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1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 
групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ 

Същинският ефект от изпълнението на СВОМР се постига като резултат от 

подпомогнатите с финансиране проекти за публични и частни бенефициенти от територията на 

МИГ. Споразумение № РД50-30 за подпомагане на Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ 

беше подписано на 18 април 2018 г. и до края на годината успяхме да обявим приеми по три 

мерки от Стратегията за ВОМР (и трите по мерки от ПРСР) и да приключим процедурите по 

оценка на подадените проектни предложения по двата от тях - по мерки 7.2 и 4.2. Тъй като се 

очаква договори за БФП с избраните бенефициенти да бъдат подписани през 2019 г,, тогава ще 

може да бъдат реализирани одобрените от МИГ проекти и ще бъде видим ефекта от реализацията 

им върху групите и секторите от заинтересовани лица на територията. С тяхното изпълнение би 

трябвало да се преодолеят установени на територията недостатъци и да се решат натрупани 

проблеми. Затова първите резултати и реалното въздействие от изпълнението на Стратегията 

върху територията на МИГ САМОКОВ се надяваме да можем да отчетем в края на 2019 г.  

 

2. Изпълнение на целите на СВОМР 

Предвид гореописаните причини, за периода не може да бъдат отчетени резултати по 

изпълнение на целите на Стратегията в пълния им обем, а по-скоро като създадени предпоставки 

за постигане на целите. Изпълнението на дейностите, които са предвидени за подпомагане в 

одобрените проектни предложения, ще допринесат за постигане на: 

Специфична цел 1.4. Подобряване на условията за живот и бизнес на територията на МИГ 

САМОКОВ, чрез подкрепа за подобряване на публичната инфраструктура за култура и спорт на 

територията; 

Специфична цел 3.1. Развитие на  селско стопанство и ХВП с висока добавена стойност, чрез 

подкрепа на преработката на най-важния за територията селскостопански продукт – 

самоковските картофи.  

 



3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 

Попълнени таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

 

 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент на 

изплащане  

 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

24 7 7 7 7 7 7 - - - - 0 - - 0 

Мерки, 

финансирани 

от ОПОС 

(ЕФРР) 

3 - - - - - - - - - - 0 - - 0 

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

8 - - - - - - - - - - 0 - - 0 

Общо: 35 7 7 7 7 7 7 - - - - 0 - - 0 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 
 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 

- 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 139 998.75 934 008.19   1 133 105.13 927 114.57      

Мярка 4.2 411981.13 205990.57 50% 411 981.13 205 990.57      

Мярка 7.2  728017.62 728017.62 100% 721 124.00 721 124.00      

Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР) 
0 0   0.00 0.00      

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
0 0   0.00 0.00      

Общо: 1 139 998.75 934 008.19   1 133 105.13 927 114.57      
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 

2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

                          

Мярка 4.1 350 000,00                         

Мярка 4.2 410 000,00 411 981.13 205 990.57 411 981.13 205 990.57                 

Мярка 6.4 510 000,00 0.00 0.00                     

Мярка 7.2 980 000,00 728 017.62 728 017.62 721 124.00 721 124.00                 

Мярка 7.5 490 000,00 0.00 0.00                     

Мярка 8.6 193 700,00 0.00 0.00                     

Мерки, 

финансирани 

от ОПОС 

(ЕФРР) 

                          

Мярка 109 
1 120 

874,62 
0.00 0.00                     

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

                          

1.1.1.1-3. 391 160,00 0.00 0.00                     

1.2.1.6. 312 928,00 0.00 0.00                     

1.3.2.3. 371 602,00 0.00 0.00                     

3.3.1.7. 410 718,00 0.00 0.00                     

Общо:   1 139 998.75 934 008.19 1 133 105.13 927 114.57                 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПРИОРИТЕТ 1:  

ХОРАТА – 

ЧОВЕШКО 

РАЗВИТИЕ: 

Устойчива заетост, 

квалифицирана 

работна сила, 

повишено качество и 

подобрени условия на 

живот и бизнес  

10 5 5 5 5 5 5 0 0             

ПРИОРИТЕТ 2: 

ПРИРОДАТА – 

съхраняване на 

биоразнообразието и 

устойчиво ефективно 

използване на 

природните и 

културни ресурси  

6 0 0                         

ПРИОРИТЕТ 3: 

БИЗНЕСА – 

Устойчиво развитие  

на разнообразен 

бизнес с висока 

добавена стойност, 

осигуряващ 

устойчива заетост и 

доходи на 

населението  

19 2 2 2 2 2 2 0 0             

Общо: 35 7 7 7 7 7 7 0 0             
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРИОРИТЕТ 1:  

ХОРАТА – ЧОВЕШКО 

РАЗВИТИЕ: Устойчива 

заетост, квалифицирана 

работна сила, 

повишено качество и 

подобрени условия на 

живот и бизнес  

728 017.62 728 017.62 100.00% 721 124.00 721 124.00           

ПРИОРИТЕТ 2: 

ПРИРОДАТА – 

съхраняване на 

биоразнообразието и 

устойчиво ефективно 

използване на 

природните и културни 

ресурси  

0.00 0.00   0.00 0.00           

ПРИОРИТЕТ 3: 

БИЗНЕСА – Устойчиво 

развитие  на 

разнообразен бизнес с 

висока добавена 

стойност, осигуряващ 

устойчива заетост и 

доходи на населението  

411 981.13 205 990.57 50.00% 411 981.13 205 990.57           

Общо: 1 139 998.75 934 008.19   1 133 105.13 927 114.57           
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРИОРИТЕТ 1:  

ХОРАТА – ЧОВЕШКО 

РАЗВИТИЕ: Устойчива 

заетост, квалифицирана 

работна сила, 

повишено качество и 

подобрени условия на 

живот и бизнес  

728 017.62 728 017.62 100.00% 721 124.00 721 124.00           

ПРИОРИТЕТ 2: 

ПРИРОДАТА – 

съхраняване на 

биоразнообразието и 

устойчиво ефективно 

използване на 

природните и културни 

ресурси  

0.00 0.00   0.00 0.00           

ПРИОРИТЕТ 3: 

БИЗНЕСА – Устойчиво 

развитие  на 

разнообразен бизнес с 

висока добавена 

стойност, осигуряващ 

устойчива заетост и 

доходи на населението  

411 981.13 205 990.57 50.00% 411 981.13 205 990.57           

Общо: 1 139 998.75 934 008.19   1 133 105.13 927 114.57           
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплаща

не 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ                               

МИГ                               

Публичен орган/ община   3 3 3 3 3 3                 

НПО   1 1 1 1 1 1                 

Други (читалища)   1 1 1 1 1 1                 

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 

предприятие 
  1 1 1 1 1 1                 

Микропредприятие: (Моля, 

отбележете и 

юрид.форма) 

                              

-Физическо лице                               

-ЕТ                               

-Лице, регистрирано по ТЗ   1 1 1 1 1 1                 

-Друго (ако е приложимо)                               

Общо от ЕЗФРСР: 24 7 7 7 7 7 7                 

Общо от ЕФРР: 3 0 0 0 0 0 0                 

Общо от ЕСФ: 8 0 0 0 0 0 0                 

                                

ОБЩО: 35 7 7 7 7 7 7                 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус  

колона 11 

колона 11 

разделена  

на колона 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 
1 470 

000.00 
                        

МИГ                           

Публичен орган/ 

община 
  629 928.93 629 928.93 629 928.93 

629 

928.93 
                

НПО   71 534.00 71 534.00 67 024.00 67 024.00                 

други   26 554.69 26 554.69 24 171.07 24 171.07                 

ЧАСТНИ 
1 463 

700.00 
                        

Малко или средно 

предприятие 
  299 081.13 149 540.57 299 081.13 149 540.57                 

Микропредприятие 

(отб. юрид. форма) 
                          

Физическо лице                           

ЕТ                           

Лице регистрир.по 

ТЗ 
  112 900.00 56 450.00 112 900.00 56 450.00                 

Друго (ако е 

прилож) 
                          

Общо от ЕЗФРСР 2 933 700.00 1 139 998.75 934 008.19 1 133 105.13 927 114.57                 

Общо от ЕФРР: 1 120 874.62 0.00 0.00                     

Общо от ЕСФ: 1 486 408.00 0.00 0.00                     

                            

ОБЩО:   1 139 998.75 934 008.19 1 133 105.13 927 114.57                 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Отхвър-

лено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив  

за 

отхвър 

ляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансиран

и от ПРСР 

2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

                            

Мярка 4.1  Общо   0 0                     

Мярка 4.2 

„АНРО 73“ ООД  

ЕИК: 201200283 

Модернизиране на цех за 

обработка, разфасовка и 

пакетиране на зеленчуци  

112 900.00 56 450.00 50.00% 112 900.00 56 450.00               

„ВАСИЛЕВ И 

ТОДОРОВ ООД“ 

ЕИК: 201052265  

Модернизиране на 

съществуваща фабрика за 

преработка на плодове и 

зеленчуци 

299 081.13 149 540.57 50.00% 299 081.13 149 540.57               

Общо   411 981.13 205 990.57   411 981.13 205 990.57               

Мярка 6.4  Общо   0 0                     

Мярка 7.2 

Читалище-

паметник "Отец 

Паисий 1859" 

ЕИК: 122096794 

Оборудване на балетна школа 26 554.69 26 554.69 100.00% 24 171.07 24 171.07               

Общ. Самоков 

Булстат: 

000776491 

Ремонт и реконструкция на 

културен дом и библиотека в с. 

Доспей, община Самоков 

159 849.43 159 849.43 100.00% 159 849.43 159 849.43               

Общ. Самоков 

Булстат: 

000776491 

Подобряване на културната 

инфраструктура на читалища на 

територията на общ. Самоков 

311 724.21 311 724.21 100.00% 311 724.21 311 724.21               

Общ. Самоков 

Булстат: 

000776491 

Благоустрояване на спортна 

площадка и стадион в с.Бели 

Искър и модернизиране на 

стадион в двора на СУ"Никола 

Велчев"-гр.Самоков 

158 355.29 158 355.29 100.00% 158 355.29 158 355.29               
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Фондация 

"СИЙД"  

ЕИК: 

176917488 

Отворен град 71 534.00 71 534.00 100.00% 67 024.00 67 024.00               

Общо   728 017.62 728 017.62   721 124.00 721 124.00               

Мярка 7.5  Общо   0 0                     

Мярка 8.6  Общо   0 0                     

Мерки, 

финансира

ни от 

ОПОС 

(ЕФРР) 

    

          

              

Мярка 109 Общо   0 0                     

Мерки, 

финансира

ни  

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

                            

1.1.1.1-3. Общо   0 0                     

1.2.1.6. Общо   0 0                     

1.3.2.3. Общо   0 0                     

3.3.1.7. Общо   0 0                     

ОБЩО:     1 139 998.75 934 008.19   1 133 105.13 927 114.57               

 

 

 



 

3.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР 
на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

 Съгласно първоначално одобрения индикативен график за приеми по мерките от ПРСР 

през периода бяха планирани приеми по: 

- Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура    

- Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти   

- Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства   

По мярка 7.2 и мярка 4.2 бяха проведени процедури за подбор на проектни предложения 

съгласно актуализирания индикативен график. По мярка 4.1 беше обявен прием през месец 

декември с краен срок 19 февруари 2019 г.  

По мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси“ индикативния график за прием 

предвиждаше приеми по мерки: 

- 1.3.2.3. По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване  

и 

- 1.2.1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за 

всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции“. 

Прием по тези мерки не беше отворен. По двете мерки са изготвени насоки за 

кандидатстване, които към момента са изпратени за съгласуване в УО на ОП РЧР.   

По мярката от ОП „Околна среда“ през 2018 г. не бяха планирани приеми.  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

Екипът на МИГ Самоков извършваше дейности за информиране, консултиране и 

подпомагане подготовката на проекти на потенциални кандидати. В офиса на МИГ е 

документирано предоставянето на консултантска помощ на 35 потенциални кандидати. Те са 

попълнили Заявление за намерения, оказана им е експертна помощ, получили са информационни 

материали.  

Информирането за предстоящи приеми се осъществяваше паралелно по няколко 

направления: 

- Актуална информация се публикуваше на интернет страница на МИГ Самоков: www.mig-

samokov.eu; 

- Чрез публикации на обяви и информация в местните вестници „Приятел“ и „Самоков 

365“; 

http://www.mig-samokov.eu/
http://www.mig-samokov.eu/
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- Излъчване на интервюта, репортажи, обяви в местната кабелна телевизия Рила; 

- Провеждане на информационни срещи (в селата Драгушиново, Широки дол, Радуил, 

Марица и Продановци и семинари (в гр. Самоков). 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

Обявите за отваряне на приеми и насоките за кандидатстване по мерките от Стратегията 

бяха публикувани в ИСУН и бяха качени в сайта на www.mig-samokov.eu. Обявите бяха 

отпечатвани и в местните медии: в Самоковските седмичници в-к „ПРИЯТЕЛ“ са направени 3 

обяви и във в-к „САМОКОВ 365“ е отпечатана една обява. Съобщения за приемите бяха правени 

и по Кабелна телевизия „РИЛА“.  Обяви за обявяваните приеми бяха закачени и на таблото на 

общината и пред офиса на МИГ-а.  

Обявени бяха приеми по трите мерки от ПРСР: 

- По мярка 7.2 приемът беше обявен от 23 август до 30 октомври. Подадени бяха 5 проектни 

предложения, които бяха оценени от назначената КППП от 5 човека. До 11 декември 

комисията изготви Оценителен доклад, който беше одобрен от УС на 14 декември. Пълната 

документация за оценката по процедурата BG06RDNP001-19.061 по мярка 7.2 е качена в 

ИСУН, за което е внесено уведомление в ДФ „Земеделие“ на 20 декември 2018 г.    

- По мярка 4.2 приемът беше обявен от 23 август също до 30 октомври, но впоследствие 

крайният срок беше удължен до 12 ноември. По обявата бяха подадени 2 проектни 

предложения, които бяха оценени от назначената КППП от 5 човека. Комисията приключи 

своята работа до 21 декември и изготви Оценителен доклад, който беше одобрен от УС на 2 

януари 2019 г. Пълната документация по оценката на проектните предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.070 по мярка 4.2 е качена в ИСУН, за което е внесено 

уведомление в ДФ „Земеделие“ на 8 януари 2019 г.   

- По мярка 4.1 насоките за кандидатстване са качени в ИСУН и е обявен прием от 19 

декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. 

Оценителните комисии бяха назначавани със заповед на председателя на УС, след като 

решение за състава им се вземаше от Управителния съвет. За председател и секретар на комисиите 

бяха назначавани членове на екипа на МИГ и на Общото събрание. За оценители бяха назначавани 

външни експерти и членове на Общото събрание. Изборът на външни експерти – оценители се 

проведе по утвърдени от УС правила и приключи преди изтичане срока за подаване на проектни 

предложения по първия по ред прием. Избрани бяха 10 оценители, като са изготвени списъци с 

външни оценители по всяка мярка, подредени според получените от тях точки на проведените при 

избора им тестове. УС прие „Правила за избора на външните оценители за включване в комисиите 

за подбор на проектни предложения“.  

Обучение на екипа и членове на ОС на МИГ по процедурите за подбор на проекти към 

стратегията за ВОМР на МИГ и правилата за оценяване на проекти и как технически се 

осъществява оценката в средата на ИСУН се провеждаше на първото заседание на всяка от 

оценителните комисии, при наличието на профили за работа в средата на ИСУН на всички 

участници – оценители от комисиите. 

http://www.mig-samokov.eu/
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3.2.  Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Екипът на МИГ поддържа следните регистри: 

- Протоколи от проведените Общи събрания на сдружението; 

- Протоколи от заседания на УС; 

- Заповеди на Председателя на УС и Изп. Директор; 

- Входяща и изходяща кореспонденция; 

- Договори за дейности по подмярка 19.4. 

 

3.3.  Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, 
включително поддържане на електронната страница на МИГ; 

 

През периода бяха изцяло изпълнени планираните за 2018 г. дейности за популяризиране, 

информиране и публичност:  

Екипът на МИГ САМОКОВ имаше задачата да насочва потенциалните кандидати да 

изготвят проекти, които ще са полезни за територията и ще допринесат за постигане целите на 

стратегията. Бюджетът на Стратегията е ограничен и финансова помощ от Стратегията не може 

да достигне до всички желаещи. Но наред с предоставяната безвъзмездна финансова помощ за 

подпомагане на проекти на местните хора и фирми, занимаващи се със земеделие, преработка на 

земеделска продукция, лесовъдство и неземеделски бизнес, МИГ САМОКОВ си е поставил за 

задача да бъде полезна и за останалите  работещи на територията, като разпространява сред тях 

полезни знания и съвети в тези професионални области. За да извършва пълноценно тази 

дейност, МИГ възложи на външни експерти четири проучвания и анализи за територията на 

община Самоков: 

- Проучване на тема: "Възможности за производство и преработка на  биологични продукти 

и агро-екология от земеделските производители и преработватели на територията на 

община Самоков" е възложено по договор РД 50-30/GD-01 от 16.07.2018 г. и направено от 

доц. д-р Елена Генадиева Цолова, дългогодишен научен работник в Отдел по ягодоплодни 

култури към Институт по земеделие – Кюстендил. Резултатът е обширен материал (106 

стр.) с изключително полезна за земеделци и преработватели информация относно 

възможностите за отглеждане на специфичните за територията земеделски продукти – 

картофи, ягодоплодни, животни и др. по биологичен начин.  

-  „Проучване и предлагане на подходи и  практики за стопанисване на горите, дърводобив 

и дървопреработка, насочени към осигуряване на многофункционалност и устойчиво 

управление на горите на територията на община Самоков“ е направено от консултантска 

фирма ФАРХИ МЕТАЛ ООД – София по договор РД 50-30/U-11 от 15.10.2018 г. В 

материал от 35 стр. са представени възможностите за собствениците на гори и 

дърводобивни предприятия как и за какво биха могли по най-добър начин да използват 

средства по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски продукти“ от Стратегията. 
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- „Концепция за изграждане, подобряване и разнообразяване на туристически маршрути и 

развитие на туристически зони чрез проекти към Стратегията за ВОМР“ е направена по 

договор № РД 50-30/GD-04 от 15.10.2018 г. от експерта по туризъм Иванка Христова-

Вукова. В материал от 32 стр. са представени възможностите за развитие на туристически 

маршрути и туристически зони на територията на община Самоков, което ще позволи най-

ефективно да се използват средствата по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура“, като се насочат за 

финансиране там, където има най-големи потребности и ще има най-голяма полза. 

- Проучване на тема: "Разработване на концепция за подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез проекти към Стратегията за ВОМР“ е 

направено по договор № РД 50-30/U-09 от 15.10.2018 г. от „КАЗАКОВА КОНСУЛТ” 

ЕООД – София. В изготвения доклад са установени защитените зони и видовете от 

мрежата Натура 2000 за целево въздействие чрез подхода ВОМР и възможните  дейности 

за подобряване на природозащитното им състояние, направени са предложения как да се 

подходи от МИГ-а при подготовката на насоките за  кандидатстване по мярка 109 от 

ОПОС и за какви дейности да кандидатстват за  подпомагането по тази мярка 

потенциалните кандидати, за да се постигне полезен за територията резултат.   

Гореописаните доклади са достъпни за ползване  от потенциални кандидати за БФП към 

Стратегията, както и от всички заинтересовани, като са качени в сайта на МИГ САМОКОВ. 

Планирано е през 2019 г. МИГ САМОКОВ да издаде в брошури избрани части от тези 

материали.   

 

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ 

САМОКОВ: www.mig-samokov.eu . Поддържането на сайта се извършва от фирма „ВЕДЕНА-

Информационни системи и решения“ ЕООД от гр. София по Договор № РД 50-30/U-01. Сайта 

фактически беше модифициран за нуждите на специфичните дейности на МИГ-а по отношение 

на обявяването на приеми по мерките от Стратегията и следенето процеса на оценяване на 

проектните предложения и хода на изпълнение на проектите. В сайта са публикувани 

стратегията и създаваните правилници и документи - проучвания, анализи и др., свързани с 

изпълнението на Стратегията. В сайта се публикува и информация за предстоящите приеми, 

както и  изготвените насоки и документи за кандидатстване.  В него текущо са публикувани 

обявите за мероприятията на МИГ САМОКОВ - информационни срещи и семинари, общо 

събрание и заседания на УС, а впоследствие в него е отразявано тяхното провеждане.  

Дейностите на МИГ САМОКОВ бяха отразявани в местните медии: в Самоковските 

седмичници в-к „ПРИЯТЕЛ“ са направени 4 публикации и във в-к „САМОКОВ 365“ са 

отпечатани 2 публикации. Кабелна телевизия „РИЛА“ редовно излъчваше репортажи с 

информация за мероприятия на МИГ-а и интервюта ( 8 броя) за хода на изпълнение на 

стратегията и на приемите.   

През периода бяха изготвени информационни и рекламни материали от фирма „СИТИ 

ВИЖЪН” ООД, които се разпространяваха на организираните информационни събития и бяха 

предоставяни на посетителите в офиса на МИГ-а.  

Бяха изготвени: 

А/ информационни материали: 

http://www.mig-samokov.eu/
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Книжка - съкратен вариант на  СВОМР, 60 стр. –  100 бр. 

Брошура - мерки по ПРСР от СВОМР - 16 стр. -  500 бр. 

Брошура - мерки по ОП РЧР от СВОМР - 16 стр. -  200 бр. 

Книжата е двуезична, като преводът е направен от лицензиран преводач  ГЛОБЪЛ 

КОНСУЛТ ЕООД по договор № РД50-30/U-8 от 15.08.2018 г.    

Б/ рекламни материали: 

Папка с блокнот -     300 бр. 

Химикал: брандиран -    300 бр. 

Рекламни торбички от плат  -   300 бр. 

Календар: работен, едносекционен -  300 бр. 

Флашки 8 GB, брандирани -  100 бр. 

както и: 

Табела 50/70 см., поставена пред офиса на МИГ –а и  

Рол-банер със стойка, който се разпъва при провеждането на мероприятия на МИГ-а.  

 

След като в края на август бяха отворени първите приеми по мерки от Стратегията с 

тримесечен срок, през месец септември (от 17 до 26)  МИГ организира и проведе със 

съдействието на кметовете и читалищата информационни срещи за популяризиране на 

възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР. Провеждането на мероприятията беше 

обявено по кабелната телевизия и на електронната страница на МИГ-а, както и чрез окачени 

плакати в селата. Реализирани бяха пет информационни срещи в селата Драгушиново, Широки 

дол, Радуил, Марица и Продановци, всяка от тях с участието на около 15 души, и един 

информационен семинар – в гр. Самоков с участието на 20 души. Пред участниците бяха 

представени презентации от изп. директор и от експерта по прилагане на СВОМР по мерки 4.1, 

4.2, 6.4 и 7.2 от Стратегията и им бяха раздадени информационни материали. Провеждането на 

срещите беше постоянно отразявано по кабелната телевизия „РИЛА“.  

3.4.  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването 
им. 

В процеса на подготовка за изпълнение на предвидените в Стратегията дейности по 

ОПОС се установиха ограничения, които могат да затруднят по-нататъшните работа по 

реализацията им. Основните изисквания към дейностите за финансиране по мярка 109 на ОПОС 

от стратегиите за ВОМР на местните инициативни групи са описани в т.13 на Указанията на УО 

на ОПОС от 29.08.2018 г. В допълнение, отговорите на УО на ОПОС на въпросите поставени от 

МИГ САМОКОВ указват, че извършването на консервационни дейности е „допустимо при 

представяне на информация, доказваща наличието на видовете в съответната зона, получена 

след 2013 г.“ „При невъзможност за формулиране на реални консервационни, вкл. 

инфраструктурни мерки, няма да е възможно подаване на проектно предложение и 

възстановяване на извършените разходи.“    

На практика, това означава, че МИГ трябва да поемат финансовия риск по установяване и 

доказване на наличието на видовете в съответните зони, преди да може да отвори покана за 

подаване на проектни предложения за възстановителни дейности за съответния вид в съответната 

зона. За да стане възможно изпълнението на мярка 109 по ОПОС, МИГ Самоков трябва да 

извърши предварителни разходи по осигуряване на данни за наличието на видовете в защитените 
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зони на територията на МИГ, както и оценка на проблемите и заплахите пред тях, съгласно 

изискванията за мониторинг на видовете, определени от ИАОС.  

Първо условие е набирането на нови данни, съобразно изискванията посочени в т.13.3.1.(6) 

за наличието на видовете в зоните на територията на МИГ Самоков. Предвид необходимостта от 

инвестиране на собствени финансови средства на МИГ или на Общ. Самоков за мониторинг на 

видовете и оценка на проблемите и заплахите пред тях, разумен подход би бил ограничаването на 

началната дейност на територията на защитените зони, които попадат изцяло на територията на 

МИГ Самоков – ЗЗ „Верила“ и ЗЗ „Река Палакария“. Фокусирането върху тези територии 

означава и фокусиране върху един вид – големия гребенест тритон. Това би довело до оптимално 

използване на първоначално инвестираните средства, тъй като двете зони споделят четири 

землища. Освен това за ЗЗ „Верила“ има данни от източниците в т.13.1 за наличието на вида, 

макар и само за един млад екземпляр.  

За целта следва да се ангажират експерти от БАН или друга от посочените в т.13.1 

институции, които да осъществят мониторинга на вида, съобразно изискванията на УО на ОПОС, 

за да се избегне ситуация на непризнаване на данните. Същевременно, предвид осъществяването 

на дейността от МИГ, прилагащ подход отдолу-нагоре, ще трябва да се осъществят консултации 

с местните хора дали и кога са срещали представители на вида на територията си. Въпреки, че 

тези данни не биха представлявали доказателства съгласно изискванията на УО на ОПОС, те 

биха обогатили данните, събрани от експертите.  

Към отваряне на мярка 109 по ОПОС за подобряване на природозащитното състояние на 

големия гребенест тритон би трябвало да се пристъпи при условие, че новите данни потвърдят 

наличието на вида на територията на МИГ Самоков и установените в докладите по т.13.1. 

проблеми и заплахи.  

 

4. Управление на Местната инициативна група 

4.1. Екипът на Сдружение МИГ САМОКОВ 

Екипът на МИГ САМОКОВ се състои от трима души: 

– изпълнителен директор – Николай Манев; 

– експерт по прилагане на стратегия за ВОМР – Валентина Ангелова; 

– координатор  – Катерина Поповянска.  

които бяха назначени при стартирането на Споразумение № РД 50-30 / 18.04.2018 г. и не е 

променян. Не са правени промени в състава на екипа. 

 

4.2  Съставът на Общото събрание на МИГ САМОКОВ не е променян след 

сключването на Споразумение РД 50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР. 

Сдружението има 48 члена, разпределени по сектори:  

Публичен сектор –    2 

Стопански сектор –  23 

Нестопански сектор –  23 

 4.3. Управителният съвет на МИГ САМОКОВ се състои от 5 члена – юридически 

лица и не е променян от сключването на Споразумението. Променен е представляващия в УС на 



20 

 

СНЦ “Център за европейски програми и проекти“ – понастоящем сдружението се представлява в 

УС от Таня Евгениева Шолева.  

4.4. Други промени, свързани с управлението на МИГ САМОКОВ: С решение 

на Общото събрание от 22.05.2018 г. са извършени промени в Устава на сдружението, според 

които: 

- отпадна органа „Контролен съвет“;  

- наред с Председателя на УС се избира и зам. председател на УС.  За заместник 

председател на МИГ САМОКОВ е избран Йордан Иванов Галев, представител на 

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ РИЛСКИ СПОРТИСТ-2000"  

- Oправомощен е Председателят на УС да назначава Комисии за подбор на проектни 

предложения, а когато председателят е в невъзможност да изпълни тези си задължения 

или в случай на конфликт на интереси на председателя на УС, назначаването на КППП 

става от заместник председателя.  

Промeните са вписани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.  

През периода МИГ САМОКОВ стана член на Асоциация Българска Национална ЛИДЕР 

мрежа. 

 

 

5. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода  

2014 – 2020 

според 

СВОМР 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

от подписване 

на СВОМР 

Постигнато 

за периода на 

годишния 

доклад (за 

изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в 

резултат от подпомагане 

на проектите, 

финансирани от: 

50                 

ЕЗФРСР  19 6 5 6 5         

ОПОС 0                 

ОПРЧР 31                 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат 

от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  
 

Индикатор 

Брой 

съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

на доклада 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

от подписване 

на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се 

ползват от подобрени ИТ 

услуги / инфраструктура; 

          

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани 

с ИТ. 

9500 10 180 10 180      

 

6. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 

 

Изх. № 1 / 2.05.2018 г. -  До УО на ПРСР: Заявление за одобрение на финансова помощ по 

Споразумение № РД 50-30/ 18.04.2018 г. и Заявления за планирани 

дейности и разходи за 2017 и 2018 г. 

Изх. № 3 / 14.05.2018 г. -  До ДФЗ: Прехвърляне на собствеността на придобитите активи по 

Споразумение № 50-188/07.12.2015 по Подмярка 19.1 от Община 

Самоков на МИГ Самоков. 

Изх. № 4 / 29.05.2018 г. -  До УО на ПРСР: Заявления за планирани дейности и разходи за 2018 

г.- допълнение. 

Изх. № 5-7/27.06.2018 г.- До УО на ПРСР, УО на ОПОС и УО на ОПРЧР: Индикативен 

график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ 

САМОКОВ за 2018 г.  

Изх. № 9 / 24.07.2018 г. - До МЗХГ: Уведомление за изготвена процедура за прием на проекти 

по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН 

Изх. № 10 / 24.07.2018 г -  Уведомление за изготвена процедура за прием на проекти по мярка 

4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН  

Изх. № 13/ 29.08.2018 г. –  До МЗХГ и ДФЗ: Уведомление за провеждане на информационни 

срещи и семинари от МИГ САМОКОВ през месец септември 2018 г. 

Изх. № 14 / 13.09.2018 г. –  До ДФЗ: Списък на планирани обществени поръчки на МИГ 

САМОКОВ за 2018 г 

Изх. № 15-16/27.09.2018 г.-  До УО на ПРСР, УО на ОПОС и УО на ОПРЧР: Съгласуване на 

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР за 

2019 г. 

Изх. № 17 / 28.09.2018 г. –  До МЗХГ: Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи 

по Споразумение № РД 50-30 за 2019 г.    
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Изх. № 18/ 28.09.2018 г. –  До МЗХГ: Искане за удължаване срока по процедура за прием на 

проекти по мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ    

Изх. № 19 / 2.10.2018 г. –  До ДФЗ: Допълнителни документи към заявка за авансово плащане 

за 2018 г. 

Изх. № 20 / 8.10.2018 г. -   До МЗХГ: Допълнение към искане за удължаване срока по 

процедура за прием на проекти по мярка 4.2  

Изх. № 21 / 19.10.2018 г. -   До УО на ОП РЧР: Съгласуване на Индикативен график за приеми 

по мерки от Стратегията за ВОМР за 2019 г. 

Изх. № 23 / 1.11.2018 г. -   До УО на ОП РЧР: Съгласуване на Индикативен график за приеми 

по мерки от Стратегията за ВОМР за 2019 г. (коригиран) 

Изх. № 25 / 16.11.2018 г. -   До МЗХГ: Създаване на комисия за подбор на проектни 

предложения по Процедура BG06RDNP001-19.070 по мярка 4.2 от 

ПРСР 

Изх. № 26 / 20.11.2018 г. -   До МЗХГ: Уведомление за изготвена процедура за прием на проекти 

по мярка 4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН 

Изх. № 31-32/19.12.2018 г. -  До МЗХГ и ДФЗ: Уведомление за приключена оценителна сесия по 

мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ в ИСУН 

Изх. № 33/20.12.2018 г. -   До МЗХГ: Предоставяне на допълнителна информация по 

заявлението за одобрение на планирани дейности и разходи по 

Споразумение № РД 50-30 за 2019 г.  

 

 

 

 

Дата: 13.02.2019 г. 

Председател на УС на   : ……………………… 

сдружение МИГ САМОКОВ  

              / Владимир Георгиев / 

 
 


