail: savel@abv.bg  

Web: www.savel-bg.com 

 

2. Наименование на проекта: 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ В ЕТ "ЕЛИМЕКС - 

ИВАН РАДЕВСКИ" 

Бенефициент: ЕТ 

ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ  

Общ бюджет: 389 900,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 233 940,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 155 

960,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 60 %.  

 

Дейности по проекта: 

Закупуване на ново високопроизводително 

оборудване Център с ЦПУ-1бр. и 

Широколентов шлайф- 1бр. Реализация на 

дейностите ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: повишаване на 

производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата. 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. „Македония“ № 44  

Тел: +359 670 64 621, +359 670 64 721, моб: +359 877 408 811;  

E-mail: office@mebel.bg  

Web: www.mebel.bg  

 

3. Наименование на проекта: 

„ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ТЕЛЕСАТ ООД”; 

mailto:savel@abv.bg
http://Web:%20www.savel-bg.com
mailto:office@mebel.bg
http://www.mebel.bg/
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Бенефициент: ТЕЛЕСАТ ООД;  

Общ бюджет: 150 800,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 105 560,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента – 45 240,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 70 %. 

 

Дейности по проекта: 

- Внедряване на съвременни 

технологични решения, водещи 

до подобряване на ресурсната 

ефективност и ефикасност в 

производствения процес, чрез 

закупуване на ДМА; 

- Диверсификация на 

продуктовото портфолио на 

Телесат, чрез въвеждане на 

интернет телеметрия, чрез 

закупуване на ДНА; 

За контакти: гр. Априлци, ул. „НАРЦИС" № 1  

Тел: +359 888 223 222 

E-mail: telesatbg@mail.bg  

Web: telesatbg.info 

 

4. Наименование на проекта:  

„ПОДКРЕПА ЗА РАСТЕЖ НА АНСА БОРИМА ООД  ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО И НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ И УСЛУГИ” 

 

Бенефициент: АНСА БОРИМА ООД 

Общ бюджет: 388 800,00 лв.  

Финансиране от СВОМР: 233 280,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 155 520,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 60 %. 

Дейности по проекта: 

- Закупуване и внедряване на 

Динамометър;  

- Разработване и въвеждане на 

Интегрирана софтуернa система за 

управление на бизнес процесите; 

mailto:telesatbg@mail.bg
http://telesatbg.info/
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Реализация на дейностите ще има положителен ефект за постигането на целите на проекта: 

повишаване на качеството на продукцията, оптимизация на бизнес процесите в предприятието 

и засилване на експортния потенциал на фирмата.  

За контакти: с. Борима, общ. Троян, ул. „Георги Димитров“ 120 

тел: +359 894 388 176, +359 670 62 995, 

+359 670 64 071 

E-mail: office@borima-bg.com  

Web: ansaborima.com  

 

5. Наименование на проекта: 

„ПОВИШАВАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В 

"ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И 

СЛАДКАРСТВО" ЕООД И 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, 

ВОДЕЩИ ДО ЕКСПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ” 

Бенефициент: ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И 

СЛАДКАРСТВО ЕООД 

Общ бюджет: 389 879,11 лв.; 

Финансиране от СВОМР: 233 927,47 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 155 951,64 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 60 %. 

Дейности по проекта: Инвестиция в следните производствени материални активи: 

- Два броя индустриален миксер; 

- Допълнителен казан за миксер; 

- Повдигач - обръщач за казани на миксер; 

- Предпруферна зона; 

- Автоматичен делител с окръглител и 

- Две Ротационни фурни. 

Допълнителни инвестиции в производствени мощности ще позволят увеличение на 

производителността, навлизането на нови пазари и поддържане на качеството чрез внедряване 

на най-новите енерго и разходоспестяващи машини и съоръжения в бранша. Внедряването на 

най-съвременните машини и съоръжения ще даде подкрепа не само за предприятието, но и за 

повече местно развитие, повече социално - отговорни дейности и повече просперитет. 

За контакти: гр. Троян, п. к. 5600, ул. Ген. Карцов № 387 

Тел: +359/670 / 62518, +359/670 / 62762, +359/884 851 478 

E-mail: troyahleb@abv.bg  

Web: www.troyahleb.com 

 

6. Наименование на проекта:  

„ПОВИШАВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И 

ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПЕРФЕКТ СТРОЙ ЕООД ЧРЕЗ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ 

ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”. 

tel:+359894388176
mailto:office@borima-bg.com
http://ansaborima.com/
mailto:troyahleb@abv.bg
http://www.troyahleb.com/
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Бенефициент: ПЕРФЕКТ СТРОЙ ЕООД 

Общ бюджет: 226 507,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 158 554,90 лв.  

Съфинансиране от бенефициента – 67 952,10 лв.  

Съотношение БФП към ОДР – 70 %; 

Дейности по проекта: 

- CNC робот - почистваща машина; 

- Двуглав циркуляр за дискове, автоматичен, с принтер; 

- Залепваща двуглава машина; 

- Фреза за водоотливни канали; 

- Винтонавивна машина; 

- Голяма челна фреза; 

- Фреза за стъклодържатели; 

- Дигитален ролков път; 

- Електрически винтов компресор с вграден хладилен изсушител; 

Чрез внедряване в производството на нови машини и съоръжения, фирмата става 

конкурентоспособна и може да отговори на икономическата конюктура и бързоразвиващ се 

пазар по един достоен, ефективен и ефикасен начин, даващ предимство на местните стоки и 

услуги. 

За контакти: 

Офис: гр. Троян, ул. „Ген. Карцов“ № 94 

Производствена база: с. Добродан, ул. „Стара планина“ № 1 

тел: +359/879 030 041, Офис: +359 670 624 42 

E-mail: perfektstroi@mail.bg;  perfektstroi.factory@gmail.com 

Web: perfektstroi.com 

 

7. Наименование на проекта: 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА "ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ" 

ЕООД” 

Бенефициент: 

ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ ЕООД 

Общ бюджет:  293 987,44 лв. 

Финансиране от СВОМР: 205 791,21 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 88 196,23 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 70 % 

Дейности по проекта: 

Закупуване на съвременно високопроизводително оборудване: 

- Автоматичен широколентов шлайф; 

- Винтов маслен компресор с инвертор; 

- Комплект с хладилен изсушител и ресивер. 

За контакти: с. Орешак 5630, ул. „Иван Павлов” № 24. 

Адрес: гр. Троян, кв. Ливадето 

Телефон: +359/888 612 904, +359/882 913 393 

Е-mail: office@elegancemebel.com, t_radulov@abv.bg  

http://perfektstroi.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/
mailto:perfektstroi@mail.bg
mailto:perfektstroi.factory@gmail.com
http://perfektstroi.com/
tel:0888612904
tel:00359882913393
mailto:office@elegancemebel.com
mailto:t_radulov@abv.bg
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Web: elegancemebel.com  

 

8. Наименование на проекта:  

„ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА 

ЕЛЕКТРОМОТОРЕН ЗАВОД ЕЛПРОМ ТРОЯН ЕООД ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В 

ИНОВАТИВНИ, РЕСУРСНО И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ 

Бенефициент: Електромоторен завод ЕЛПРОМ Троян ЕООД 

Общ бюджет: 299 050,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 209 335,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 89 715,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 70 %. 

Дейности по проекта:  

- Лазерно – гравираща машина за метал; 

- Фрез – центрова машина с ЦПУ;  

- Преносим виброметър; 

- Машина за динамично балансиране на ротори; 

- Визуализация на проекта. 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. "Академик Ангел Балевски" № 1 

Тел./факс: +359/670 603 19, +359/876 686 833; 

Е-mail: marketing@elpromtroyan.com; 

Web: www.elpromtroyan.com  

 

9. Наименование на проекта: 

„ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В 

"КЕШ-КРАСИМИР ХРИСТОВ" ЕТ – ТРОЯН“ 

Бенефициент: КЕШ - КРАСИМИР ХРИСТОВ ЕТ 

Общ бюджет: 389 960,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 272 972,00 лв. 

Съфинансиране от бенефициента: 116 988,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 70 % 

Дейности по проекта: 

- Обработващ център с ЦПУ; 

- Широколентова шлайфмашина с 3 ленти; 

- Визуализация на проекта. 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. „34-ти Троянски полк“ № 10 

Производствена база: с. Добродан 

Е-mail: office@mebelirelax.com 

Web: mebelirelax.com  

 

10. Наименование на проекта:  

„РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТА НА "ВЕКТОР" ООД, 

С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА ТУБОПЪЛНАЧНА МАШИНА“ 

https://elegancemebel.com/
mailto:marketing@elpromtroyan.com
http://www.elpromtroyan.com/
mailto:office@mebelirelax.com
http://mebelirelax.com/
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Бенефициент: ВЕКТОР ООД 

Общ бюджет: 48 418,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 33 892,60 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 70 %; 

 

Дейности по проекта: 

- Закупуване на нова тубопълначна машина; 

- Визуализация на проекта. 

За контакти: гр. Троян 5600, м. Троянско поле, база Вектор, 

Пласмент: +359 670 63 037; 

Централи: +359 670 60 599, +359 670 60 699, +359 887 525 676; 

Е-mail:  vector_tr@abv.bg  

Web: www.vector.bg   

 

11. Наименование на проекта:  

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ 

КАПАЦИТЕТ В БОРИМА АД “ 

Бенефициент: БОРИМА АД 

Общ бюджет: 97 408.11 лв. 

Финансиране от СВОМР: 58 444.87 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 60 %; 

 

Дейности по проекта: 

Повишаване на производителността посредством подобряване на производствените процеси 

чрез инвестиция в Шприц машина със затварящо усилие от поне 90 т. 

 

За контакти: с. Борима 5672, общ. Троян, ул. „9-ти септември“ № 120 

Tel: +359 879 551 249, +359 894 388 177 

Е-mail:  office@borima-bg.com  

Web: http://www.borima.com/ 

 

 

 

 

ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /ОПРЧР/ 2014-2020 г. 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 

1 - НОВА ЗАЕТОСТ И СТИМУЛИРАНЕ НА МИКРО - И 

МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Цел на процедурата: 

Осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви 

работни места за безработни и неактивни лица, посредством 

комбинация от дейности за осигуряване на заетост, на 

мотивационни обучения и предоставяне на стимули за 

работодателите за разкриване на нови работни места. 

mailto:vector_tr@abv.bg
http://www.vector.bg/
mailto:office@borima-bg.com
http://www.borima.com/
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Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 350 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 100 % от допустимите разходи по 

проекта. 

Регистрирани са 4 бр. проектни предложения на обща стойност: 332 052,34 лв. 

И четиримата бенефициенти са одобрени за финансиране и са подписали Административни 

договори за изпълнение на дейностите. 

Неусвоен финансов ресурс: 17 947,66 лв. 

Очаквани резултати: 

Повишаване на заетостта в предприятията и общините от територията, чрез субсидирана 

заетост в рамките на изпълнението на проектите и постоянна заетост след приключването им. 

Като дългосрочен ефект от тези мерки се очаква повишаване на достъпа до заетост на 

безработните от територията /в пред пенсионна възраст и младежи до 29 г./ и индиректно до 

намаляване на обезлюдяване на малките населени места и намаляване на миграцията на 

работна сила извън към общинските центрове и извън територията на МИГ. 

 

 

1. Наименование на проекта: 

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО  ЗАЕТОСТ В 

"КАЛИНЕЛ" ЕООД “. 

 

Главна цел: Подобряване достъпа до заетост и 

качеството на работните места  

 

Бенефициент: "КАЛИНЕЛ" ЕООД  

Общ бюджет: 113 135,67 лв. 

Финансиране от СВОМР: 113 135,67 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване пригодността на 

представители на целевата група за включване в заетост; 

- Осигуряване на заетост в „Калинел“ ЕООД за период от 12 месеца. 

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната цел по проекта – 

„успешно интегриране на пазара на труда на 12 безработни лица на възраст до 29 г. със средно 

образование“. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. „Лакарица“ № 2; 

Tel: +359 670 62677, +359 670 64310, +359 884 509 873; 

Е-mail:  d.markovska@kalinel.com  

Web: http://kalinel.com/  

 

2. Наименование на проекта:  

„НОВА ЗАЕТОСТ В "ТЕЛЕСАТ" ООД“ 

 

mailto:d.markovska@kalinel.com
http://kalinel.com/
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Главна цел: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 

 

Място на изпълнение: гр. Априлци 

Бенефициент: "ТЕЛЕСАТ” ООД  

Общ бюджет: 101 730,80 лв. 

Финансиране от СВОМР: 101 730,80 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Интегриране на трудовия пазар на 12 безработни и икономически неактивни лица на 

територията на община Априлци, чрез: 

- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване пригодността на представители 

на целевата група за включване в заетост; 

- Осигуряване заетост в „Телесат“ ООД, в рамките на проекта за период от 6 до 12 месеца. 

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната цел по проекта – 

„Успешно интегриране на пазара на труда на 12 участника, представители на целевата група 

по проекта в т.ч:  

1. Безработни лица на възраст до 29 г. вкл. със средно или висше образование – 3 лица; 

2. Безработни лица  на възраст  от 30   до  54 г.   вкл. – 4 лица. 

3. Безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г – 5 лица. 

 

За контакти: гр. Априлци 5641, ул. "Нарцис" № 1; 

Tel: +359 888 715 081, +359 888 223 222 

Е-mail:  telesat.ood@gmail.com, telesatbg@mail.bg 

Web: http://telesatbg.info/  

 

 

3. Наименование на проекта:  

„МОЕТО РАБОТНО МЯСТО В "ДАД" ООД 

 

Главна цел: Реализиране на комплексни дейности 

за успешно интегриране на пазара на труда на 7 

безработни лица. 

Място на изпълнение: гр. Троян, с. Чифлик 

Бенефициент: „ДАД“ ООД  

Общ бюджет: 51 161,76 лв. 

Финансиране от СВОМР: 51 161,76 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Реализиране на мерки за интегриране на трудовия пазар на 7 безработни лица на територията 

на община Троян, посредством: 

- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване пригодността на представители на 

целевата група за включване в заетост; 

- Осигуряване на трудова заетост в „ДАД“ ООД, в рамките на проекта за период от 6 до 12 

месеца. 

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната цел по проекта – 

„Успешно интегриране на пазара на труда на 7 участника, представители на целевата група по 

tel:+359888223222
mailto:telesat.ood@gmail.com
mailto:telesatbg@mail.bg
http://telesatbg.info/
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проекта в т.ч: безработни участници на възраст до 29 г. вкл. със средно или висше образование 

- 4 лица; безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. - 3 лица. 

 

За контакти: гр. Троян 5600, ул. "Опълченска" №1 

Tel: + 359 895 790 099, +359 884 844 910; 

Е-mail:  manager@balkanhotel.eu  

Web: http://balkanhotel.eu/ 

 

4. Наименование на проекта:  

„НОВИ РАБОТНИ МЕСТА - НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ И 

РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ГР. АПРИЛЦИ“ 

 

Главна цел:  Създаване на нови устойчиви 

работни места в сферата на търговията със 

строителни материали и строителни дейности. 

Място на изпълнение: гр. Априлци 

Бенефициент: ГОСПОДИНОВ 2019 ЕООД 

Общ бюджет: 66 024,11 лв. 

Финансиране от СВОМР: 66 024,11 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Подкрепа за лесен достъп до заетост за уязвимите групи, лица с ниска 

конкурентоспособност на пазара на труда, осигурявайки 6 работни места, доходи и обучения 

за лица от следните категории: 

- Безработни/неактивни лица на възраст над 54 г.; 

- Безработни лица на възраст от 30 до 54 г.; 

- Безработни лица на възраст до 29 г.  

 

За контакти: гр. Априлци, кв. Видима, ул. „Пръскалска“ № 17; 

Tel: + 359 888 838 584, +359 885 949 369; 

Е-mail:  p.gospodinova@abv.bg  

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 2 - УЧА И РАБОТЯ 

Цел на процедурата: 

Осигуряване на предпоставки за създаване на 

устойчиви работни места за безработни и 

неактивни лица, посредством комбинация от 

дейности за осигуряване на заетост, на  

обучения и предоставяне на стимули за 

работодателите за разкриване на нови 

работни места. 

Общ размер на безвъзмездната финансова 

помощ е 450 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 100 % от допустимите разходи по 

проекта. 

Регистрирани са 4 бр. проектни предложения, три от които са получили одобрение за 

финансиране. 

mailto:manager@balkanhotel.eu
http://balkanhotel.eu/
mailto:p.gospodinova@abv.bg


 27 

Обща стойност на одобрената БФП – 439 578,84 лв. 

И тримата одобрени за финансиране бенефициенти са подписали Административни договори 

за изпълнение на дейностите. 

Неусвоен финансов ресурс: 10 421,16 лв. 

Очаквани резултати: 

Повишаване на квалификацията на населението за по-голямо съответствие на уменията на 

търсещите работа и неактивните лица с нуждите на бизнеса, както и насърчаване на 

устойчивостта и качествена заетост на младите хора, посредством осигуряване на нови 

работни места. По този начин ще се повиши социалния статус и качеството на живот на 

населението от територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин.  

 

1. Наименование на проекта:  

„ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА 

САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ 

И ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН.“ 

 

Място на изпълнение: гр. Угърчин, с.Сопот 

Бенефициент: ПАЛДЕ КОРЕКТ ЕООД  

Общ бюджет: 139 641,28 лв. 

Финансиране от СВОМР: 139 641,28 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейност по проекта: 

Проектът генерира идеи и механизми в подкрепа на безработни/неактивни лица търсещи 

различни форми на заетост, включително чрез самонаемане, като им се осигури обучение по 

предприемачество и бизнес и се предоставят консултантски услуги свързани с развитие на 

инициативно и креативно предприемаческо мислене и бизнес идеи и подпомагане 

разработването на бизнес-планове за стопанска дейност, според интересите им в избраната от 

тях област за реализация. 

Основни дейности, включени в проектната инициатива: 

- Информиране и мотивиране за предоставяне на възможност за развитие на 

самостоятелна стопанска дейност; 

- Предоставяне на специализирано обучение, свързано с развитието на 

предприемачество, управление на бизнес и знания и умения за разработване на бизнес 

планове; 

- Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност; 

- Обучение по ключова компетентност; 

- Наемане на безработни/неактивни лица от групите в неравностойно положение на 

пазара на труда и безработни/неактивни младежи. 

Проектът обхваща 73 безработни и/или неактивни лица на възраст: 

- до 29 г. вкл., извън обучение или образование; 

- до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование; 

- от 30 до 54 вкл. извън образование и обучение; 

- над 54 г. 

 



 28 

За контакти: с. Сопот 5571, община Угърчин,  

Tel: + 359 885 008 395, +359 877 458 257 

Е-mail:  j.pavlova1975@abv.bg  

Web: http://paldecorect.com/ 

 

2. Наименование на проекта:  

„ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ НА ЛИЦА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“ 

Място на изпълнение: гр.  Угърчин 

Бенефициент: КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "ДИПЛОМАТ" ЕООД  

Общ бюджет: 149 999,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 999,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта:   

Предоставяне на подкрепа за лесен достъп до заетост и интегриране на уязвимите групи, лица 

с ниска конкурентоспособност на пазара на труда, осигурявайки им работни места, доходи, 

квалификационни обучения и устойчива заетост, посредством: 

- Информиране, мотивиране и предоставяне на обучение по предприемачество и бизнес 

управление; 

- Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност; 

- Обучение по КК4 "Дигитална компетентност"; 

- Наемане на безработни/неактивни лица от групите в неравностойно положение на 

пазара на труда и безработни/неактивни младежи; 

По проекта ще бъдат обхванати 77 безработни/ неактивни лица на възраст: 

- до 29 г. вкл., извън обучение или образование; 

- до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование; 

-    от 30 до 54 вкл. извън образование и обучение; 

- над 54 г. 

 

За контакти: гр. Угърчин 5580, ул. "Васил Левски" № 22; 

Tel: + 359 888 622 422, +359 879 222 424; 

Е-mail:  office@dbg.bg  

 

3. Наименование на проекта:  

„НОВИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ 

 

Място на изпълнение: гр. Априлци 

Бенефициент: КАРИЕРИ ММ ООД  

Общ бюджет: 149 938,56 лв. 

Финансиране от СВОМР: 149 938,56 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейност по проекта: 

mailto:j.pavlova1975@abv.bg
http://paldecorect.com/
mailto:office@dbg.bg
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Интеграция на безработни и/или неактивни лица, включването им в заетост при работодател 

в реалния бизнес, както и подпомагане с обучение и консултации на лица, желаещи да развиват 

собствен бизнес, респективно да си осигурят заетост чрез самонаемане, чрез: 

- Наемане на безработни/неактивни лица от групите в неравностойно положение на 

пазара на труда; 

- Информиране и мотивиране за предоставяне на възможност за развитие на 

самостоятелна стопанска дейност и предоставяне на обучение, свързано с развитието 

на предприемачество, управление на бизнес и знания и умения за разработване на 

бизнес планове; 

- Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност; 

Проектът предвижда да бъдат обхванати 77 безработни и/или неактивни лица на възраст: 

-    Неактивни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., извън образование и обучение – 25 

души; 

- Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, 

извън образование и обучение, над 54 г. – 11 души; 

- Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше 

образование – 16 души; 

 

За контакти: гр. Априлци, кв. Видима, ул. „Пръскалска“ 17 

Tel: + 359 0885949369, 0899810505 

Е-mail:  m.andronova@abv.bg  

 

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 3 «ИНТЕГРИРАНИ И 

ЗДРАВИ» 

Цели на процедурата: 

Социално-икономическо развитие на територията на МИГ, коeто ще подобри достъпа до 

заетост на представителите на ромската общност, на хора с произход от други държави, както 

и на хората в риск, което ще допринесе за намаляване различията на хората, обхванати от 

посочените целеви групи и ще ги доближи до средните стандарти на живот в селските райони 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 250 000,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 100 % от допустимите разходи по 

проекта. 

Регистрирани са 2 бр. проектни предложения, като и двете са получили одобрение за 

финансиране. 

Обща стойност на одобрената БФП – 216 308,96 лв. 

Неусвоен финансов ресурс: 33 691,04 лв. 

Очаквани резултати: 

Повишаване на социалния статус на маргинализираните общности,  подобряване на здравното 

и социално  състояние, както и подобрен достъп до заетост и тяхното интегриране в 

общността.  

 

1. Наименование на проекта:  

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН“ 

Място на изпълнение:  гр. Угърчин 

mailto:m.andronova@abv.bg
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Бенефициент: ОБЩИНА УГЪРЧИН 

Общ бюджет: 138 101,17 лв.  

Финансиране от СВОМР: 138 101,17 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Улесняване на достъпа до заетост и социално - икономическо интегриране на уязвимите групи, 

лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда, лица с ниска степен на образование, 

представители на маргинализираните общности и др. социално изключени лица, осигурявайки 

им работни места, доходи, устойчива заетост, подобряване достъпа до социални и здравни 

услуги, повишаване на здравната култура и др. 

Проектът предвижда да бъдат обхванати 130 лица, от следните категории: 

- лица над 54 г. възраст; хора с трайни увреждания, неактивни лица с ниско образование /под 

средното/, вкл. и без никаква професия, неактивни лица от ромски произход; 

- роми. 

За контакти: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода“ № 1 

Tel: + 359 6931 2121, +359 6931 2770 

Е-mail: obshtina@ugarchin.com  

Web: http://ugarchin.bg/  

 

2. Наименование на проекта:  

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

И ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ“ 

 

Място на изпълнение:  гр. Угърчин 

Бенефициент: КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА "ДИПЛОМАТ" ЕООД 

Общ бюджет: 78 207,79 лв.  

Финансиране от СВОМР: 78 207,79 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Подобряване достъпа до заетост, намаляване на бедността, увеличаване броя на лицата от 

уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, подобряване на 

социалните и здравни услуги с изключителен фокус върху ромската общност, чрез: 

- Активиране на икономически неактивни лица и подобряване достъпа до заетост; 

- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги и повишаване здравната култура на 

представителите на маргинализираните общности; 

Проектът предвижда да бъдат обхванати 55 лица от следните категории: 

- лица над 54 г. възраст; 

- лица с трайни увреждания; 

- неактивни лица с ниско образование; 

- неактивни лица от ромски произход; 

- роми. 

За контакти: гр. Угърчин 5580, ул. „Васил Левски“ № 22 

Tel: + 359 888 622 422, +359 879 222 424 

Е-mail: office@dbg.bg, ss@dbg.bg  

 

 

mailto:obshtina@ugarchin.com
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ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4 СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА  

 

Цели на процедурата: 

Увеличаване броя на заетите в социалните 

предприятия, след получената подкрепа, 

посредством подобряване на достъпа до 

финансиране на социалните предприемачи, 

както и засилване на управленските 

възможности и капацитет за създаване и развитие на социални предприятия. 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 436 430,00 лв. 

Максималният интензитет на БФП по процедурата е до 100 % от допустимите разходи по 

проекта. 

Регистрирани са 5 бр. проектни предложения, четири от които са получили одобрение за 

финансиране. 

Обща стойност на одобрената БФП – 424 883,54 лв. 

И четиримата одобрени за финансиране бенефициенти са подписали Административни 

договори за изпълнение на дейностите. 

Неусвоен финансов ресурс: 11 546,46 лв. 

Очаквани резултати: 

Създаване на нови възможности за заетост и професионална интеграция в социалните 

предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи като важна 

предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване.  

Представители на хора с увреждания или уязвими социални групи ще придобият реални 

трудови и/или професионални умения на пазара на труда, което е предпоставка за 

преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране 

на конкурентоспособността им в работна среда. 

 

 

2. Наименование на проекта:  

„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НОВ ШАНС ЗА ПОДКРЕПА И ЗАЕТОСТ НА 

ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ РИСКОВИ ГРУПИ“ 

 

Място на изпълнение:  гр. Угърчин 

Бенефициент: КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА 

"ДИПЛОМАТ" ЕООД  

Общ бюджет: 161 784,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 161 784,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Съвкупност от мерки и дейности свързани със 

създаване на Социално предприятие - 

Туроператорска агенция, посредством: 

- Наемане и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица с ниска 

конкурентоспособност на пазара на труда, хора с увреждания и материално 

обезпечаване на трудовата им дейност; 

- Оборудване на новосъздадените работни места; 
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- Предоставяне на обучение по ключова компетентност за повишаване на управленските 

и бизнес умения на наетите лица. 

Ще бъдат създадени 10 нови работни места за безработни и неактивни лица от следните 

категории: 

- младежи до 29 г; 

- лица над 54 г; 

- трайно безработни лица; 

- лица с трайни увреждания 

 

За контакти: гр. Угърчин 5580, ул. "Васил Левски" № 22; 

Tel: + 359 888 622 422, +359 879 222 424; 

Е-mail:  office@dbg.bg, ss@dbg.bg  

 

 

2. Наименование на проекта:  

„СОЦИАЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО 

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЛИЦА ОТ РИСКОВИ И 

УЯЗВИМИ ГРУПИ, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ НА 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

Място на изпълнение:  гр. Априлци 

Бенефициент: ГОСПОДИНОВ 2019 ЕООД 

Общ бюджет: 87 920,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 87 920,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейност по проекта: 

Създаване на Социално предприятие в сферата на търговията със строителни материали и 

строителни дейности, посредством: 

- Наемане и осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица и материална 

обезпеченост на новите работни места; 

- Оборудване на работни места; 

- Подпомагане и поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот; 

Проектът предвижда да бъдат създадени 5 нови работни места за безработни и/или неактивни 

лица от следните категории: 

- младежи до 29 г.; 

- продължително безработни; 

- лица над 54 г. 

За контакти: гр. Априлци, кв. Видима, ул. „Пръскалска“ № 17 

Tel: + 359 888 838 584, +359 885 949 369 

Е-mail:  p.gospodinova@abv.bg  

 

3. Наименование на проекта:  

mailto:office@dbg.bg
mailto:ss@dbg.bg
mailto:p.gospodinova@abv.bg
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„ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В НОВОРАЗКРИТО 

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ“  

Място на изпълнение: гр. Угърчин 

Бенефициент: СТОНИК 2018 ЕООД  

Общ бюджет: 118 944,00 лв. 

Финансиране от СВОМР: 118 944,00 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейност по проекта: 

Създаване на социално предприятие в 

сферата на търговията с хранителни и 

пакетирани стоки, посредством: 

- Наемане и осигуряване на заетост на 

безработни и/или неактивни лица и хора с увреждания и материално обезпечаване на 

работните места; 

- Оборудване на работни места; 

- Предоставяне на обучение по предприемачество за ефективно управление на СП; 

Проектът предвижда да бъдат създадени 6 нови работни места за лица от следните категории: 

- младежи до 29 г.; 

- продължително безработни; 

- лица с увреждания; 

- лица над 54 г. 

 

За контакти: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ № 185; 

Tel: + 359 889 777 030, +359 886 801 699 

Е-mail:  petya_belevska@abv.bg  

 

 

4. Наименование на проекта:  

„КУТИЯ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО - ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА РОДИТЕЛИ С МАЛКИ 

ДЕЦА“ 

Място на изпълнение:  Троян,  с. Гумощник 

 

Бенефициент: МИРЯНА 2009 ЕООД  

Общ бюджет: 56 235,54 лв. 

Финансиране от СВОМР: 56 235,54 лв. 

Съотношение БФП към ОДР – 100 %; 

 

Дейности по проекта: 

Социалното предприятие, насочено към творческо възпитание на деца от 2 до 8 години, 

посредством създаване на персонализирана абонаментна услуга за изкуства и занаяти, която 

предоставя творчески проекти за родители с деца, основно от хартия и картон, в комбинация 

с естествени материали, и включване на обучени хора в неравностойно положение като хора, 

които изработват тези кутии. 

- Набиране и осигуряване на заетост за представители на целевата група; 

- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и предприемачество; 

- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора 

на социалната икономика; 

- Оборудване и адаптиране на работни места; 

mailto:petya_belevska@abv.bg
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- Участие в обществени информационни кампании относно потенциала на социалната 

икономика. 

- Неактивни или безработни участници – 4; 

- Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията - 2; 

 

За контакти: с. Гумощник 5654, общ. Троян, ул. „Селце“ № 10; 

Tel: + 359 888 009 898, +359 888 001 633; 

Е-mail:  info@ateliedecor.com  

mailto:info@ateliedecor.com
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Оперативна програма 
Бюджет по 

СВОМР 

Неусвоен 
финансов 

ресурс 

Обявен ка 
кандидатстване 

финансов 
ресурс 

Общ 
брой 
ПП 

не се 

оценява 

Отхвърлено 

на ОАСД 

Отхвърлено 

на ТФО 
Резерва Одобрено 

Общо 
допустими 

разходи 

СВОМР на МИГ - 
Троян, Априлци, 

Угърчин 

89,18% 10,82% 92,82%       11 707 717,88 

6 376 005,00 689 790,17 5 918 465,00 68 5 11 8 5 39 7 433 685,49 

ОПИК 2014-2020 1 955 830,00 0,00 1 955 830,00 22 3 1 5 2 11 2 974 898,16 

ПРСР 2014-2020 2 933 745,00 616 183,85 2 476 205,00 31 2 8 3 3 15 3 045 963,65 

ОПРЧР 2014-2020 1 486 430,00 73 606,32 1 486 430,00 15 0 2 0 0 13 1 412 823,68 

МИГ – Троян, 
Априлци, Угърчин  

Нова заетост и 
стимулиране на микро - 

и малки предприятия 

350 000,00 17 947,66 350 000,00 4 0 0 0 0 4 332 052,34 

МИГ ТРОЯН, 
АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН 

- УЧА И РАБОТЯ 
450 000,00 10 421,16 450 000,00 4 0 1 0 0 3 439 578,84 

МИГ – Троян, 
Априлци, Угърчин М3 
Интегрирани и Здрави 

250 000,00 33 691,04 250 000,00 2 0 0 0 0 2 216 308,96 

МИГ- Троян, Априлци, 
Угърчин М4 Социална 

икономика 
436 430,00 11 546,46 436 430,00 5 0 1 0 0 4 424 883,54 

М 4.1 Инвестиции в 
земеделски  стопанства 

300 000,00 1 217,92 300 000,00 10 0 4 0 3 3 597 564,15 

М 4.2 Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти 

130 000,00 30 210,00 130 000,00 2 0 1 0 0 1 199 580,00 

М 6.4.1. Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски дейности 

996 205,00 25 265,67 996 205,00 15 2 3 3 0 7 1 294 585,76 

М 7.2. „Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на 

всички видове  малка 
по мащаби 

инфраструктура 

950 000,00 1 950,26 950 000,00 4 0 0 0 0 4 954 233,74 

М 7.6. «Проучвания и 
инвестиции, свързани с 

поддържане, 
възстановяване и  
подобряване на 

културното и 
природното наследство 

на селата» 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 

Мярка 1.3. 

„Краткосрочен обмен 
на опит и посещения в 
земеделски и горски 

стопанства” 

17 540,00 17 540,00 0,00        
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Мярка 7.5. Инвестиции 
за публично ползване в 

инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура 

300 000,00 300 000,00 0,00  Общ размер на заявените за подпомагане проектни предложения /отхвърлени, резервни и одобрени/ - 11 707 717,88 лв. 

Мярка 8.6. Инвестиции 
в технологии за 
лесовъдство и в 
преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 
продукти 

140 000,00 140 000,00 0,00        

 

 

 
Екипът на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин изразява 

своята искрена благодарност за оказаното доверие от настоящи и бъдещи 

бенефициенти по Стратегията за ВОМР, като се ангажира за следващия 

програмен период, с подходящи финансови инструменти да продължи да създава 

предпоставки за устойчиво развитие на територията на МИГ чрез прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие. 
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