
Поради усложнената епидемична установка, следствие от бързото 

разпространяване на коронавирус /COVID-19/ и необходимостта от спешни 

противоепидемични мерки за опазване здравето на населението и справяне н 

неблагоприятното въздействие върху редица сектори и предприятия, които не могат да 

функционират или са със силно намалена икономическа активност, Управляващият 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ реши да приложи 

частично отнемане на свободните средства в рамките на одобрените Стратегии за ВОМР 

с МИГ. Частичното отнемане на средства от одобрените Стратегии няма да се прилага 

за мерки, по които към момента има отворени приеми за набиране на проектни 

предложения,, които са в процес на оценка, договаряне или в изпълнение. 

Към днешна дата МИГ – Белово, Септември, Велинград е отворил и реализирал 

приеми по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП „РЧР“. 

Във СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград има включени пет мерки: 

1. ОПРЧР – мярка 1.6 – Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи: 

 Реализирани приеми на проектни предложения  

Първи краен срок за прием на проектни предложения: 30.07.2018г. 

Бюджет: 100 000,00 лв. 

Няма постъпили проектни предложения. 

 

Втори краен срок за прием на проектни предложения: 20.12.2018г. 

Бюджет: 100 000,00 лв. 

Постъпили 5 бр. проектни предложения. 

 

 Постъпили проектни предложения – 5 бр. 

 Одобрени проектни предложения – 1 бр. 

 Бюджет по мярката от СВОМР – 100 000,00 лв. 

 Договорирана сума по одобрени проекти – 82 445,00 лв. 

 Неусвоен ресурс по мярката - 17 555 лв. 

 



2. ОПРЧР – мярка 1.7 – Приспособяване на работниците, предприятията и 

предприемачите към промените: 

 Реализирани приеми на проектни предложения 

Първи краен срок за прием на проектни предложения: 31.01.2019г. 

Бюджет: 500 000,00 лв. 

Втори краен срок за прием на проектни предложения: 31.05.2019г. 

Бюджет: 453 489,74 лв. 

 

 Постъпили проектни предложения – 6 бр. 

 Одобрени проектни предложения – 6 бр. 

 Бюджет по мярката от СВОМР – 500 000,00 лв. 

 Договорирана сума по одобрени проекти – 417 073,22 лв. 

 Неусвоен ресурс по мярката – 82 926,78 

 

3. ОПРЧР – мярка 2.1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности като ромите: 

 Реализирани приеми на проектни предложения  

Краен срок за прием на проектни предложения: 30.11.2018г. 

Бюджет: 100 000,00 лв. 

 Постъпили проектни предложения – 1 бр. 

 Одобрени проектни предложения – 1 бр. 

 Бюджет по мярката от СВОМР – 100 000,00 лв. 

 Договорирана сума по одобрени проекти – 93 495,79 лв. 

 Неусвоен ресурс по мярката - 6 504,21 лв. 

 

4. ОПРЧР – мярка 2.2.1 – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване 

на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост: 

 Реализирани приеми на проектни предложения  

Краен срок за прием на проектни предложения: 31.05.2019г. 

Бюджет: 100 000,00 лв. 

 Постъпили проектни предложения – 1 бр. 

 Одобрени проектни предложения – 1 бр. 

 Бюджет по мярката от СВОМР – 100 000,00 лв. 

 Договорирана сума по одобрени проекти – 100 000,00 лв. 



 Неусвоен ресурс по мярката – 0,00 лв. 

 

5. ОПРЧР – мярка 2.3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 

цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от 

общ интерес: 

 Реализирани приеми на проектни предложения  

Краен срок за прием на проектни предложения: 05.07.2019г. 

Бюджет: 680 000,00 лв. 

 Постъпили проектни предложения – 2 бр. 

 Одобрени проектни предложения – 2 бр. 

 Бюджет по мярката от СВОМР – 680 000,00 лв. 

 Договорирана сума по одобрени проекти – 679 687,38 лв. 

 Неусвоен ресурс по мярката - 312,62 лв. 

 

Наличният бюджет по СМОВР на МИГ – Белово, Септември, Велинград  за програмен 

период 2014-2020г, финансиран от ОП „РЧР“ – 1 480 000 лева. 

Сумата на сключените договори към 30.04.2020г. – 1 372 701,39 лв. 

Обща сума на неусвоените средства по всички мерки от СВОМР, финансирани от ОП 

„РЧР“ – 107 298,61 лева. 

 

Процентно изпълнение на СВОМР по ОП „РЧР“ на база сключени договори – 

92.75% 

 

 

 


