
Програма 

  „Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” 

 

Списък на проектите, одобрени за финансиране 

по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ 

 

След приключване работата на Оценителната комисия и на Комитета за подбор на 

проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“, 

Програмният оператор обявява списъка на одобрените за финансиране проекти по реда 

на тяхното класиране: 

№ 
по 
ред 

Проектно 
предложение 

рeг. № 

Наименование на 
проектното предложение 

Име на 
кандидата 

Оценка Размер на 
одобреното 

финансиране 

1. BGLD-3.002-
0004 

Въвеждане на 
интегрирани мерки в 
подкрепа на уязвимите 
групи в общините 
Смядово, Ветрино и 
Болярово 

Община 
Смядово 

86 749 999,78 eвро 

2. BGLD-3.002-
0006 

Създаване на център за 
интегрирани социални и 
здравни услуги на едно 
гише в кв. Столипиново 

Община 
Пловдив 

85 1 181 333,00 eвро 

   3. BGLD-3.002-
0007 

Интегриран комплекс от 
услуги за приобщаване и 
овластяване на ромите в 
община  Лом 

Община Лом 84 704 172,00 eвро 

4. BGLD-3.002-
0005 

Един подход - много 
решения. Модел за 
Интегрирано Развитие 
(МИР) в град Самоков 

Община 
Самоков 

83,5 1 000 000,00 eвро 

 5. BGLD-3.002-
0010 

Интегрирани мерки за 
подобрено включване на  
хората, живеещи в 
маргинализирани 
общности 

Община 
Перник 

82 999 343,03 eвро 

6. BGLD-3.002-
0012 

Равни възможности за по-
добро бъдеще на ромите в 
Община Сунгурларе и 
Община Антоново 

Община 
Сунгурларе 

79 542 246,14 eвро 

7. BGLD-3.002-
0015 

Интегрирани мерки за 
приобщаване и 
овластяване на ромите в 
община Благоевград 

Община 
Благоевград 

78.5 967 650,00 eвро 

8. BGLD-3.002-
0022 

Интегрирани мерки в 
подкрепа на ромското 
включване в община 
Дупница 

Община 
Дупница 

75 749 682,99 eвро 
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*Поради недостиг на финансов ресурс Програмният оператор е в процес на 

релокация на средства към процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и 

овластяване на ромите“. Очаква се в кратък срок и при получаване на разрешение 

от страните-донори да бъдат поканени допълнително кандидати за сключване на 

договор, които попадат в списък „Резерва“.  

 

 

 

 

 

 


