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1. Въведение 

Настоящата оценка се изготвя за сдружение „Местна инициативна група Самоков” като част 

от дейностите за мониторинг на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Дейността се финансира в изпълнение на споразумение № РД 50-30/18.04.2018 г. за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Оценката има за основна цел да проследи изпълнението на стратегията за ВОМР на 

сдружение „Местна инициативна група Самоков” за периода от сключване на споразумението 

18.04.2018 г. до 31.12.2019 г. Изпълнението на дейността е свързано с осъществяването на 

мониторинг на прилагането на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж на Регламент (ЕС) № 

1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.  

За целите на оценката е използвана информация от следните източници: 

• Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 

• Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“;  

• Годишни доклади по подмярка 19.2 и 19.4, изготвени от МИГ „Самоков“; 

• Проучване на нагласите на населението на територията на МИГ „Самоков“ относно 

прилагането на стратегия за Водено от общностите местно развитие, изготвено в края на 2019 г.  

Настоящата текуща оценка има две основни цели: 

• Да осигури независим преглед на изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ 

„Самоков“; 

• Да послужи за управленски инструмент на МИГ „Самоков“ при прилагането на стратегията 

за ВОМР. 

Оценката проследява реалния напредък в изпълнението на стратегията за ВОМР и 

постигането на заложените в нея индикатори и резултати. Също така оценката представя 

информация относно задоволеността на местната общност от територията на МИГ „Самоков“ от 

прилагането на стратегията за ВОМР. 

 Въз основата на използваната и анализирана информация оценката предоставя заключения, 

изводи и препоръки, които могат да се използват ако е необходимо за подобряване на цялостното 

изпълнение на стратегията за ВОМР на а МИГ „Самоков“. 
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2. Обща информация за местна инициативна група „Самоков“ и стратегията за ВОМР 

 

2.1. Организационна структура на МИГ 

2.1.1. Юридическа форма и изисквания към структурата на сдружението 

Сдружение „Местна инициативна група Самоков” (МИГ „Самоков“) e регистрирано 

сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.  Сдружението е 

учредено на 26 април 2016 г. и включва 48 юридически и физически лица от публичния, 

стопанския и нестопанския сектори от тероторията на Община Самоков. В резултат на 

прилагането на т. нар. „подготвителна мярка” по подхода ЛИДЕР от ПРСР 2014 – 2020 г., 

сдружение МИГ „Самоков” е формирано и учредено, съгласно правилата и изискванията на ПРСР 

2014-2020 г. В резултат на същата подготвителна мярка, сдружението разработи и стратегия за 

Водено от общностите местно развитие, която е одобрена за финансиране от Министерството на 

земеделието и храните. Договорът за изпълнение на СВОМР № РД 50-30 е сключен на 18.04.2018 

г. 

Органите за управление на МИГ – Самоков са формирани съгласно ЗЮЛНЦ на две 

йерархични нива – върховен колективен орган (Общо събрание), колективен управителен орган 

(Управителен съвет и Контролен съвет). И за двата органа е спазено е изискването на чл.32 т.2 

буква „б” от Регламент (ЕС)1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 

г., като на ниво вземане на решения нито публичните органи, нито която и да било от групите, 

представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата 

на глас.  

Съгласно Устава на сдружението участието в него е доброволно като членове могат да са 

физически лица, които са с постоянен адрес на територията на действие на МИГ, или юридически 

лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ. В сдружението 

могат да членуват и клонове на юридически лица, ако клонът е регистриран на територията на 

действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за предоставяне на финансова 

помощ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Устава представителите на публичния сектор, представителите на 

стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението, 

не могат да превишават 49% от общия брой на членовете на Общото събрание. 

Общото събрание се състои от 48 членове, от които 2-ма члена са представители на 

публичния сектор, 23 члена са представители на стопанския сектор и 23 члена са представители на 

нестопанския сектор. Съотношението между така изброените сектори е  4,16% : 47,92% : 47,92%. 

В Общото събрание са представени 17 от идентифицираните в хода на анализа 18 групи 

заинтересовани страни, свързан с подготовката на СВОМР, вкл. и представители на малцинствени 

групи (ромска общност) и на уязвимата група на пенсионерите, което представлява 94.44% от ЗС. 

В ОС също така има представител и на хора от други националности, живеещи на територията на 

МИГ.  

Освен Общото събрание, което е върховен орган на управление, МИГ се ръководи и от 

Управителен съвет, съставен от 5 лица – членове на сдружението.  
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2.1.2.  Органи на управление на МИГ  

Органи на управление на сдружение „Местна инициативна група Самоков” са Общото 

събрание (ОС) и Управителния съвет (УС). Върховен орган на МИГ е Общото събрание. От 

неговия състав се излъчват членове на УС, който е оперативния орган на управление на 

сдружението. Организационната структура на МИГ е показана на следващата фигура.  

 

Фигура 1. Организационна структура на МИГ „Самоков“ 

 

 
 

 

Съгласно Устава на МИГ Общото събрание е върховен орган на сдружението.   

 

Правомощията на Общото събрание се заключават в следното: 

1. Изменя и допълва устава;  

2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;  

3. Назначава и освобождава регистрирани одитори за независим финансов одит на МИГ 

Самоков;  

4. Приема Стратегията за ВОМР  на МИГ „Самоков“;   

Общо събрание 
на МИГ 
Самоков

Управителен 
съвет на МИГ 

Самоков

Изпълнително 
звено

Изпълнителен 
директор

Експерти

Комисия за избор 
на проекти

Контролен съвет 
на МИГ Самоков
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5. Приема годишен финансов отчет заверен от независим финансов одит;  

6. Приема ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет;   

7. Приема бюджета на МИГ „Самоков“;   

8. Взема решения за събиране на допълнителни имуществени вноски;  

9. Приема  годишен доклад  за дейността на МИГ „Самоков“ съгласно изискванията на чл.40 

ал.2 от ЗЮЛНЦ за предходната година и в предвидените от закона  срокове представя същия пред 

Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност към Министерство на 

правосъдието;  

10. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, 

устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;  

11. Взема решение за откриване и закриване на клонове;  

12. Взема решение за участие в други организации;  

13. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението. 

 

Членовете на УС се избират от общото събрание за срок от 5 години. Правомощията на 

Управителния съвет се заключават в следното: 

 

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;  

2. Взема решение за приемане и изключване на членове по реда и условията на настоящия 

устав; 

3. Избира от своя състав председател и заместник-председател;  

4. Избира изпълнителен директор, съгласно  законовите и подзаконовите нормативни актове, 

приложими към местните инициативни групи и възлага на председателя да сключи договор с него; 

5. Изготвя и приема вътрешни актове на сдружението, с изключение на устава; 

6. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;  

7. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;  

8. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;  

9. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет заверен от независим 

финансов одит, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.  

10. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и 

тази в обществена полза, и носи отговорност за това;  

11. Изготвя и  представя в срок до 31 май на всяка година в Централния регистър на ЮЛНЦ  

информацията по чл. 46 от ЗЮЛНЦ;  

12. Отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на Стратегия за ВОМР в 

съответствие с изискванията  на  нормативните актове, свързани с прилагането на ВОМР според 

Споразумението за партньорство (2014-2020) вкл. Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие” и Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г.-

2020 г., българското законодателство, както и в съответствие с други нормативни актове, 

регламентиращи прилагането на мерки и операции в рамките на стратегии, свързани с развитие на 
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селските райони като източници на финансиране от Европейския съюз и други международни 

донори.  

13. Приема планове, програми и проекти за дейността на МИГ Самоков и управленските 

екипи за тяхната реализация;  

14. Приема организационната структура и щата на МИГ Самоков;  

15. Взема решения във връзка с вменени му задължения и отговорности по силата на 

нормативни актове, уреждащи прилагането на подхода ВОМР за периода 2014-2020 година, 

включително Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020, както други подмерки и стратегии в рамките на оперативната програма.  

16. Приема дългосрочната стратегия за организационното развитие на сдружението;  

17. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;  

18. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от 

изключителната компетентност на друг орган; 

 

Председателят на Управителния съвет се избира за срок от 5 години и има следните 

правомощия: 

1. Представлява МИГ „Самоков“ пред трети лица, държавни и общински органи и 

институции, банкови институции, данъчни администрации, органи на съдебната и изпълнителната 

власт, пред обществени организации, както и пред международни органи и организации; 

2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;   

3. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на 

Общото събрание и Управителния съвет;   

4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;  

5. Организира дейността по изпълнението на задачите на МИГ „Самоков“ и осигурява   

правилното стопанисване и опазване на имуществото й;   

6. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като 

организира провеждането на тези заседания;   

7. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качественото изпълнение на 

договорите, проектите и другите задължения на МИГ „Самоков“;   

8. Изпълнява задълженията си в съответествие със ЗЮЛНЦ и другите нормативните актове, 

свързани с приложение на стратегии за ВОМР от ПРСР 2014-2020; 

9. Сключва договори в страната и чужбина от името на МИГ „Самоков“ във връзка с 

изпълнението на задачите на МИГ „Самоков“;   

10. Сключва предварителни споразумения и трудови договори с изпълнителния директор на 

сдружението и изготвя длъжностна му характеристика;                 

11. Изпълнява и други функции в рамките на този Устав; 

12. Назначава Комисии за подбор на проектни предложения (КППП) подадени към 

Стратегията за ВОМР. 
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Съгласно Устава на сдружението заместник-председателят на управителния съвет се избира 

за срок от пет години и има правомощия да назначава КППП за оценка на проектните 

предложения, подадени към Стратегията за ВОМР, когато председателят е в невъзможност да 

изпълни тези си задължения или в случаи на наличие на конфликт на интереси на председателя на 

УС и кандидата/тите по съответната процедура за подбор.  

  

Изпълнителният директор има следните функции:   

1. Осигурява изпълнението на решениета на Управителния съвет;  

2. Представлява МИГ САМОКОВ пред трети лица, държавни и общински органи и 

институции, банкови институции, данъчни администрации, органи на съдебната и изпълнителната 

власт, пред обществени организации, както и пред международни органи и организации; 

3. Изготвя и предлага за приемане на УС стратегически и годишен план за работа на 

сдружението, както и годишен проекто-бюджет;  

4. Организира набирането на средства за дейността на сдружението; 

5. Сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на 

сдружението;  

6. Изготвя длъжностни характеристики съгласно организационната структура и щата на МИГ 

„Самоков“; 

7. Решава въпроси, които в съответствие с устава на сдружението му бъдат възложени от УС 

и ОС;  

8. Организира и ръководи текущата дейност на сдружението;  

9. Разпорежда се с движимата собственост и финансовите средства на сдружението в 

съответствие с предоставените му от УС правомощия и настоящия устав;  

10. Подпомага и изпълнява заложените дейности в процеса на подготовка и последващо (в 

случай на  одобрение  и подписване на договор с МЗХ) управление на Стратегия за ВОМР в 

съответствие с изискванията  на  нормативните актове, свързани с прилагането на ВОМР, както и 

други стратегии по мерки, предвиждащи финансиране от Европейския съюз и други 

международни донори;  

11. Изпълнява задълженията си, предвидени в подзаконовите нормативни актове, 

включително Наредба № 22 от 14 декември 2015 година за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г.; 

12. Участва в заседанията на органите на сдружението със съвещателен глас; 

13. Изпълнява възложените му по решение на Управителния съвет и Общото събрание 

функции, които не са от компетентността на орган на сдружението. 

 

Правилата, процедурите и механизмът за взимане на решения са описани подробно в Устава 

на сдружението. 
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Екип на МИГ „Самоков”: 

Служителите на екипа на МИГ „Самоков” се назначават от УС на МИГ и имат за задача да 

осъществяват дейностите по оперативната работа на МИГ, свързана с изпълнение на стратегията 

за водено от общностите местно развитие. 

 

2.2. Територия и население на МИГ 

Територията на МИГ „Самоков” обхваща всички населени места и съвпада изцяло с 

територията на община Самоков. Територията на МИГ отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от 

Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегиите за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, който 

поставя изисквания, подпомаганата територията да има непрекъснати граници, населението на нея 

да е в границите между 10 000 и 150 000 жители и да включва селски район съгласно 

националната дефиниция и посочения в наредбата списък от общини. Територията на МИГ 

„Самоков” отговаря и на трите критерия за допустимост, както е видно и приложената карта.  

 

Фигура 2. Карта на територията на МИГ „Самоков“ 
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Общата площ на територията на община Самоков е 1209,9 км² - 17,1% от територията на 

Софийска област. Тя е най-голямата по територия община в област София и в Западна България 

(като изключим Столичната община) и пета в страната (след общините Сливен, София, Добрич-

селска и Тунджа). 

Територията на сдружение „Местна инициативна група Самоков” се състои от 28 населени 

места – административен център гр. Самоков и 27 села. Подробен списък с населените места, 

попадащи в обхвата на МИГ е показан в таблица 1. 

 

Таблица 1. Списък на населените места на територията на МИГ „Самоков“ и брой на 

населението (към 31.12.2016 г.) 

ГР.САМОКОВ   25382 

С.АЛИНО   251 

БЕЛИ ИСКЪР 564 

БЕЛЧИН 291 

БЕЛЧИНСКИ БАНИ 13 

ГОВЕДАРЦИ 1182 

ГОРНИ ОКОЛ 204 

ГУЦАЛ 126 

ДОЛНИ ОКОЛ 169 

ДОСПЕЙ 562 

ДРАГУШИНОВО 609 

ЗЛОКУЧЕНЕ 231 

КЛИСУРА 220 

КОВАЧЕВЦИ 636 

ЛИСЕЦ 0 

МАДЖАРЕ 269 

МАЛА ЦЪРКВА 400 

МАРИЦА 700 

НОВО СЕЛО 83 

ПОПОВЯНЕ 258 

ПРОДАНОВЦИ 470 

РАДУИЛ 999 

РАЙОВО 601 

РЕЛЬОВО 262 

ШИПОЧАНЕ 167 

ШИРОКИ ДОЛ 839 

ЯРЕБКОВИЦА 2 

ЯРЛОВО 381 

ОБЩО 35871 

 

Според представените данни от НСИ към 31.12.2016 г. общият брой на населението на 

територията на МИГ е 35871 жители. 

Населението на община Самоков според НСИ към 31.12.2016 г. е 35 871 души - 15,3% от 

общото население на Софийска област. Тя е най-голямата по брой на населението община в 

областта и 40-та в страната. 

Гъстотата на населението в общината е 33,7 д/км², повече от два пъти по-ниско от средното 

за страната (70,3 д/км2). 
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3. Цели, приоритети и съдържание на СВОМР 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е разработена на базата на основните приоритети 

на Република България в контекста на прилагането на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, както и е съобразена изцяло с целите и приоритетите на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. Като СВОМР, която се финансира от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020, Оперативни програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Стратегията е напълно съобразена и 

с приоритетите за развитие на общината и отговаря на нейните стратегически документи.  

Основната цел, която си поставя стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е: „Стимулиране 

на динамичното местно развитие на територията на „Местна инициативна група Самоков“ 

чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и 

стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено 

биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите”. 

Постигането на тази главна стратегическа цел се цели да се осъществи посредством 

инвестиции и действия от страна на МИГ, насочени в три приоритета, към трите основни елементи 

на местното развитие – ХОРАТА, ПРИРОДАТА И БИЗНЕСА. Всеки от тези приоритети 

поотделно, както и в своята синергия, допринасят за постигане на стратегическата цел. От своя 

страна, всеки от приоритети е предвидено да бъде постигнат чрез взаимосвързан комплекс от 

специфични цели и мерки.  

Специфичните цели на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Самоков” са част от цялостна стратегическа рамка и са показани в таблицата по-долу: 

Постигането на ПРИОРИТЕТ 1:  ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ е планирано да се 

осъществи чрез четири специфични цели, всяка от които насочена към определена целева група и 

потребност:  

Специфична цел 1.1. Активиране на безработни лица чрез подобряване на достъпа до 

заетост, местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила: насочена към 

безработните и неактивни лица на територията на МИГ и удовлетворяване на техните 

потребности от достъп до заетост.  

Специфична цел 1.2. Осигуряване на разнообразни форми за включване на 

трудоспособното население в учене през целия живот и удовлетворяване изискванията на бизнеса 

за адекватно квалифицирана работна сила: насочена към заетите лица от специфични целеви 

групи от територията с констатирани проблеми и потребности. 

Специфична цел 1.3. Повишаване качеството на живот на уязвими групи от населението – 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване: насочена към осигуряване 

на по-добри условия на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. от малките населени места на 

територията. 

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

„Самоков“: насочена към подкрепа за подобряване на публичната инфраструктура на територията.  
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По отношение на ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА са планирани 2 специфични цели: 

Специфична цел 2.1. Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 

Натура 2000 на територията на МИГ „Самоков“, докладвани в неблагоприятно-незадоволително 

състояние: насочена към конкретни защитени видове на територията. 

Специфична цел 2.2. Устойчиво развитие на територията на базата на ефективно и 

опазващо използване на природните и културни ресурси на територията на МИГ „Самоков“. 

В рамките на приоритет ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА са планирани 4 специфични цели:  

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

насочена към подкрепа на агробизнеса и преработката на селскостопански продукти. 

Специфична цел 3.2. Разнообразяване на местната икономика на територията на МИГ 

САМОКОВ: насочена към подкрепа за неземеделския бизнес на територията. 

Специфична цел 3.3. Устойчива заетост на територията на МИГ „Самоков“чрез подкрепа 

на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените: 

насочена към подкрепа за бизнеса и подобряване на условията на труд. 

Специфичните цели на стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Самоков” е заложено да бъдат постигнати посредством мерки финансирани от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. 

Като част от настоящата оценка е разгледано изпълнението на дейностите по подмярка 19.2, 

приемите по мерките от СВОМР и постигнатите индикатори. 

Индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, както и тези по отделните 

мерки и тяхното постигане са посочени в следващите части на настоящата оценка.  
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4. Изпълнение на СВОМР 

4.1 Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 

 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ е свързана със 

същинското изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. По нея местната 

инициативна група следва да подготви и открие приеми по всички 11 мерки от стратегията си за 

ВОМР. След това МИГ следва да извърши оценка на всички постъпили проекти, като изпрати 

одобрените в Държавен фонд „Земеделие“, УО на ОПОС и УО на ОПРЧР, където оценката им, 

както и правилността на проведената процедура да бъдат потвърдени. В следващия етап от 

прилагането на стратегията МИГ, заедно с ДФЗ и УО на ОПОС и УО на ОПРЧР следва да сключат 

договори за изпълнение на одобрените проекти. В последния етап МИГ следва да извършва 

мониторинг на изпълнението на проекта до и след окончателното плащане съгласно нормативната 

уредба и сключените споразумения и договори. 

Настоящият документ има за цел да проследи извършените от МИГ дейности по изпълнение 

на подмярка 19.2, като оцени напредъка, изведе заключения и даде препоръки, ако е необходимо. 

 

4.1.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

за 2018 г. по подмярка 19.2 

1. На 18.04.2018 г. МИГ „Самоков“ е сключила споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие с Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма Околна 

среда 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020 г. 

2. От МИГ е разработена Процедура за подбор на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ във връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба № 22 от 

14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и споразумение за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-30/18.04.2018 г. ПППП е разработена от членове на 

изпълнителния екип на МИГ и са одобрени с Протокол от 12.06.2018 г. на УС на МИГ „Самоков“. 

МИГ „Самоков“  ще прилага  ПППП,  в тяхната последователност за изпълнение на СВОМР при 

избора и финансирането на проекти. Тези процедури уреждат взаимоотношенията между органите 

на МИГ във връзка с администриране процеса на подбор на проекти. ПППП по СВОМР на МИГ 

„Самоков“ са изцяло съобразени с Процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на 

МИГ от Глава четвърта, Раздел I от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., като те целят да детайлизират 

всички конкретни отговорности за изпълнение на правомощията и функциите на органите на МИГ 

във връзка с процеса на подбор на проекти по СВОМР, да представят всички стъпки и срокове за 

провеждане на изискваните по Наредба № 22 от 2015 г. дейности за прилагане на СВОМР и 

функциониране на МИГ. При изработването на ПППП са взети предвид изискванията на УО на 
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ПРСР и ДФЗ и нормативната база на подхода ВОМР. ПППП са публични и са качени на сайта на 

МИГ „Самоков“. Правилата са публични и са качени на интернет страницата на МИГ. 

3. Местната инициативна група е изготвила индикативен график за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР. Индикативният график е одобрен с Протокол на УС 

на МИГ от 26.06.2018 г. 

4. От МИГ са разработени Правила за избор на външни експерти – оценители на 

проектни предложения подадени към Стратегията за ВОМР. Одобрени са Протокол от 19.09.2018 

г. на УС на МИГ „Самоков“. Правилата са публични и са качени на интернет страницата на МИГ. 

5. Местната инициативна група е изготвила бюджет за 2018 г. на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Бюджетът е одобрен с Решение на УС на МИГ от 02.05.2018 г., като е изпратен за одобрение от 

УО на ПРСР.  

6. През отчетния период МИГ е изготвила комплект от документи включващи условия 

за кандидатстване и условия за изпълнение по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

земеделски продукти, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура  и мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства от стратегията за ВОМР. Документите са съгласувани и одобрени от УО на ПРСР. В 

дните на стартиране на приеми на проектни предложения в ИСУН обявите за тях са поставени 

пред офиса на МИГ и на видно място в сградата на община Самоков. В дните на стартиране на 

приеми на проектни предложения в ИСУН обявите за тях са поставени пред офиса на МИГ и на 

видно място в сградата на община Самоков. Информация за приемите е публикувана в 

Самоковските седмичници в-к „Приятел“ и в-к „Самоков 365“. Съобщения за приемите са правени 

и по Кабелна телевизия „Рила“. Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и 

придружаващите ги документи са изготвени от екипа на местната инициативна група. 

7. През отчетния период МИГ е изготвила комплект от документи включващи условия 

за кандидатстване и условия за изпълнение по мярка 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 мярка 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“ от стратегията за ВОМР. 

Документите по съответните мерки са изпратени за съгласуване от УО на ОПРЧР. Прием по тези 

мерки за 2018 г. не е отворен. Условията за кандидатстване, условията за изпълнение и 

придружаващите ги документи са изготвени от екипа на местната инициативна група. 

8. В периодите на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили въпроси от 

кандидати, които са публикувани в ИСУН съгласно ПППП.  

9. Управляващият орган на ПРСР е активирал приемите по съответните мерки, както 

следва: 

- По процедура BG06RDNP001-19.061 по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура е обявен прием от 23 

август до 30 октомври 2018 г. Подадени са 5 проектни предложения, които са оценени от 
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назначената КППП от 5 човека. Комисията е приключила своята работа на 11 декември и е 

изготвила Оценителен доклад. Управителният съвет на сдружението на 14 декември 2019 г. е 

одобрил доклада на КППП с пет одобрени проекта, с обща стойност на субсидията 721 124 лева, за 

което МИГ е уведомил ДФЗ.  

- По процедура BG06RDNP001-19.070 по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

земеделски продукти е обявен прием от 23 август също до 30 октомври, но впоследствие крайният 

срок е удължен до 12 ноември 2018 г. (с Протокол от 26.09.2018 г. на УС). По обявата са подадени 2 

проектни предложения, които са оценени от назначената КППП от 5 човека. Комисията е 

приключила своята работа на 21 декември и е изготвила Оценителен доклад. Управителният съвет 

на сдружението на 2 януари 2019 г. е одобрил доклада на КППП с два одобрени проекта, с обща 

стойност на субсидията 205,990.57 лева, за което МИГ е уведомил ДФЗ.  

- По процедура BG06RDNP001-19.189 по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства е 

обявен прием от 19 декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. По обявата са подадени 7 проектни 

предложения, които са оценени от назначената КППП от 5 човека. Комисията е приключила своята 

работа на 3 април и е изготвила Оценителен доклад. Управителният съвет на сдружението на 5 

април 2019 г. е одобрил доклада на КППП с три одобрени проекта, с обща стойност на субсидията 

239,749.77 лева, един отхвърлен проект, който не отговаря на критериите за административно 

сътветствие и допустимост и три проекта, които са включени в списъка с резервни проектни 

предложения, за което МИГ е уведомил ДФЗ. 

Местната инициативна група е актуализирала индикативния график за 2018 г. и 2019 г. за 

приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР. Новият Индикативният график е одобрен 

с Протокол на УС на МИГ от 31.10.2018 г., 14.11.2018 г. 

 

4.1.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

за 2019 г. по подмярка 19.2 

1. МИГ е разработила нова Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за 

приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР, която е одобрена с Протокол от 

26.09.2018 г. на УС на МИГ. 

2. През отчетния период МИГ е изготвила следните процедури за прием на проектни 

предложения по мерки 6.4, 7.5, 1.1.1.1-3. Достъп до заетост, 3.3.1.7. Приспособяване към 

промените и мярка 109. Подобряване на природозащитното състояние на видове от Натура 2000  

от стратегията за ВОМР. Документите са съгласувани и одобрени от УО на ПРСР, УО на ОПРЧР и 

УО на ОПОС. В дните на стартиране на приеми на проектни предложения в ИСУН обявите за тях 

са поставени пред офиса на МИГ и на видно място в сградата на община Самоков. 

3. Управляващият орган на ПРСР е активирал приемите по следните мерки, както следва: 

- По процедура BG06RDNP001-19.061 по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура е обявен прием от 17.06 до 

10.09.2019 г., но впоследствие крайният срок е удължен до 17.10.2019 г. Удължаването на срока е 
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извършено с решение на УС на МИГ. Постъпили са 2 проектни предложения, които са оценени от 

назначената КППП от 7 човека. Комисията е приключила своята работа на 28.11.2019 г. и е 

изготвила Оценителен доклад. Управителният съвет на сдружението на 05.12.2019 г. е одобрил 

доклада на КППП с един одобрен проект, с обща стойност на субсидията 159,406.54 лева, и един 

отхвърлен проект, който не отговаря на критериите за административно съответствие и 

допустимост, за което МИГ е уведомил ДФЗ.  

- По процедура BG06RDNP001-19.303 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” е обявян прием от 30.09.2019 до 31.01.2020 

г. Към момента на изготвяне на настоящата оценка проектни предложения не са постъпили. 

4. Управляващият орган на ОПОС е активирал приема по мярката, както следва: 

 

- По процедура № BG16M1OP002-3.017 по мярка 109 „Подобряване на природозащитното 

състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков” 

по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. е обявян прием от 30.10.2019 до 30.01.2020 г. 

Към момента на изготвяне на настоящата оценка проектни предложения не са постъпили. 

5. Управляващият орган на ОПРЧР е активирал приема по мярката, както следва: 

 

- По процедура № BG05M9OP001-1.084 по мярка 1.1.1.1-3 „Достъп до заетост за търсещите 

работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни 

инициативи за заетост“” по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. е обявян прием с 

краен срок за кандидатстване 30.10.2019 г. Подадено е едно проектно предложение със стойност на 

субсидията 291 588 лв. Към момента на изготвяне на настоящата оценка оценителната комисия не 

еприключила своята работа. 

 

Оценителните сесии по цитираните процедури са извършени от МИГ съгласно ПППП 

при спазване на всички нормативни срокове. Към момента на изготвяне на настоящата 

оценка все още няма информация от ДФЗ за одобрена или разгледана процедура и одобрен или 

разгледан предложен за финансиране проект от страна на МИГ „Самоков“. 

 

6. През 2019 г. ИГРП на МИГ „Самоков“ е  актуализирана няколкократно с решения на УС 

на МИГ от 30.05.2019 г. , 11.07.2019 г., 21.09.2019 г. 

7. МИГ е разработила нова Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за приемите 

по съответните мерки от стратегията за ВОМР, която е одобрена с Протокол от 21.11.2019 г. на УС 

на МИГ. 

 

 

4.1.3. Изпълнение на индикаторите по мерки 

Както беше представено до тук стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ „Самоков“ съдържа 11 мерки и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014-2020. В стратегията са заложени индикатори, чрез които да бъде 

mailto:mig_samokov@abv.bg


 

    

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34 , Телефон 0888995689, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

17 
 

оценено нейното изпълнение. Индикаторите са общи за цялостното прилагане на стратегията и 

специфични за прилагането на всяка мярка поотделно. В настоящата част ще бъде разгледано 

постигането на индикаторите по стратегията към 31.12.2019 г. 

 

Изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР на 

МИГ „Самоков“ 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Стойност 

Източник на    

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Общ брой финансирани 

проекти 

Брой 33 Доклади и архив на 

МИГ, ИСУН 

0 

Общ размер на 
инвестициите за иновации   

лева 200 000 Доклади и архив на 
МИГ, Документация 

на бенефициенти 

0 

Общо безработни и 

неактивни участници, 
включени в обучения и 

заетост 

Брой 77 Доклади на 

МИГ, ИСУН, 
Дирекция Бюро по 

труда (ДБТ) 

0 

Общо заети лица, 

включени в обучения 

Брой  130 Доклади на МИГ, 

ИСУН, ДБТ 

0 

Общо лица с увреждания и 

лица над 65 г. в 

невъзможност за 
самообслужване, включени 

в дейности 

Брой 

лица  

60 Доклади на МИГ, 

ИСУН, ДБТ 

0 

Брой предприятия, 

получили подкрепа за 
приспособяване към 

промените (предприятия 

/заети лица) 

Брой  3/ 

120 лица 

Доклади на МИГ, 

ИСУН, ДБТ 

0 

Общо публични разходи  лева 5 500 000 Доклади МИГ, 
Уведомления за 

изплатени суми  от 

ДФЗ и УО на 
ОПРЧР, ОПОС, 

ИСУН 

0 

Резултат 

Брой създадени нови 

работни места   

Брой  50 Доклади МИГ, справки 

от НАП  

0 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой  9500 Доклади на МИГ, 

общински служби  

0 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1  ОТ СВОМР 

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Подкрепени земеделски 

стопанства   

 

Брой 5 Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; ИСУН  

0 

Общо публични разходи  лева 350 000  Уведомления от ДФЗ 

за изплатени суми по 

договори към МИГ  

0 

Резултат 

Земеделски стопанства, 
получили подкрепа в 

приоритетните за 

СВОМР сектори: 
зеленчукопроизводство 

и/или трайни 

насаждения и/или 
животновъдство 

Брой 4 Сключени и отчетени 
договори с 

бенефициенти; 

Документация на 
бенефициентите; 

0 

Създадени работни 

места  

Брой 2 Документация на 

бенефициентите  

0 

Подпомогнати млади 
земеделски стопани до 

40 г. 

Брой 2 Архив на МИГ; 
Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; 

0 

Територия с подобрено 

природозащитно състояние 
на видове от мрежата 

Натура 2000 

Площ 

ха. 

9550 РИОСВ,  

мрежа Натура 

0 

Общо безработни 
участници с повишена 

квалификация 

Брой  77 Доклади на 
МИГ, ДБТ  

0 

Общо безработни 

участници, започнали 
работа 

Брой  31 Доклади на МИГ

 ДБТ 

0 

Заети лица, придобили 

квалификация и умения 

Брой  130 Доклади на МИГ

 ДБТ 

0 

Лица с увреждания и над 
65г., в невъзможност за 

самообслужване, с 

подобрен достъп до услуги 

Брой  60 лица/ 1 
доставчик 

Доклади на МИГ
 ДБТ 

0 

Брой предприятия / заети 
лица,  въвели нови 

системи, практики и 

инструменти за РЧР 

Брой  3 предпр. / 
120 лица 

Доклади на МИГ, 
ДБТ  

0 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.2 ОТ СВОМР 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Подкрепени 

бенефициенти 

Брой 4 Архив на МИГ; 

Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; ИСУН 
 

0 

Общо публични 

разходи в евро 

лева 410 000 Уведомления от ДФЗ за 

изплатени суми по 
договори към МИГ 

0 

Резултат 

Проекти за 

инвестиции в  

преработка  на 
суровини от 

приоритетните за 

СВОМР сектори: 
зеленчукопроизводс

тво и/или трайни 

насаждения и/или 

животновъдство 

Брой 3 Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; 
Документация на 

бенефициентите; 

0 

Изградени 

мощности за нови за 

територията 
производства и/или 

продукти 

Брой 2 Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; 
Документация на 

бенефициентите; 

0 

Брой създадени 

работни места 

Брой 5 Документация на 

бенефициентите – 
трудови договори, 

справки от НАП 

0 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4.1 ОТ СВОМР 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Подпомогнати 
бенефициенти  

Брой 5 Архив на МИГ; 
Сключени и отчетени 

договори с 

бенефициенти; ИСУН 

0 

Общо публични 
разходи  

лева 510 000 Уведомления от ДФЗ за 
изплатени суми по 

договори към МИГ 

0 

Резултат 

Нови за 

територията 
производства или 

услуги 

Брой 2 Сключени и отчетени 

договори с 
бенефициенти; 

Документация на 

бенефициентите 

0 

Проекти на жени 

или млади хора до 
40 г. 

Брой 2 Архив на МИГ; 

Сключени и отчетени 
договори с 

бенефициенти; 

0 

Създадени работни 
места 

Брой 10 
 

Документация на 
бенефициентите – 

трудови договори, 

справки от НАП 

0 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СВОМР 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Проекти подпомогнати 

по мярката за 
инвестиции в малка по 

мащаби 

инфраструктура 

Брой 5 Архив на МИГ; 

Сключени и 
отчетени договори 

с бенефициенти; 

ИСУН 

0 

Общо публични 

разходи  

лева 980 000 Уведомления от 

ДФЗ за изплатени 

суми по договори 

към МИГ 

0 

Резултат 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 8000 Документация на 

общинските служби                   

 

0 
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Населени места, в 
които има реновирана 

инфраструктура 

брой 6 Архив на МИГ; 
Сключени и 

отчетени договори 

с бенефициенти 

0 

 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СВОМР 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Проекти получаващи 
подкрепа  

Брой 3 Архив на МИГ; 
Сключени и 

отчетени договори 

с бенефициенти; 

ИСУН 

0 

Общо публични разходи  лева 490 000 Уведомления от 

ДФЗ за изплатени 

суми по договори 
към МИГ 

0 

Резултат 

Хора, които се ползват 

от подобрени услуги/ 

инфраструктура 

Брой 1500 Документация на 

общинските 

служби                   
 

0 

Проекти, допринасящи 

за интегрирано развитие 
на туризма на 

територията 

Брой 2 Архив на МИГ; 

Документация на 
общински служби                   

0 

Създаване на 

инфраструктурата с 
възможност за ползване 

от хора с увреждания 

Брой 1 Архив на МИГ; 

Документация на 
общински служби                   

0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 8.6. ОТ СВОМР 

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията  

на горски продукти 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 
Брой 

бенефициенти, 

Брой 2 Архив на МИГ; 

Сключени и отчетени 

0 
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получаващи 

подкрепа  

договори с 

бенефициенти; ИСУН 

Общо публични 

разходи  

лева 193 700 Уведомления от ДФЗ 

за изплатени суми по 

договори към МИГ 

0 

Резултат 

Проекти 
включващи 

дейности с 

позитивен принос 
към околната среда 

Брой 1 Архив на МИГ; 
Общински служби; 

0 

Брой създадени 

работни места 

Брой 2 

 

Документация на 

бенефициентите – 

трудови договори, 
справки от НАП 

0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 109 (ОПОС) ОТ СВОМР 

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Стойност Източник на    

информация 

Постигнато до 

момента 

Изходен 

Брой 

финансирани 

проекти 

Брой  3 Архив на МИГ; Сключени 

и отчетени договори с 

бенефициенти; ИСУН 

0 

Общо публични 

разходи  

лева 1120874,62 Уведомления от УО на 

ОПОС за изплатени суми 

по договори към МИГ 

0 

Резултат 

1. Площ на 
местообитания 

на видове, 

подкрепени с 
цел постигане на 

по-добра степен 

на съхраненост 

Хектара 9500 хектара Информация от МОСВ. 
Протоколи от              

извършени                  

проверки 

0 

2. Видове, за 
чието опазване 

се изпълняват 

дейности 

Брой  5 вида Информация от МОСВ. 
Протоколи от              

извършени                  

проверки 

0 
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ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.1.1.1-3. от СВОМР (ОП РЧР) 

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост 

Вид 

индикат

ор 

ИП Спец. 

цел 

Индикатор Мерна 

единиц

а 

Целева 

стойност 

Постигнато до 

момента 

За 

изпълне

ние 
 

 

 

Брой финансирани проекти Брой 2 0 

ИП1 

 

Общо участници на възраст от 30 до 54 г. и 

над 54 г. 

Брой 45 0 

ИП1 

 

 
 

 

 

 
 

СЦ 1  

 

Неактивни участници от 30 до 54 г. 

вкл., извън образование и обучение  

Брой  5 0 

Безработни участници от 30 до 54 г. 

вкл., в т.ч. 

Брой  25 0 

СЦ 2  Неактивни и безработни 

участници от 30 до 54 г. вкл., с 

ниско образование 

Брой  6 0 

СЦ 3  Безработни участници или неактивни 
участници, извън образование и 

обучение, над 54 г.  

Брой  15 0 

ИП3 Общо участници на възраст до 29 години Брой  32 0 

ИП3 СЦ 2  Безработни участници до 29г. вкл., с 

основна или по-ниска образователна 
степен, в т.ч. 

Брой  16 

 
 

0 

Безработни участници от ромски 

произход до 29г. вкл, с основна или 
по-ниска образователна степен  

Брой  10 0 

СЦ 3  Безработни участници до 29 г. вкл., 

със завърш. средно или висше 

образование  

Брой  16 0 

За 

резултат 

ИП1 Общо участници на възраст от 30 до 54 г. и 

над 54 г., включени в дейности  

Брой 45 0 

 

ИП1 

СЦ 1  

 

Участници от 30 до 54 г. вкл., 

придобили квалификация, в т.ч. 

Брой  30 0 

СЦ2 Участници от 30 до 54г. вкл, с 

ниско образование, придобили 

квалификация  

Брой  6 0 

СЦ1 Участници от 30 до 54г. вкл., 
започнали работа 

Брой  15 0 

СЦ 3 

 

Участници над 54 г. придобили 

квалификация  

Брой  15 0 

Участници над 54 г., започнали работа Брой  8 0 

ИП 3 Общо участници на възраст до 29 г., 

включени в дейности  

Брой  32 0 

ИП 3 СЦ 2  Безработни участници до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска образ.степен, 

Брой  16 0 
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получили квалификация  

СЦ 2  Безработни участници до 29 г. вкл., с 
основна или по-ниска образователна 

степен, които започнали работа 

Брой  8 0 

СЦ 3 Безработни участници до 29 г. вкл., 
със завършено средно или висше 

образование, получили квалификация  

Брой  16 0 

СЦ 3 Безработни участници до 29 г. вкл., 

със завършено средно или висше 
образование, започнали работа 

Брой  8 0 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.2.1.6.от СВОМР (ОП РЧР) 

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови 

групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции 

Вид 

индикат

ор 

Спец.

цел 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойнос

т 

Постигнато до 

момента 

За 

изпълне

ние 

Брой финансирани проекти Брой 2 0 

СЦ 1  Заети участници, вкл. самостоятелно заети, 

над 54 г.  

Брой  60 0 

СЦ 2  Заети участници, вкл. самостоятелно заети, 

със средно и по-ниско образование (под 

ISCED 4)  

Брой  30 0 

СЦ 3  Заети участници, вкл. самостоятелно заети в 
приоритетни сектори на икономиката  

Брой  40 0 

За 

резултат 

СЦ 1  Участници над 54 г., придобили 

квалификация при напускане на операцията  

Брой  60 0 

СЦ 2  Участници със средно и по-ниско 
образование (под ISCED 4), придобили 

квалификация при напускане на операцията  

Брой  30 0 

СЦ 3  Участници, заети в приоритетни сектори, 

придобили квалификация при напускане на 

операцията  

Брой   40 0 
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ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.3.2.3.от СВОМР (ОП РЧР) 

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 

Вид 

индикатор 

Спец.

цел 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато до 

момента 

За 

изпълнение 

Брой финансирани проекти Брой 1 0 

СЦ 1  Лица с увреждания и лица над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване  

Брой лица
  

60 0 

СЦ 1  Брой доставчици на услуги за 

социално включване  

Брой  1 0 

За резултат 

СЦ 1  Участници с увреждания и участници 

над 65г., в невъзможност за 

самообслужване, с подобрен достъп 

до услуги  

Брой лица 60 0 

СЦ 1  Брой доставчици на услуги за 

социално включване, разширили 

обхвата на дейността си  

Брой 

доставчици 

 

1 

0 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 3.3.1.7.от СВОМР (ОП РЧР) 

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените 

Вид 

индикатор 

Спец.

цел 

Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигнато до 

момента 

За 

изпълнение 

СЦ  Брой предприятия, получили 

подкрепа  

Брой  3 0 

СЦ  Заети лица, включително 
самостоятелно заети  

Брой лица 120 0 

За резултат 

СЦ  Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и здравословни 
условия на труд  

Брой  3 0 

СЦ  Брой предприятия въвели нови 

системи, практики и инструменти за 

развитие на човешките ресурси и 
организация на труда  

Брой  1 

 

0 

СЦ  Участници от подкрепените 

предприятия в заетост 6 месеца след 

приключване на операцията  

Брой лица 120 0 

СЦ  Участници от подкрепените 

предприятия, чието положение на 

пазара на труда в рамките на 6 месеца 
след напускане на операцията е по-

добро  

Брой лица 90 0 
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4.1.4. Промени в споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР 

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по подхода ВОМР промените в 

споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, включително и на самата стратегия се 

извършват чрез едностранно писмено уведомление от МИГ до всички страни по споразумението, 

едностранно от УО на ПРСР въз основа на заявление от МИГ, както и с допълнително 

споразумение. 

До момента на изготвяне на настоящата оценка МИГ „Самоков“ е извършила следните 

промени в стратегията за ВОМР: 

- На 22.05.2018 г. е взето решение на Общото събрание на Сдружението да се измени 

СВОМР, в частта на т.5 „Описaние на мерките“ и по-конкретно мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 7.2. 

Промяната е продиктувана от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители (обн. в ДВ бр.2 от 2018 г) отпадна правното 

основание за издаване на наредбите за прилагане на мерките от ПРСР 2014-2020. По тази причина, 

когато в т.5 „Описaние на мерките“ от Стратегията за ВОМР се препраща към наредба с правно 

основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), трябва да се промени Стратегията, като вместо цитирането на 

мярката се включат приложимото съдържание съгласно Наредба № 22 от 14.12.2015 Г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие " от 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.  

- На 22.05.2018 г. е взето решение да се направи промяна в Устава на сдружението, като се 

отмени се чл. 26, ал. 1 т. 3., който регламентира наличието на Контролен съвет, в случай че 

Общото събрание вземе решение за избора му. Следваща промяна, която е гласувана е добавяне на 

ново задължение на Председателя на УС, а именно - назначава Комисии за подбор на проектни 

предложения (КППП) подадени към Стратегията за ВОМР. Друга промяна в Устава гласи 

избирането на заместник-председател на управителния съвет, за срок от пет години, който има 

правомощия да назначава КППП за оценка на проектните предложения, подадени към Стратегията 

за ВОМР, когато председателят е в невъзможност да изпълни тези си задължения или в случаи на 

наличие на конфликт на интереси на председателя на УС и кандидата/тите по съответната 

процедура за подбор. За заместник-председател на УС на МИГ е избран - Йордан Иванов Галев, 

представител на Сдружение "Спортен клуб Рилски спортист-2000" на заседание на УС от 

22.05.2018 г. 

- На 28.09.2019 г. е сключено допълнително споразумение № РД 50-30/28.09.2019 г. към 

споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50 

– 30/18.04.2018 г. Допълнителното споразумение за изменение на одобрената стратегия за ВОМР 

се сключи на основание чл. 18, ал.1 от Споразумение № РД 50 – 30/18.04.2018 г. и чл. 39, т. 1 от 

Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и касае допълнение, 

включено към подраздел „Интензитет на финансовата помощ“, поясняващо интензитетът на 

подпомагане на проект за дейност развитие на туризъм. 

- На 26.02.2019 г. е разгледана необходимостта и взето решение за приоритизиране на 

критериите за оценка и класиране на проекти по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и мярка 7.2. Приоритизирането 

на критериите ще се прилага в случаи, че две или повече проектни предложения имат еднакъв 
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брой общи крайни оценки. Проектите ще бъдат класирани в низходящ ред съобразно приетата 

приоритизация. 

- Със Заповед №1 /19.02.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 

Самоков” на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ е прекратен трудовия договор на Катерина Славчева 

Поповянска на длъжност „Координатор”. С трудов договор № 5 от 28.06.2019 г. е назначена Елена 

Иванова Ковачева – Бързанова на длъжност „Координатор”. Промяната е извършена на основание 

чл. 16, ал.1, т.1 от Споразумение № РД 50 – 30/18.04.2018 г. и чл. 43, ал. 1, т. 1 от Наредба № 22 от 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. 

- Със Заповед №10 /04.04.2019 г. на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ 

Самоков” на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ е прекратен трудовия договор на Николай Георгиев 

Манев на длъжност „Изпълнителен директор”. С трудов договор № 4 от 30.04.2019 г. е назначена 

Катя Вескова Симеонова на длъжност „Изпълнителен директор”. Промяната е извършена на 

основание чл. 16, ал.1, т.1 от Споразумение № РД 50 – 30/18.04.2018 г. и чл. 43, ал. 1, т. 1 от 

Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. 

 

 

4.1.5. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на стратегията за ВОМР 

През 2018 г. като основен проблем при прилагането на предвидените дейности по ОПОС в 

стратегията за ВОМР, МИГ установява ограничения, които според нея биха затруднили по-

нататъшната работа по реализацията им. В резултат на тълкуване на Основните изисквания към 

дейностите за финансиране по мярка 109 на ОПОС от стратегиите за ВОМР на местните 

инициативни групи описани в т.13 на Указанията на УО на ОПОС от 29.08.2018 г. и в допълнение 

на кореспонденция между МИГ и УО на ОПОС, МИГ заключва, 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. Съгласно тази настройка, 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 зони на територията на МИГ, както и оценка на 

проблемите и заплахите пред тях, съгласно изискванията за мониторинг на видовете, определени 

от ИАОС. През 2019 г. разногласията за изчистени.  

Основен проблем, който се идентифицира е дългия период от време след приключване на 

оценката на проектите по приемите по мерките от СВОМР, финансирани от ПРСР, все още от 

страна на ДФЗ има забавени действия за одобрение на предложените за финансиране от МИГ 

проектни предложения. Това води до забавяне на възможностите за отваряне на нови приеми, 

поради неяснота относно размера на бюджета, който остава по тях.  
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4.1.6. Изводи и препоръки 

Съгласно представената информация сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна 

група Самоков“ е структура на територията на община Самоков, която се утвърждава с всеки 

изминал ден сред населението на територият . Местната група е съставена от експерти с опит и 

доказан професионализъм при работата по подхода ЛИДЕР/ВОМР. През 2018 г. МИГ е извършила 

необходимата подготовка за откриване на приеми на проекти по стратегията за ВОМР. За осем 

месеца през 2018 г., с които е разполагал екипът на МИГ от подписването на споразумението за 

изпълнение, са разработени правила и процедури за прием и оценка на проекти към стратегията за 

ВОМР, изготвен е индикативен график за прием, консултирани са редица кандидат бенефициенти, 

проведени са обучения и е публикувана информация относно възможностите за кандидатстване с 

проекти по стратегията за ВОМР. Реализирани три приема и са осъществени съответните оценки 

на получените заявления по мерки 4.1, 4.2 и 7.2. 

През 2019 г. МИГ е извършила необходимите дейности за откриване на приеми и оценка на 

получените заявления. През тази година МИГ е открила приеми по 4 мерки от стратегията за 

ВОМР, а именно мярка 7.2, мярка 7.5, мярка 109, мярка 1.1.1.1-3. Така МИГ е открила приеми по 6 

мерки от общо 11 от стратегията. По мярка 7.5 приемът е удължен поради липса на проектни 

предложения. 

Към 31.12.2019 г. МИГ е извършила оценки и е одобрила проектите по откритите приеми по 

мерки 4.1, 4.2, 7.2 от стратегията за ВОМР. По мярка 1.1.1.1-3 е подадено едно предлежение, но 

оценителната комисия не е приключила оценката. Очаква се оценката да приключи в началото на 

2020 г. След като ДФЗ и УО на ОПРЧР разгледа и потвърди извършената работа от МИГ и след 

сключването на договорите с крайните бенефициенти МИГ ще разполага с информация относно 

възможни остатъчни средства, които да бъдат предмет на допълнителни приеми. Към момента на 

завършване на настоящата оценка приемът на проектни предложения по мярка 7.5 и мярка 109 не 

е приключил. 

Тъй като приемите за проектни предложения са стартирали през 2018 г. и към момента на 

изготвяне на настоящата оценка все още няма сключени договори с крайни бенефициенти по 

стратегията, постигането на индикаторите по отделните мерки на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие не може да бъде измерено. Същото се отнася и за основните 

индикатори за общото прилагане на стратегията. 

Въпреки това МИГ е постигнал напредък по някои от общите индикатори, представени в т. 

4.1.4. Подробна информация относно постигнатите индикатори е представена по-напред в 

настоящата оценка. 

За изминалият период 2018 – 2019 г. МИГ е извършила необходимото за стартиране 

същинското изпълнение на стратегията за ВОМР. Може да се направи заключение, че 

изпълнението на стратегията е наполовина извършено и предстои прием по останалите 5 мерки от 

Стратегията за ВОМР. От основно значение е изпратените за проверка в ДФЗ оценителни 

процедури и проектни да бъдат своевременно обработени, за да не се допусне значително забавяне 

(което е налице по мерки 4.1 и 7.2), което ще има негативни последици за крайните бенефициенти 

към стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. 
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Предвид крайния срок за договориране – 30.06.2020 г. е необходимо МИГ „Самоков“ да 

предприеме съответните мерки за отваряне на приеми по останалите 5 мерки от стратегията за 

ВОМР. Паралелно с това е добре да стартира информационни кампании по всички мерки 

подпомагани от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и по мерки 7.5, 6.4 и 

мярка 8.6 подпомагани от Програмата за развитие на селските райони. 

Съгласно подготвен Индикативен график за 2020 г. е видно, че МИГ планира да отвори 

приеми по мерки 6.4, 8.6, 1.2.1.6, 1.3.2.3, 3.3.1.7 в началото на 2020 г.  

В заключение трябва да се отбележи, че местната инициативна група, работейки в сложна и 

променяща се обстановка, се справя на високо професионално ниво със задачата си за прилагане 

на стратегията и е извършва всички необходими дейности, които са в нейната компетенция. За 

получаването на пълна картина на изпълнението на стратегията за ВОМР е необходимо текущото 

ежегодно извършване на оценка на нейното прилагане. По този начин МИГ ще разполага със 

своевременна информация и ще има възможност за взимане на управленски решения, когато това 

е необходимо.  

  

4.2. Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 

4.2.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

за 2018 г. по подмярка 19.4 

През 2018 г. МИГ „Самоков“ е разполагала с малко повече от 8 месеца от момента на 

сключване на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР, за извършване на дейности по 

подмярка 19.4. За седеммесечния период местната група е извършила следното: 

Със Заповед № РД 09-735/10.08.2018 г. е получено одобрение на бюджет по подмярка 19.4 за 

2018 г. 

Местната инициативна група разполага с нает офис в сградата на община Самоков, 

включващ помещения с площ 94.1 м2 и с отделен вход. Изготвени са анекси към договора за наем 

с Община Самоков от 2016 г., които уточняват началото на плащане на наем – от 1 май 2018 г. и 

определят правилата за плащане на използваните консумативи – ток, вода, отопление, интернет и 

др.   

Офисът е подходящо оборудван с 2 бр. преносими компютри и софтуер за тях, 

мултифункционално устройство - копирна машина, лазерен принтер и скенер формат А3, цветен - 

мрежова машина, мултимедиен проектор и преносим екран и 2 броя метални шкафове. 

МИГ „Самоков“ не е закупила автомобил, за което е имала планирани в бюджета за 2018 г. 

средства, тъй като такъв е прехвърлен на МИГ-а от Агенцията за регионално икономическо 

развитие и инвестиции – Самоков при нейното закриване. 

 

За периода МИГ е възложила 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". Резултатът е обширен материал (106 стр.) с изключително полезна за земеделци и 
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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“. 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. 

- „Концепция за изграждане, подобряване и разнообразяване на туристически маршрути и 

развитие на туристически зони чрез проекти към Стратегията за ВОМР“. 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, туристическа 

инфраструктура“, като се насочат за финансиране там, където има най-големи потребности и 

възможности. 

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

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

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

„Самоков“: www.mig-samokov.eu. 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.  

Обявите за отваряне на приеми по мерките от Стратегията са отпечатвани и дейностите на 

МИГ „Самоков“ са отразявани в местните медии: в Самоковските седмичници в-к „Приятел“ са 

направени 4 публикации и във в-к „Самоков 365“ са отпечатани 2 публикации. По кабелна 

телевизия „Рила“ редовно са излъчвани репортажи с информация за мероприятия на МИГ-а и 

интервюта за хода изпълнение на стратегията и на приемите (4 от тях са платени).   

Изготвени са информационни материали, като книжки - съкратен вариант на  СВОМР, 

брошура - мерки по ПРСР от СВОМР, брошура - мерки по ОП РЧР от СВОМР. 

Изработени са рекламни материали, като папки с блокнот, брандирани химикали, рекламни 

платнени торбички, работни календари, брандирани флашки 8 GB. Изработена е и табела 50/70 
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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 са отворени първите приеми по мерки от Стратегията с 

тримесечен срок, от 17 до 26  септември  МИГ е организирала и провела информационни срещи за 

популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР. Същите са обявени 

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

имаше съдействието на кметовете и читалищата. 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 са представени презентации от директора и експерта по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 7.2 от 

Стратегията и са им раздадени информационни материали.   

В този период МИГ е осъществила следната кореспонденция: 

 

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.    

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. 
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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. 

 

4.2.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

за 2019 г. по подмярка 19.4 

През 2019 г. МИГ „Самоков“ е извършила следното: 

Със Заповед № РД 09-106/08.02.2019 г. е получено одобрение на бюджет по подмярка 19.4 за 

2019 г.; 

 В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие РД 50-30 / 18.04.2018 г. и съгласно Заповед №РД09-106/08.02.2019 г.,  изменена със 

заповед № РД09-1167/17.12.2019 г. за одобряване на планираните дейности и разходи за 2019 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ са извършени 

проучвания и анализ по следните теми: 

 - Анализ “Проучване на възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и 

продукти на територията на МИГ. Добри европейски практики”. В материал от 65 страници е 

извършено проучване на възможностите за развитие на иновативни туристически услуги и 

продукти на територията на МИГ. Представени са и добри европейски практики. Съгласно анализа 

на територията на МИГ „Самоков“ съществуват предпоставки за развитие на голямо разнообразие 

от туристически услуги. Тук има благоприятни условия да бъдат представени почти всички видове 

туризъм, някои от тях – вече съществуващи биха могли да бъдат доразвити и актуализирани, а на 

други може да се постави начало и успешно да бъдат наложени на пазара с конкурентни 

предимства. 

 - Анализ “Ежегодно проучване на мнението и нагласите на населението на територията на 

МИГ, относно прилагането на Стратегията за ВОМР. Изготвяне на препоръки относно 

подобряване на работата на МИГ при изпълнението на Стратегията за ВОМР”. В материал от над 

60 страници. В документа е проучено мнението и нагласите на местната общност от територията 

на МИГ „Самоков“ относно изпълнението на стратегията за ВОМР, като на базата на събраната 

информация представя основни изводи и дава препоръки. Тези изводи и препоръки имат за цел да 

послужат на МИГ „Самоков“ за взимане на управленски решения и предприемане на коригиращи 

действия, ако е необходимо, за успешното изпълнение на стратегията за ВОМР.   
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Във връзка с популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ „Самоков“ е  извършила публикации за проведените през периода обучения, информационни 

срещи и конференции са направени са пет публикации“ във вестник „365“ и вестник „Приятел”, 

злъчвания в местна кабелна телевизия Канал Рила. Изработени са различни видове рекламни 

материали, като тениски, календари, еко бележник, брошури, технологични карти, книжки с 

резултати от проучвания, плакати, брандиране на офис витрина. Всички изработени материали са 

визуализирани съгласно изискванията и правилата, описани в Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на 

развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. 

В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ РД 50-30 / 18.04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие и съгласно изискванията на Единния наръчник на  бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020г., на интернет страницата на МИГ „Самоков“ 

е публикува своевременно актуална информация за предстоящите приеми на проектни 

предложения, за предстоящи информационни събития като конференции, срещи и обучения за 

местни лидери. За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Самоков“ публикува 

регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане 

на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от 

Наредба №1/22.01.2016 г. 

Местната инициативна група е организирала и провела една информационна среща и един 

информационен семинар. На 10 декември 2019 г. е проведена информационна среща в сградата на 

кметството с. Долни Окол за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за 

кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по различните мерки от стратегията 

за ВОМР на местната инициативна група. На 13 декември 2019 г. е проведен информационен 

семинар във гр. Самоков за запознаване на населението и бизнеса с възможностите за 

кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения  по различните мерки от стратегията 

за ВОМР. На семинара присъстваха 20  души. 

 

- През 2019 г. МИГ е осъществила следната кореспонденция: 

Изх. № 34 / 08.01.2019 г. - До ДФЗ: Уведомление за приключена оценителна сесия по 

мярка 4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“  в ИСУН. 

Изх. № 35 / 08.01.2019 г. - До МЗХГ: Годишен доклад за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР” на МИГ „Самоков“ 

Изх. № 36 / 07.02.2019 г. - До г-н В. Георгиев, кмет на Община Самоков: Възстановяване на 

средствата по издадено от Община Самоков кредитно известие №1000002035/25.01.2019 г. 

Изх. № 38 / 07.02.2019 г.  - До УО на ПРСР, УО на ОПОС и УО на ОПРЧР: Годишен доклад 

за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ „Самоков“ по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за ВОМР” 

mailto:mig_samokov@abv.bg


 

    

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34 , Телефон 0888995689, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

34 
 

Изх. № 39 / 13.02.2019 г. - До Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС: Провеждане на 

въвеждащо и продължаващо обучение на служители с ръководни функции 

Изх. № 40 / 21.02.2019 г.  – До МЗХГ: Създаване на комисия за подбор на проектни 

предложения по Процедура BG06RDNP001-19.189 по мярка 4.1 от ПРСР 

Изх. № 41 / 05.03.2019 г.  - До ДФЗ- РА: Допълнителни документи към заявка за плащане 

Изх. № 42 / 12.04.2019 г.  – До ДФЗ: Уведомление за приключена оценителна сесия BG 

06RDNP001-19.189 по мярка 4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ в ИСУН 

Изх. № 44 /09.05.2019 г. – До МЗХГ: Документи за назначение на  изпълнителен директор 

на СНЦ „МИГ Самоков” 

Изх. №  45 /14.05.2019 г. - До ДФЗ, отдел РРА: Отговор на уведомително писмо от ДФЗ-

РА,Областна дирекция- София, отдел „РРА”, относно подновени застрахователни полици по 

проекти на Община Самоков в мониторингов период. 

Изх. № 46 /28.05.2019 г. – До МЗХГ: Допълнителни документи за назначение на  

изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Самоков” 

Изх. № 47/09.07.2019г. – До МЗХГ: Документи за назначение на  координатор на СНЦ 

„МИГ Самоков” 

Изх. № 48/ 10.07.2019 г. - До МФ и УО на ОПРЧР: Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  „Подобряване 

на равния достъп до възможностите за учене през целия живот на всички възрастови групи, 

включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”, 

финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР на Сдружение МИГ „Самоков“ 

Изх. № 49/ 10.07.2019 г. - До МФ и УО на ОПРЧР: Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  „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”, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 

г. чрез подхода ВОМР на Сдружение МИГ „Самоков“ 

Изх. № 50/ 16.07.2019 г. - До г-н В. Георгиев, кмет на Община Самоков: Необходимост от 

финансови средства за стартиране изпълнението на дейности по проект № BG06RDNP001-19.085-

0012 на СНЦ „МИГ Самоков” с наименование  „Предприемачество за устойчиво развитие на 

нашите територии” 

Изх. № 51 / 19.07.2019 г. – До МЗХГ: Уведомление за изготвена процедура за прием на 

проекти по мярка 7.5 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

Изх. № 52 / 19.07.2019 г.  – До ДФЗ: Списък на планирани обществени поръчки на МИГ 

„Самоков“ за 2019 г 

Изх. № 53 / 23.07.2019 г. - До МФ и УО на ОПРЧР: Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти по мярка 1.1.1.1-3 

Изх. № 55 / 26.07.2019 г. – До МЗХГ: Писмена обосновка във връзка с необходимост от 

назначаване на „Координатор”, в екипа на МИГ „Самоков“ 
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Изх. № 56 /26.07.2019 г. – До МЗХГ: Уведомление за  назначаване на „Координатор”, в 

екипа на МИГ „Самоков“ 

Изх. № 57/05.08.2019 г. - До МФ и УО на ОПОС: Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване по процедура 

за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с Наредба № 4 от 

22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ), преди утвърждаването им. 

Изх. № 58/05.08.2019 г - До МФ и УО на ОПРЧР: Съгласуване за съответствие с 

приложимите правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване и 

приложенията по процедура за конкурентен подбор на проекти BG05M9OP001- … „МИГ Самоков 

- Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. чрез подхода ВОМР на Сдружение „МИГ Самоков” 

Изх. № 59/08.08.2019 г. - До Ривас Тур ЕООД с предмет: „Организиране и провеждане на 

две срещи - посещения с потенциални партньори от италия и испания“ 

Изх. № 60/15.08.2019 г. - До УО на ОПОС: Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по Мярка 109 “Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата Натура 2000  чрез подхода ВОМР” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение”Местна инициативна група Самоков” 

Изх. № 61/7.08.2019 г. - До г-н В. Георгиев, кмет на Община Самоков: Предоставяне на 

конферентна зала за ползване за нуждите на Сдружение „МИГ Самоков” 

Изх. № 62/03.09.2019 г. - До МФ и МЗХГ: Съгласуване за съответствие с приложимите 

правила за държавни помощи на проект на Условия за кандидатстване и приложенията по 

процедура №BG06RDNP001-19 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана по ОПРСР 2014-2020 г., чрез подхода 

ВОМР на Сдружение „МИГ Самоков” 

Изх. № 63/29.08.2019 г. - До Читалище- паметник "Отец Паисий 1859": предоставяне на 

допълнителна информация и документи по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.061-0001 по мярка 7.2. 

Изх. № 64/10.09.2019 г. – До МЗХГ: Необходимост от удължаване на  срока за втори прием 

на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BGRDNP001-19-061, 

мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР. 

Изх. № 65/12.09.2019 г. - До ДФЗ- РА: Отговор към Уведомително писмо  от  за 

предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.061.S1 от Държавен фонд „Земеделие” №53/ 

подмярка 19.2 от 27.08.2019 г. 

Изх. № 66/30.09.2019 г. – До МЗХГ: Заявления за одобрение на планирани дейности и 

разходи на МИГ „Самоков“ за 2020 г. по подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Изх. № 67/15.10.2019 г. - До Фондация Малък Зограф: Декларация за съгласуване на 

дейностите с одобрената Стратегия за ВОМР. 
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Изх. № 68/15.10.2019 г. - До Община Самоков: Декларация за съгласуване на дейностите с 

одобрената Стратегия за ВОМР. 

Изх. № 69/17.10.2019 г. – До МЗХГ: предоставяне на документи  и допълнителна 

информация към Заявление за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.4. 

Изх. № 70/18.10.2019 г. – До МЗХГ - Създаване на комисия за подбор на проектни                  

предложения по процедура BGRDNP001-19-061, мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

Изх. № 71/18.10.2019 г. – До МЗХГ - Покана за участие на наблюдатели от УО на ПРСР при 

подбора проектни предложения BG06RDNP001-19.061 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”. 

Изх. № 72/18.10.2019 г. - До УО на ОПРЧР: Покана за участие на наблюдатели от УО на 

ОПРЧР при подбора на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков 

-Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени 

от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“. 

Изх. № 73/24.10.2019 г. - До фирма "Василев и Тодоров", гр. Самоков: Предоставяне на 

допълнителна информация и документи по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.070-002 по мярка 4.2. 

Изх. № 74/30.10.2019 г. – До МЗХГ: Заявления за одобрение на промяна в  планирани 

дейности и разходи на МИГ „Самоков‘ за 2019 г. по подмярка  19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020г. 

Изх. № 75/04.11.2019 г. - До ДФЗ- РА: Отговор към Уведомително писмо  от 16.10.2019 г. 

за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.070-.S1 от Държавен фонд „Земеделие” №76/ 

подмярка 19.2. 

Изх. № 76/11.11.2019 г – До МЗХГ: Допълнение към писмо с наш изх. № 74 / 30.10.2019 г./ 

относно  Заявления за одобрение на промяна в планирани дейности и разходи на МИГ САМОКОВ 

за 2019 г. по подмярка  19.4.  

Изх. № 77/26.11.2019 г. – До МЗХГ: Индикативен график за прием на заявления за 

подпомагане по Стратегия за ВОМР на МИГ „Самоков“ за 2020г. 

Изх. № 78/28.11.2019 г. – До МЗХГ: Списък на планирани, в процес на провеждане и 

проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2019г. на МИГ 

„Самоков“. 

Изх. № 79/28.11.2019 г. - До МЗХГ, ДФЗ: Уведомление за провеждане на информационни 

срещи и семинари през месец декември 2019г. 

Изх. № 80/28.11.2019 г. - До Ривас Тур ЕООД: покана за подписване на договор за 

изпълнение на Обществена поръчка по подмярка 19.3. 

Изх. № 81/05.12.2019 г. - До Фондация Малък Зограф: Класиране на  проектни предложения 

по процедура: BG06RDNP001-19.061 – втора покана - МИГ „Самоков“: Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

mailto:mig_samokov@abv.bg


 

    

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

Самоков – 2000, ул.”Македония” № 34 , Телефон 0888995689, e-mail: mig_samokov@abv.bg 

37 
 

Изх. № 81а/09.12.2019 г. - До ДФЗ- РА: Отговор към Уведомително писмо  от 16.10.2019 г. 

за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.070-.S1 от Държавен фонд „Земеделие” №76/ 

подмярка 19.2. 

Изх. № 82/10.12.2019 г. - До ДФЗ- РА: Уведомление за приключена оценителна сесия 

BG06RDNP001-19.061- S2 по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“в ИСУН. 

Изх. № 83/10.12.2019 г. - До ДФЗ- РА: Последващ контрол след проведена процедура за 

обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на работно  посещение на МИГ 

Самоков във Франция с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния 

капацитет на МИГ”. 

Изх. № 84/18.12.2019 г.: До ДФЗ, Кърджали - Отговор към Уведомително писмо  с ваш изх. 

01-090-6300/402 от 04.12.2019г. за предоставяне на разяснения и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.189 от Държавен 

фонд „Земеделие” № 142/ подмярка 19.2. 

Изх. № 85/19.12.2019 г. – До МЗХГ: Необходимост от удължаване на  срока за прием на 

проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.303 

„МИГ Самоков мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. 

 

4.2.3. Извършени промени в бюджетите по подмярка 19.4 

МИГ „Самоков“ не е извършвала промени в одобрените си бюджети за 2018 г.  

За 2019 г. е извършена една промяна. В одобрения бюджет за 2019г. и планираните дейности 

и разходи в Част II Разходи за популяризиране на Стратегията за ВОМР (по чл.9., ал.3) заложените 

анализи и проучвания в  т.1. Разходи за проучвания и анализа на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и др. анализи и проучвания), да бъдат тематично 

променени без да се налага промяна във финансовата част. Промяната се основава на 

необходимостта от информация за местни дейности и проучвания с цел подобряване на работата 

на Местната инициативна група, както и за идентифициране на потребностите на местната 

общност във връзка с иновативни туристически услуги и продукти, които да са актуални през 

цялата година. Промяната е одобрена с Протокол от 17.10.2019 г. на УС на МИГ и със Заповед РД 

09-1167/17.12.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР. 

 

4.2.4. Изпълнение на бюджетите по подмярка 19.4 

МИГ „Самоков“ не е изпълнила всички разходи, заложени в бюджета за 2018 г. 

Нереализирани са разходите както следва - разходи за възнаграждения на експерти по граждански 

договори за изготвяне на насоки за кандидатстване, документации и контролни листи за 

предстоящи за отваряне мерки, разход за закупуване на един лек автомобил и съпътстващото го 

техническо обслужване, разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган 

във връзка с прилагането на стратегията за водено от общностите местно развитие, разходи, 

свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в 

мрежа, разходи за обучение на потенциални кандидати по мерки на СВОМР и обучение за 
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кандидати с одобрени от МИГ проектни предложения. Разходите не са извършени, т.к. МИГ сама 

е осъществявала дейностите. Процедурите по повечето мерки са изготвени от екипа на МИГ. 

Автомобил не е закупен,а е прехвърлен на МИГ-а от Агенцията за регионално икономическо 

развитие и инвестиции – Самоков при нейното закриване. Обучение за кандидати с одобрени от 

МИГ проектни предложения не са осъществени, т.к. на този етап няма одобрени проекти от страна 

на ДФЗ. Друга част от дейностите са извършени на суми с по-ниска стойност от предварително 

одобрената. Предоставената информация в тази точка ни дава сведения за ефективнито 

изразходване на публични средства от страна на МИГ. МИГ не реализират разходи на „всяка 

цена“, а като добър стопанин управлява разходите ефективно, изпълнявайки всички дейности 

добросъвестно.  

От заложените средства в размер 175,489.00 лв., МИГ е изразходвала 107,592.11 лв., или 

61,30 %. Възстановени от ДФЗ са средства в размер 107,576.85 лв. или 99.98 % от заявената сума. 

 

За 2019 г. МИГ е извършила голяма част от дейностите, включени в бюджета за годината. 

Тенденцията от 2018 г. е запазена и МИГ е осъществила част от дейностите сама, следователно 

разходите за възнаграждения на  експерти по граждански договори за изготвяне на  насоки за 

кандидатстване не са извършени. Обучение за кандидати с одобрени от МИГ проектни 

предложения не са осъществени, т.к. на този етап няма одобрени проекти от страна на ДФЗ. Друга 

част от дейностите са извършени на суми с по-ниска стойност от предварително одобрената.От 

заявените 186,276.78 лв. са изразходвани 109,761.5 лв., което е 59 %. Разликата в изразходваните и 

заявените средства идва главно от по-малкия размер на изразходвани средства за провеждане на 

комисии за оценка на проектни предложения. От страна на ДФЗ са възстановени  средства в 

размер 85,638.00 лв., под формата на аванс или 78 %. До 31.01.2020 г. ще бъде подадена заявка за 

одобрение на разходите през 2019 г. с остатъчната стойност, която към момента на изготвяне на 

настоящата оценка не е подавана заявка за възстановяване на разходите.  

 

Изключително важно е да се обърне внимание, че местната инициативна група изпълнява 

дейностите по мярка 19.4 благодарение на финансови средства отпускани от община Самоков. По 

този начин се избягва тегленето на средства от финансови институции. С това се доказва 

функционирането на партньорството на местно ниво. 
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Фигура 3. Изпълнение на бюджетите на МИГ „Самоков“ по години 

 

 
 

4.2.6. Изпълнение на индикаторите по подмярка 19.4 

 

Изпълнение на индикаторите за 2018 г. 
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Изпълнение на индикаторите за 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както е видно от представената в две таблици информация МИГ „Самоков“ през 2018 и 2019 

година е работила активно за изпълнение и популяризиране на стратегията си за ВОМР. Местната 

група е поставила фокус върху обученията за нейното прилагане за 2018 г. и върху 

консултирането на потенциалните бенефициенти относно възможностите, които представя 

стратегията за ВОМР за 2019 г.  

 

  

Фигура 4. Брой на консултираните потенциални бенефициенти към стратегията за 

ВОМР и брой на участниците в обученията, извършени от МИГ (изпълнение на 

индикаторите по подмярка 19.4 по години)  
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От представената на горната фигура информация е видно, че през двете години от 

изпълнението на стратегията за ВОМР МИГ е имала почти сходни резултати като брой 

консултирани представители на местната общност и брой участници в семинари и срещи.  За 2018 

г. следва да се има предвид, че това е постигнато в рамките на 8 месеца. Броят на консултираните 

потенциални бенефициенти за двете години е 66 души, а участниците в семинари и срещи са 65. 

През 2018 г. местната общност е разполагала с информация, че приемите по стратегията за ВОМР 

ще започнат през съшата година и се забелязва засилен интерес и участие в организираните 

обучения. През 2019 г. броят на участниците в обученията рязко пада, като за цялата година са 

обучени 10 души. За това явление, логично обяснение е, че участниците в проведените от МИГ 

обучения през 2019 г, не се увеличават, тъй като всички желаещи са били обучени вече през 2018 

г.  

Като цяло от представената информация може да се заключи, че МИГ „Самоков“ е 

извършила значителна работа по изпълнение на стратегията от гледна точка на предоставянето на 

обучения, консултации на местната общност и участници в семинари и информационни срещи – 

66 консултирани, 153 обучени предтавители на местната общност и 65 участници в семинари и 

срещи.  

Прави впечатление и включването на мъже и жени под 25 годишна възраст в консултациите 

и обученията. За целия период на настоящата оценка са взели участие 18 души под 25 годишна 

възраст, общо мъже и жени. Участието на жени в обученията, консултациите и участията в 

семинари е срещи е впечатляващ. Над 72 %, което е изключителен показател за прилагането на 

хоризонталните политики на Европейския съюз, залегнали в стратегията за ВОМР на МИГ 

„Самоков“.  

 

Фигура 5. Участие на жени и мъже в обученията и консултациите, проведени от МИГ 
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4.2.5. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на подмярка 19.4 на 

стратегията за ВОМР 

При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 аз 2018 г. МИГ не е срещнала проблеми. 

При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 аз 2019 г. МИГ отчита забавяне от страна на 

ДФЗ за обработка на заявление за авансово плащане за 2019 г., както и забавяне при 

възстановяване на извършени от МИГ разходи. Това е от ключово значение за изпълнението на 

дейностите по мярка 19.4. 

 

4.2.6. Изводи и препоръки 
 

През 2018 г. МИГ „Самоков“ е извършила необходимите дейности по мярка 19.4 за 

изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ е осигурила договори с изпълнители на основни за 

изпълнението на стратегията дейности, провела е консултации, обучения и работни срещи, както е 

и информирала местната общност относно дейностите по изпълнение на стратегията за ВОМР. 

МИГ е използвала по-голяма част от заявения бюджет, което говори за извършеното добро 

планиране на необходимите средства за 2018 г. и е поставила основите за успешното прилагане на 

стратегията за ВОМР. МИГ е извършила и най-важното - организирала е оценката на получените 

по откритите приеми проектни предлоцения. Постигнати са високи стойности на резултатите на 

индикаторите за обучени и консултирани хора от територията за 2018 г. (от 18.04.2019 г. до 

31.12.2018 г.). 

През 2018 г. МИГ е извършила дейностите по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, 

спазвайки нормативно установените изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на 

местната общност. 

През 2019 г. МИГ е запазила тенденцията от предходната година и е извършила 

необходимите действия за обучение и информиране на местната общност, продължила е с 

процесите по оценката на получените проекти по планираните за 2019 г. приеми и е отворила 

четири приема по три мерки от стратегията за ВОМР. 

В заключение може да се посочи, че към момента на изготвяне на настоящата оценка МИГ 

изпълнява успешно дейностите по подмярка 19.4. От много голямо значение за това е опитът и 

професионализмът на членовете на екипа на МИГ, на членовете на УС, както и подкрепата на 

местната общност за групата. 
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5.  Заключение  

От събраната и представена в настоящия документ информация е видно, че в изпълнение на 

подмярка 19.2 МИГ „Самоков“ е извършила приеми на проектни предложения по 7 от общо 11 

мерки от стратегията за Водено от общностите местно развитие. По 4 от мерките са получени 

общо 17 проекта, а са одобрени 11 проекта, като два са отхвърлени, а три проекта са поставени в 

резервен списък. По мярка 1.1.1.1.-3 е получен един проект, като до завършването на настоящата 

оценка, комисията не е изготвила оценителен доклад. По мярка 7.5 в МИГ не са получени 

проектни предложения и крайният срок за набиране на проектни предложения е удължен до 

31.01.2020 г. Приемът по мярка 109 е отворен до 30.01.2020 г. Общата заявена субсидия на 

одобрените от МИГ проектни предложения е в размер на 1,326,270.88 лева, което е 24 % от общия 

финансов размер на стратегията, като следва да се има предвид, че по мерки 6.4, 7.5, 8.6, мярка 

109,  1.1.1.1-3, 1.2.1.6, 1.3.2.3, 3.3.1.7. целият разполагаем бюджет е на лице. 

 

Фигура 6. Стойност на одобрените от МИГ проектни предложения и техния дял от 

одобрения бюджет 

 
 

Местната инициативна група е одобрила проекти за почти целия финансов ресурс по мярка 

7.2, а именно 89 %. По мерки 4.1 и 4.2 МИГ е одобрила проекти за около половината от 

разполагаемия по стратегията за ВОМР бюджет. Тъй като по мярка 7.5 не е заявен интерес от 

потенциални бенефициенти, МИГ е удължила срока за подаване на проектни предложения до 

31.01.2020 г.. Трябва да обърнем внимание и на факта, че по мярка 109 е с отворен прием и се 

набират проектни предложения. Финансовият ресурс по мярка 109 съгласно СВОМР е в размер на 

1,120,874.62 лева. 

Видно от представената информация е, че МИГ е извършила необходимо количество по обем 

работа и се е справила успешно с възникналите по време на изпълнението на стратегията 

предизвикателства. Предстои да се получи информация от ДФЗ относно извършените от МИГ 
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процедури и оценки на проекти, да се сключат договори с одобрените бенефициенти и след това 

може да се получи най-точна информация относно степента на договаряне на средствата по 

проекта. От друга страна 76 % от финансов ресурс от СВОМР на МИГ „Самоков“ е наличен. 

Поради факта, че голям размер от одобрените финансови средства от стратегията за ВОМР 

на МИГ не са договорирани и за тях не са отворени приеми е необходимо МИГ да предприеме 

съответните действия. В това число са – отваряне на приеми по мерките, организиране на 

информационни срещи и кампании за възможностите, които предоставя СВОМР, увеличаване на 

броя на предоставените консултации, да предоставя методическа помощ, в случай, че 

бенефициенти срещнат трудности при разписване на проектните си предложения. 

В заключение може да се направи извод, че към 31.12.2019 г. МИГ „Самоков“ е постигнала 

добро ниво на изпълнение на стратегията за ВОМР. Следва да се има предвид, че етапът на 

извършване настоящата оценка е ранен и поради причини извън компетенцията на МИГ все още 

не са постигнати индикаторите от стратегията, касаещи подмярка 19.2.  

Основна препоръка към МИГ за успешното прилагане на стратегията за ВОМР е да 

продължи да работи както през периода, предмет на настоящата оценка. Според събраната и 

анализирана информация местната група е успяла да се справи на добро ниво с изпълнението на 

своята стратегия и е преодоляла възникналите по време на оценявания период трудности и 

проблеми. До голяма степен това се дължи и на опита и професионализма на екипа и местната 

група като цяло, както и подкрепата на местната общност.  

Изпълнението на подмярка 19.4, осигуряваща средствата за управление и популяризиране на 

стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е извършено от МИГ с висока прецизност, 

професионализъм, гъвкавост и умение за планиране. Изпълнението на дейностите по подмярка 

19.4 се осъществява с финансовата подкрепа на община Самоков, което е добър пример за местно 

партньорство. 
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Фигура 7. Изпълнение на бюджета по подмярка 19.4 от страна на МИГ „Самоков“. 

Данните за 2019 г. за възстановени средства са от изплатен аванс, тъй като към датата на 

изготвяне на настоящата оценка заявката за 2019 г. не е подадена и възстановена.  

 

 
 

Видно от информацията на фигурата е, че МИГ е извършила и отчела към ДФЗ обосновани 

разходи, които почти изцяло са били възстановени за 2018 г. За 2019 г. е изплатен аванс в размер 

на 85,638.00 лева, междинна заявка за възстановяване на разходите не е подавана, като МИГ ще 

подаде годишна такава. Това е доказателство за точната и професионална работа на екипа на МИГ. 

Доброто планиране от страна на МИГ на средствата за управление се доказва от факта, че за 

периода предмет на настоящата оценка МИГ няма извършена съществена промяна в одобрените 

си бюджети, както и от данните за усвояване на заявените си годишни бюджети, показани на 

следващата фигура. Има една единствена промяна в бюджета за 2019 г. като темите на заложените 

проучвания и анализи на територия са тематично променени без да се налага промяна във 

финансовата част. 
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Фигура 8. Планиране и изпълнение на бюджета по подмярка 19.4 от страна на МИГ 

„Самоков“.  

  

 
 

Предоставената информация във Фигура 8 ни дава сведения за ефективното изразходване на 

публични средства от страна на МИГ. Както беше споменато и по-горе в настоящата оценка МИГ 

не реализира разходи на „всяка цена“, а като добър стопанин управлява разходите ефективно, 

изпълнявайки всички дейности добросъвестно. 

МИГ е постигнала успешно изпълнение на дейностите по подмярка 19.4, спазвайки всички 

нормативни изисквания и провеждайки интензивна кореспонденция с Управляващия орган на 

Програмата за развитие на селските райони и Държавен фонд „Земеделие“.  

Данните, представени в настоящата оценка, се потвърждават и от данните, които са 

представени в извършеното от МИГ проучване на общественото мнение на местната общност 

относно прилагането на стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Това е доказателство и потвърждение за високата квалификация на екипа и управленския 

състав на МИГ, за високото качество на взиманите от тях решения и извършваните от тях 

действия. 

Основна препоръка от настоящата оценка е МИГ да продължи да изпълнява задълженията си 

при прилагането на стратегията за ВОМР на високо професионално ниво, както и досега. За 

постигането й е необходимо МИГ да запази високото качество на административния си капацитет, 

да не позволи драстични (дори никакви) промени в състава на екипа и Управителния съвет и да 

бъде в постоянен диалог с местната общност (чрез организиране на различни събития, чрез 

интернет сайта си, чрез посещения в офиса си и др.).  
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За успешното прилагане на стратегията за ВОМР МИГ „Самоков“ следва да извършва 

периодична текуща оценка на този процес. По този начин МИГ може да получи важна 

информация относно прилагането на СВОМР, базираща се на извършен анализ, която да бъде 

използвана за взимането на съответните управленски решения, когато е необходимо. 

 

 

6. Използвани съкращения 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители 

ЗУСЕСИФ Закон за управление на средствата от европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

ИЕ Изпълнителен екип 

ИСАК Интегрирана система за администриране и контрол 

ИСУН Интегрирана система за управление и наблюдение 

КИП Комисия за избор на проекти 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

МИГ Местна инициативна група 

ОС Общо събрание 

ПППП Процедура за подбор на проектни предложения 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ПППП Процедура за подбор на проектни предложения 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО Управляващ орган 

УС Управителен съвет 
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