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Стабилизиране и 

развитие на модерно 

земеделие за 

производство на 

качествени местни 

продукти с 

добавената стойност и 

иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

земеделски продукти. 

600 000 1 629 875,68 1 629 875,68 1 478 092 479 654,20  1 478 092   479 654,20 455012,4 227 506,20  178 329,44  421 671,00 30% 44495,14 

М 4.1  
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Подобряване нивото 

на оцеляване на 

микропредприятията, 

включително чрез 

насърчаване на 

предприемачеството, 

повишаване на 

производителността и 

фокусиране върху 

иновациите чрез 

въвеждането им в 

практиката. 

1 133 050 1 298 723 1 298 723 1 044 627 766838,29 797522,36 581509,28 632000,2 474000,2 189 867,53 946 182,47 16,76% 0 

М 6.4.1 
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Укрепване на 

териториалната 

конкурентоспособност 

на местната 

икономика, 

осигуряване на 

възможностите за 

създаване на местен 

бизнес вкл. и чрез 

развитие на туризма, 

местна марка и 

местни продукти. М 

4.2. 

66 950 283 775,35 283 775,35 133 900 66 950 133 900 66 950 133 900 66 950 66 950,00 0 100% 0 
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Подобряване на 

качеството на 

образованието и 

повишаване 

квалификацията на 

населението и 

подобряване достъпа 

до  заетост и 

качеството на 

работните места. 

586 000 ######### ######### 520 956,89           520592,89 65 407,00 11% 520 592,89 

М 02 И М03           

            

            

            

  520 956,89 520 956,89 520 956,89 520 956,89 520 956,89 
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Насърчаване на 

устойчивата и 

качествена заетост и 

подкрепа за 

мобилността на 

работната сила; 

500 000 582158,47 582158,47 490679,38           490679,38 9 320,62 1.86 % 490679,38 

М 04            

            

  490679,38 490679,38 490679,38 490679,38 490679,38 
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Разнообразяване 

предлагането на 

социални услуги, 

подобряване и 

изграждане 

състоянието на 

необходимата 

инфраструктура за 

тяхното развитие с 

цел повишаване 

качеството на живот 

на местното 

население, уязвимите 

групи и 

малцинствата. 

1 699 000 1 310 597,38 1 310 597,38 1 110 660,8686 1 110 660,8686 1 110 660,8686 1 110 660,8686 1 110 660,8686 1 110 660,8686 1 098 466,233 600 534 35% 399 261,86 

М 05 , М 7.2 
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Насърчаване на 

ресурсната 

ефективност  и 

използване 

потенциала на 

природното и  

културното 

наследство за 

въвеждане на 

иновативни практики 

в секторите с 

потенциал за добавена 

стойност. 

633 745 625 804,39 625 804,39 443 378,20 443 378,20 443 378,20 443 378,20 393 663,20 328469,14 255260,4 378 485 60% 36 892,68 

М 01 И 7.5 
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