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1. Въведение 

Настоящият документ на тема: „Проучване на мнението и нагласите на населението 

на територията на МИГ „Самоков“ относно прилагането на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие“ е изготвен във връзка с изпълнението на споразумение № 

РД 50–30/18.04.2018 г., сключено между МИГ„Самоков“, Управляващият орган на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Управляващият 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и 

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).  

Проучването се извършва в изпълнение на Заповед № РД 09-106/08.02.2019 г., 

изменена със Заповед № РД 09-1167/17.12.2019 г. на Ръководителя на Управляващия 

орган на Програмата за развитие на селските райони за частично одобрение на дейности и 

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

популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

При изготвянето на настоящото проучване са взети предвид основните 

характеристики на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а именно: 

✓ Подход отдолу-нагоре: изследвано са нагласите и мнението на 

представители на местната общност относно прилагането на стратегията за ВОМР.  

✓ Териториален подход: проучването е извършено на територията на 

Сдружение „Местна инициативна група Самоков”, която е хомогенна, с общи традиции и 

единна местна идентичност. 

✓ Иновативност: проучването изследва мнението на местната общност, което 

използва за вземането на управленски решения относно прилагането на стратегията за 

ВОМР. Взимането на решения в следствие и в съответствие с мнението на местната 

общност е новаторско начинание за територията на МИГ „Самоков“. 

✓ Мулти-секторна насоченост: проучването изследва всички сектори, които се 

подпомагат от стратегията за ВОМР. Предвид нейното многофондово финансиране то 

обхваща множество сектори от икономическия и социален живот на територията на МИГ 

„Самоков“.  

✓ Работа в мрежи и сътрудничество: проучването изследва работата в мрежа 

на МИГ, както с МИГ от България, така и с другите институции, участващи в прилагането 

на подхода ВОМР. 
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Проучването има за цел да проучи мнението и нагласите на местната общност от 

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

базата на събраната информация се изведат основни изводи и се направят 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.   

За изготвянето на настоящото проучване и анализ е използван метод на събиране на 

налична информация относно територията на МИГ „Самоков”, както следва: 

• Стратегия за ВОМР на МИГ „Самоков“; 

• Извършено анкетно проучване на мнението на представители на местната общност 

относно прилагането на стратегията за ВОМР; 

• Информация за прилагането и популяризирането на стратегията за ВОМР, 

получена от МИГ „Самоков“ 

Настоящият документ проучва мнението на свързаните и несвързаните с МИГ и 

представители на местната общност. В зависимост от аспектите, които се проучват са 

анкетирани една или друга група от споменатите, а по много от въпросите са обработени 

отговорите на всички анкетирани. По този начин се получава възможно най-пълна 

картина на прилагането на стратегията за ВОМР и може да се добие най-правилна и 

безпристрастна оценка на процеса, което пък от своя страна позволява взимането на най-

адекватните и правилни решения в полза на местната общност.  
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2. Информация за Сдружение „Местна инициативна 

група Самоков“  

Местна инициативна група „Самоков“ е 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 територията на Община Самоков.  

Общата площ на територията на община Самоков, респективно на МИГ „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). Населението на 

община Самоков според НСИ към 31.12.2018 г. е 35 063 души. 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) 

Броят на населението в населените места към 31.12.2018 г. е представено в т. 3 на 

настоящото проучване.  

Защитените територии заемат 26,92% от територията на общината. В територията на 

община Самоков попада част от Националния парк „Рила” 29 377,7 ха, „Централния 

Рилски резерват” 12 379,5 ха, както и част от Природния парк „Витоша” 3 139,1 ха. На 

територията на МИГ няма изграден ж.п. транспорт. Основният транспорт развит на 

територията на общината е автомобилният. Община Самоков е благоприятно разположена 

спрямо два от Общоевропейските транспортни коридори, минаващи през страната.  

Разстоянието до София е 60 км., а до Пловдив - 120 км. Двата основни сектора на 

местната икономика са промишленост и хотелиерство. Близостта на Община Самоков до 

столицата, традициите в търговско-занаятчийските услуги и индустриалното 

производство, международният курортно – туристически комплекс Боровец, 

туристическият комплекс Мальовица и балнеолечебният център Белчин бани се явяват 

отличен потенциал за устойчиво икономическо развитие на региона. 
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Органите за управление на МИГ „Самоков“ са формирани съгласно Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел на две йерархични нива – върховен колективен 

орган (Общо събрание) и 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. 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 

Фиг. 1. Карта на територията на МИГ „Самоков“ 
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члена са представители на нестопанския сектор. Съотношението между така изброените 

сектори е 4,16% : 47,92% : 47,92%. В териториален аспект в Общото събрание са 

включени членове от 16 населени места на територията на МИГ, с което са представени 

57,14% от общия брой населени места. 

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

изготвяне на стратегията аз ВОМР 18 групи заинтересовани страни, вкл. и представители 

на малцинствени групи (ромска общност) и на уязвимата група на пенсионерите, което 

представлява 94.44% от заинтересованите страни. В ОС също така има представител и на 

хора от други националности, живеещи на територията на МИГ.  

Управителният съвет (УС) на МИГ „Самоков“ е колективният управителен орган на 

сдружението и се състои от 5 лица, от които един представител на публичния сектор и по 

двама представители на стопанския и на нестопанския сектори. Съотношението между 

така изброените сектори в УС е 20 % : 40 % : 40 %.  

В Устава на сдружението са разписани подробно правата и задълженията на всички 

органи на местната инициативна група. 
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3. Характеристики на територията на МИГ 

„Самоков” 

Географско разположение  

Територията на МИГ „Самоков” се припокрива с територията на община Самоков. 

Намира се в котловината между  планините  Рила,  Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска 

Средна гора. Тя обхваща 1 209,86 хил. кв. км., което представлява 1,09% от територията 

на Република България. Общината е  най-голямата по територия не само в област София, а 

и в цяла Западна България. Границите на община Самоков са: на север – Столична 

община, на изток - общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, на юг - Якоруда, Белица и 

Рила, а на запад – Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник. Община Самоков се състои 

от 28 населени места – административен център град Самоков и селата Алино, Бели 

Искър, Белчин, Белчински бани, Говедарци, Горни окол, Гуцал, Долни окол, Доспей, 

Драгушиново, Злокучене, Клисура, Ковачевци, Лисец, Маджаре, Мала църква, Марица, 

Ново село, Поповяне, Продановци, Радуил, Райово, Рельово, Шипочане, Широки дол, 

Яребковица и Ярлово. Общинският център – град Самоков е разположен на 60 км. от 

София, на 10 км. от курорта Боровец, на 8 км. от един от входовете на Национален парк 

Рила, на 29 км. от минералните извори в Сапарева баня, на 14 км. от тези на Белчин баня, 

на 27 км. от балнеоложкия комплекс в Долна баня и на 12 км. южно от язовир Искър. В 

относителна близост са и граничните контролно пропускателни пунктове със Сърбия, 

Македония и Гърция.  

 

Релеф  

Релефът на територията на МИГ „Самоков“ е предимно планински високопланински 

и котловинен. Тук е най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала (2925 м.)   

Височинният пояс над 1600 м включва високите части на Мальовишкия, Мусаленски и 

Скакавишки дял на Рила планина. Релефът е с типичен алпийски характер. Доминиращи 

форми тук са острите нарязани била и върхове, сипей, каменни блокажи и циркуси 

Планинският пояс до 1600 м обхваща южните склонове на Витоша и Плана планина, 

Шипочански рид, източните склонове на Верила, западните склонове на рид Шумнатица. 

Голяма част от населените места в територията са разположени в източната част на 

котловинния пояс, както и обработваемите земи и техническа инфраструктура. 

Котловинният релеф е със средна надморска височина 950 м и е представен от 
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Самоковската котловина, разположена между Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска 

Средна гора.  

   

Климат  

На територията се наблюдават два вида климат – умерено – континентален (под 1000 

м.) и планински (над 1000 м.). Те се характеризират с не много горещо лято и мека 

продължителна зима. Има силно планинско влияние, а котловинният характер е 

предпоставка за температурни инверсии, вследствие на които ниските температури 

понякога достигат значителни стойности. За височинният пояс на Рила планина са 

характерни бурните ветрове (24-25 м/сек). Най-силни югозападни ветрове се наблюдават 

през есента, зимата и пролетта а характерни са по-слабите северозападни и североизточни 

ветрове. Климатичната характеристика на Самоковската котловина се обуславя от 

географското й положение и от влиянието на специфичните местните условия. 

Ихтиманската Средна гора и Плана планина защитават котловината от североизточните 

ветрове, а планините Рила и Верила – от южните и югозападните ветрове. 

Средният годишен валеж на територията е значително по-висок в сравнение с този за 

страната. Средногодишната температура на въздуха е 8.6°С, а средно минималните от -16 

до -22°С. Максималните температури са измерени през месец юли, като стойностите им не 

надвишават +32 до +34°С. По средната годишна температура (-3,0°С) връх Мусала е най-

студеното място в България. В района на Мусаленския масив често се наблюдават 

температурни инверсии при антициклонално състояние на атмосферата и при ясно и тихо 

време. Особено интензивни са те през студеното полугодие във вертикалния профил 

между Боровец и Ситняково, което се отразява и на средните температури на тези два 

пункта. Тези инверсии са мощни и трайни в ортографски добре затворената Самоковска 

котловина и в подножието над Боровец, и водят до формиране на много ниски 

температури през зимата. Така курортът Боровец изпитва и някои от неблагоприятните 

въздействия на тези котловинни понижения.  

 

Околна среда 

Околната среда на територията на МИГ „Самоков“ е с много добри екологични 

характеристики. Основните фактори на влияние върху качеството на околната среда са 

бита, транспорта, употребата на торове и пестициди, управлението на отпадъци, 

въздействието върху горския фонд и промишлеността. Качеството на въздуха на 

територията на общината е добро, като липсват големи замърсители от промишлеността.  

Отоплението с твърди горива от бита и транспорта, оказва в най-висока степен негативно 
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въздействие върху качеството на въздуха. Надземните, подземните водни ресурси и 

питейната вода на общината са в добро екологично състояние и високо качество; 

Отдалечеността на част от населените места затруднява интегрираното управление 

на водните ресурси. Няма данни за значителни проблеми и дейности, които да 

застрашават екологичното състояние на почвите. Природните паркове, защитените зони и 

местности на територията на общината са важен елемент от системата за опазване на 

околната среда. 

Територията на МИГ „Самоков“ се характеризира с изключително разнообразен и 

уникален растителен и животински свят. 

 

Почви 

Почвите на територията на МИГ „Самоков” са няколко разновидности: алувиално 

ливадни почви, излужени канелени горски почви, кафяви горски почви и планинско 

ливадни горски почви. По високите части на Рила, Плана, Витоша и Шипочанския рид са 

разпространени кафявите горски почви. Те се намират на височина 700-1800м и са 

подходящи за отглеждане на картофи, ръж и фуражни култури, как то и естествени 

ливади. Планинско ливадните почви, които са подходящи за пасищно растениевъдство и 

животновъдство са разпространени на надморска височина 1800-2000м на планините 

Витоша и Рила.  В района на Лакатишка Рила, Говедарската котловина и източните 

склонове на Верила са разпространени излужените канелени горски почви. Те са 

подходящи за отглеждане на тревни фуражни култури, картофи, лен, хмел и някои 

овощни видове. Разнообразни селскостопански култури могат да бъдат отглеждани на 

територията на Самоковската котловина, по поречието на р. Палакария и р. Искър, където 

са разпространени алувиално-ливадните почви. 

 

Водни ресурси 

Реките Искър и Марица са основните водни басейни на територията на МИГ 

„Самоков”. Река Искър извира от централния дял на Рила. Водата на тази част на реката, 

която се намира над град Самоков е чиста и слабо повлияна от човешка дейност. 

Притоците на Река Искър са река Палакария и река Шипочаница.  Втората главна река – 

Марица извира от Маричините езера (2779 м. надм. височина) и е с дължина 472 км. Река 

Марица има важно значение за водните ресурси на над 2 млн. души в няколко населени 

места. Основна нейна характеристика е снежнодъждовния режим, който е характерен с 

високи води през пролетта и ниски води през есента и зимата. На територията 

съществуват и голям брой ледникови езера, които са важна част от водните ресурси на 
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регион. Те са постоянни, с малка площ и обем и им имат значение не толкова с 

количеството си, а със своето качество и красота, която привлича ежегодно хиляди 

туристи. На територията на МИГ „Самоков” през 1932г. е каптиран термоминералният 

извор „Белчин бани”, чиято вода е с температура от 41 градуса и дебит 8 л/с. Изворът е от 

типа азотни терми, водата е слабо минерализирана без цвят и миризма. Има приятен вкус 

и се използва за лечение на опорно-двигателния апарат, хронични възпалителни процеси, 

гинекологични заболявания, на периферната нервна система и др. Край село Ярлово е 

установено наличие на субтермални води, като е възможно наличие на такива води да има 

и в долината на река Палакария. 

        

Биоразнообразие и защитени зони  

На територията на МИГ „Самоков” съществува богато многообразие на растителния 

и животинския свят, които са ясно изразени.    

Защитените територии заемат около 27% от територията на МИГ „Самоков”. Те са 

достъпни и включват: 

• Национален парк „Рила” е с обща площ от 81 046 ха. От него на територията на 

община Самоков попадат 29 378 ха., от които 25 088 ха. горски фонд и 4 290 ха. 

високопланински пасища и ливади. Паркът включва част от землищата на гр. Самоков и 

селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил. Територията на парка е 

залесена основно с гори от смърч, бяла мура и бял бор. Общият брой на ендемични видове 

е 57, а локални ендемити са 3 вида – рилска иглика, павловско шапиче и рилски ревен. На 

територията на общината естествено растящите дървесни видове са и бял бор, черен 

бор,смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, цер, елша, върба, трепетлика, 

офика, шестил, дива череша, явор, благун и др. В състава на растителните формации 

участват и следните храстови, полухрастови и тревни видове - хвойна, глог, шипка, леска, 

червен бъз, малина, ягода, черна и червена боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, 

папрат, беладона, коприва, заешки киселец, валезиева власатка, планинска власатка, 

халерова власатка, светлика, лечебна медуница, чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска 

ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, извита острица, гъжва, скална полевица, 

триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. Растенията рилска иглика, божествена 

иглика, павловско шепиче, янкиев лопен, рилско подрумниче, българско омайниче и 

давидово винче се срещат единствено в Рила планина и никъде другаде по света. 

Защитените растения, срещани в района, вписани в Червената книга в категориите 

“редки” и “застрашени от изчезване” са жълт планински крем (самодивско лале), 

оливиеров минзухар, златиста кандилка, планинска тинтява и др. 
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Поради наличието на изобилна влага НП Рила е наричан и „царството на мъховете”. 

До момента са известни 282 вида мъхове от всички екологични групи. 

Защитената територия на Рила планина е обитавана от 2934 вида безгръбначни и 172 

вида гръбначни животни. Птичият свят е представен от 99 вида, което е около 30 % от 

гнездящите видове в страната. 

В Национален парк Рила обитават най-многобройните в България популации на дива 

коза, глухар, лещарка, планински кеклик, напернатонога и малка кокумявка, златка, както 

и най-голямата високопланинска популация на лалугер. 

В най-ниските части на общината, поради по-голямата урбанизация са останали 

дребни бозайници – обикновена къртица, таралеж, обикновена полевка, рядко се срещат 

лисица, невестулка и др. От птиците се срещат сврака, врабче, синигер, кос, горска 

зидарка и др. 

В горският пояс на Рила се срещат различни видове животни, характерни за 

северноевропейските иглолистни гори и Сибирската тайга. От бозайниците са 

разпространени кафявата мечка, горската полевка, лисица, невестулка, черен пор, пъстър 

пор, златка, катерицата. От птиците често се срещат глухар, лещарка, пернатонога 

кукумявка, трипръст кълвач, кръсточовка. 

• Природният парк „Витоша” заема 3 140 ха. площ от територията на община 

Самоков и респективно на местната инициативна група и включва част от землището на с. 

Ярлово. 

• Защитени зони – Натура 2000: 

В екологичната мрежа НАТУРА 2000, в частта й за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 

1 и 2 от ЗБР (Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

местообитанията на видовете) попадат  части от територията на МИГ, както следва: 

• Защитени зони по директивата за местообитанията: BG0000308 Верила, BG0000113 

Витоша, BG0001307 Плана, BG0000617 Река Палакария, BG0000495 Рила, BG0000496 

Рилски манастир, BG0000301 Черни рид. 

• Защитени зони по директивата за птиците: BG0000113 Витоша, BG0002084 

Палакария, BG0000495 Рила, BG0000496 Рилски манастир. 

В шест от защитените зони по НАТУРА 2000 с обща територия 13 503 ха. са 

идентифицирани видове, чието състояние е оценено като „неблагоприятно-лошо“ и 

„неблагоприятно-незадоволително“, съгласно резултатите от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

І“ и НПРД – 3 вида прилепи, обикновена блатна костенурка и голям гребенест тритон. За 

тези видове е необходимо предприемането на възстановителни дейности. 
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Защитени местности: местността „Букова Усойка”; местността „Юруковото”; 

местността „Корията”; местността „Чакърови поляни”; местността „Черната скала”. 

 

Поземлени ресурси 

Общата площ на територията на община Самоков е 1 209 859 дка. Земеделските  

територии  заемат  общо  495 342  дка. Обработваемата земя в земеделските територии е 

251 823 дка. Най-голям дял заемат нивите – 153 911 дка. (61 % от обработваемите земи). 

Трайните насаждения заемат 1,5 %, ливадите – 37 %. Изградени са 12 181 дка. поливни 

площи за гравитачно напояване от държавни водоизточници, като ефективно използвани 

са само 6 462 дка. Мерите и пасищата заемат площ от 155 900 дка, а високопланинските 

пасища – 61 352 дка. Заедно с обработваемата земя те формират т.н. стопанисвана земя – 

общо 469 075 дка, или около 39 % от територията. Горските територии включват площта 

на Държавния горски фонд и заемат 671 315 дка. 

Екологично състояние: Като цяло състоянието на околната среда и екологичните 

условия на територията на МИГ “Самоков” е добро. 

 

Полезни изкопаеми 

Полезните изкопаеми на територията на МИГ нямат промишлена стойност. В района 

на с. Ковачевци  са  установени  полиметални  орудявания,  в  района  на  с.  Долни  Окол  

- медни орудявания, находища на фелдшпат и пегматити - в района северозападно от с. 

Райово. Лигнитните въглища на Рило – Доспейския и на Самоковския въглищни басейни 

засега не се експлоатират. 

 

Демографски характеристики 

Население и образование 

Населението на територията на МИГ „Самоков“ според данни на Националния 

статистически институт към 31.12.2018 г. е 35 063 жители, като в сравнение с 2016 г., 

когато е било 35 871 жители е намаляло с 808 души. Населението на територията е 

разпределено в 26 села и 1 град – Самоков. Разпределението на населението е представено 

в следната таблица. 

 

Таблица – население и населени места на територията на МИГ „Самоков“ по 

данни от Националния статистически институт към 31.12.2018 г. 
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Населено място Жители  Населено място Жители  

Община Самоков 35 063 с. Маджаре 266 

с. Алино 222 с. Мала църква 369 

с. Бели Искър 526 с. Марица 687 

с. Белчин 272 с. Ново село 80 

с. Белчински бани 12 с. Поповяне 246 

с. Говедарци 1 148 с. Продановци 456 

с. Горни Окол 189 с. Радуил 941 

с. Гуцал 102 с. Райово 570 

с. Долни Окол 145 с. Рельово 240 

с. Доспей 540 гр. Самоков 25 138 

с. Драгушиново 588 с. Шипочане 152 

с. Злокучене 206 с. Широки дол 807 

с. Клисура 205 с. Яребковица 2 

с. Ковачевци 605 с. Ярлово 349 

 

Разпределението на населението се характеризира с това, че основната част от 

жителите на територията на МИГ „Самоков” (близо 72%) са концентрирани в общинския 

център – гр. Самоков. 

Образователната структура на населението включва лицата завършили висше, 

средно, основно, начално, не завършено начално и такива, които никога не са посещавали 

училище. На територията на МИГ „Самоков” преобладава населението със средно 

образование, като на второ място по относителен дял е населението с основно образование 

(27 %), следвано от тези с начално образование (10 %). Този факт е тревожен както за 

развитието на самото население, така и за икономиката на територията.  

 

Социална сфера 

Пазар на труда, безработица, професионална и образователна структура:  

Равнището на безработица за 2015 г. на територията на МИГ „Самоков” според 

данни на ДБТ Самоков е 20,59 %. Най-голям е делът на регистрирани безработни без 

специалност – 81,77%, като от тях 76,47% са с основно или по-ниско образование. 

Липсата на професия, съчетана в повечето случаи с начално или по-ниско образование, 

прави една значителна част от безработните лица неконкурентоспособни на пазара на 

труда. 

Ситуацията на безработните лица от рисковите групи на пазара на труда – 
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младежите, продължително безработните, жените и хората над 55 години, се усложнява от 

факта, че голяма част от тях са без квалификация и/или квалификацията им не отговаря на 

актуалните потребности на бизнеса и не са конкурентоспособни на пазара на труда. 

Основна роля при намаляване броя на безработните играе действащата икономика с 

устойчиво развитие на заетостта, както и прилагането на специализирани програми за 

квалификация и преквалификация, обучения за придобиване на умения, езикови обучения 

и други форми на образование – включително и неформално, които да благоприятстват 

повишаване на заетостта и интегрирането на безработните в местната икономика. 

 

Здравеопазване 

Здравната инфраструктура на територията на МИГ „Самоков” включва елементи на 

болнична и доболнична помощ. Многообразните болнични услуги основно се предоставят 

от най-голямото лечебно заведение в Софийска област - МБАЛ – Самоков – с 228 легла, 

разпределени в 11 отделения и 4 параклинични звена. Доболничната помощ се 

осъществява от лекарски практики в гр. Самоков и в 12 села. В гр. Самоков тя e 

съсредоточена в сградата на бившата поликлиника, където се намират параклинични звена 

на МБАЛ – Самоков ЕООД, както и филиалът за спешна медицинска помощ. На 

територията функционират четири медицински лаборатории и 40 стоматологични 

кабинета. 

 

Социални дейности и  услуги 

Социалните дейности са съсредоточени в следните области: център  за  настаняване  

от  семеен  тип; заведение  за  деца  и  родители,  съчетаващо  детска  градина  и корпус за 

предоставяне на социални  услуги; Център  за  социална  рехабилитация  и  интеграция  с  

капацитет  40  деца  и  за лица  с увреждания. На територията на МИГ „Самоков” има 

действащи два дома за стари хора, обществена  трапезария за 80 лица и домашен социален 

патронаж с капацитет за 270 лица, предоставя се социална услуга „личен асистент”, 

полагат се грижи за трудоустрояване на хора с увреждания. Разкрити са 4 клуба на 

пенсионера и клуб на инвалида.  

 

Образование 

Образователната инфраструктура на територията на МИГ „Самоков” е съставена от 

обекти за предучилищно обучение, за общо и професионално средно образование. 

Предучилищното обучение в общината се осъществява в пет детски градини, разположени 

на територията на гр. Самоков и с. Ярлово. Училищата на територията на МИГ “Самоков” 
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са съсредоточени основно в града, с изключение на ОУ „Димчо Дебелянов“ – с. 

Говедарци, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Радуил и ОУ „Васил Левски“ - с. Ярлово. За 

периода 2010 – 2016 г. учениците запазват постоянна бройка. 

  

Култура и културно наследство 

Средища на културното развитие за духовно израстване и обогатяване на 

населението са читалищата, библиотеките, художествената галерия, историческия музей, 

манастирите, църквите, културно-историческите паметници. В качеството си на културни 

институции те са призвани да осъществяват обществено значима дейност – да съхраняват 

и развиват духовната памет, като я правят достъпна за следващите поколения. В тази 

връзка като стратегически важен компонент се явява осезаемото подобряване на 

качеството на културната среда, в това число и на сътрудничеството между културните 

институции, общинската администрация и гражданското общество. 

На територията на МИГ „Самоков” работят 26 читалища (4 в гр. Самоков и 22 в 

селата). Те развиват културна и просветна дейност чрез изпълнение на годишни културни 

програми, с организирани самодейни състави, клубове, школи и читалищни библиотеки.  

В  община Самоков  са  декларирани  и  обявени  126  паметника  на  културата, с 

най-голямо културно-историческо значение са: Комплекс „Бельова черква” с църква 

„Рождество Богородично”, църква „Въведение Богородично”, Девически  метох  с  църква  

„Покров  Богородичен”, Историческия музей, средновековната  крепост „Шишманово 

кале”, Историческия паметник „Кръста“ и други. Скритият им потенциал за 

популяризиране на миналото е необходимо да бъде оползотворен и да се превърне в 

реалност, като се приложи комплексен подход и се създаде приемственост между вече 

постигнатото и това, което предстои да бъде направено. 

 

Младежка дейност и спорт 

Спортът е една от специфичните секторни политики, която определя и водещата му 

роля на местно ниво – Самоков е дългогодишен спортен център от национално значение, 

благодарение на залегналите многогодишни традиции в редица спортове. Самоков е 

известен като най-големият център за развитие на ски спорта, с потенциал и с подготвени 

професионалисти. Налице е осъзната необходимост от поддържане и модернизиране на 

съществуващите спортни съоръжения, както и изграждане на нови. Разнообразието от 

различни по вид инфраструктурни обекти допринася за повишаването на интереса към 

практикуването на спортни дисциплини от хора с различни интереси. 
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4. Дейности по изпълнение и популяризиране на 

стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков”.  

Както беше споменато по-горе в проучването МИГ „Самоков” съществува от 

26.04.2016 г., като към 31.12.2019 г. съществува малко повече от три години и седем 

месеца. Стратегията си за ВОМР МИГ „Самоков“ изпълнява от 18.04.2018 г., т.е. от малко 

повече от една година и седем месеца. За този кратък период от време местната група е 

извършила голяма по обем и по структура работа, която за по-прегледно в настоящото 

проучване е разделена по години.    

Дейности, извършени през 2018 г. 

По мярка 7.2 и мярка 4.2 от стратегията за ВОМР са проведени процедури за подбор 

на проектни предложения съгласно индикативния график. По мярка 4.1 е обявен прием 

през месец декември с краен срок 19 февруари 2019 г.  

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

Стратегията са публикувани в ИСУН и са качени в сайта на www.mig-samokov.eu. 

Обявите са отпечатвани и в местните медии: в самоковските седмичници – във в-к 

„Приятел“ са направени 3 обяви и във в-к „Самоков 365“ е отпечатана една обява. 

Съобщения за приемите са правени и по кабелна телевизия „РИЛА“. Обяви за обявяваните 

приеми са закачени и на таблото на общината и пред офиса на МИГ.  

Приеми по трите мерки от ПРСР: 

- По мярка 7.2 приемът е обявен от 23 август до 30 октомври. В МИГ са подадени 5 

проектни предложения, които са оценени от назначената КППП в състав от 5 човека. До 

11 декември комисията е изготвила Оценителен доклад, който е одобрен от УС на 14 

декември. Пълната документация за оценката по процедурата BG06RDNP001-19.061 по 

мярка 7.2 е качена в ИСУН, за което е внесено уведомление в ДФ „Земеделие“ на 20 

декември 2018 г.    

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

крайният срок е удължен до 12 ноември. По обявата са подадени 2 проектни предложения, 

които са оценени от назначената КППП в състав от 5 човека. Комисията е приключила 

своята работа до 21 декември и е изготвила Оценителен доклад, който е одобрен от УС на 

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

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

уведомление в ДФ „Земеделие“ на 8 януари 2019 г.   
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- По мярка 4.1 насоките за кандидатстване са качени в ИСУН и е обявен прием от 19 

декември 2018 г. до 19 февруари 2019 г. 

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

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

комисиите са назначавани членове на екипа на МИГ и на Общото събрание. За оценители 

са назначавани външни експерти и членове на Общото събрание. Изборът на външни 

експерти – оценители е проведен по утвърдени от УС правила и е приключил преди 

изтичане срока за подаване на проектни предложения по първия по ред прием. Избрани са 

10 оценители, като са изготвени списъци с външни оценители по всяка мярка, подредени 

според получените от тях точки на проведените при избора им тестове. УС прие „Правила 

за избора на външните оценители за включване в комисиите за подбор на проектни 

предложения“.  

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

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

се осъществява оценката в средата на ИСУН се е провело на първото заседание на всяка 

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

всички участници – оценители от комисиите. 

Изготвени са насоки по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси“: 

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

самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване  

и 

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

живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и 

валидиране на придобитите компетенции“. 

За информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати по стратегията за ВОМР екипът на МИГ „Самоков“ е извършил дейности за 

информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциални 

кандидати. В офиса на МИГ е документирано предоставянето на консултантска помощ на 

35 потенциални кандидати. Те са попълнили Заявление за намерения, оказана им е 

експертна помощ, получили са информационни материали.  

Информирането за приемите на проекти е осъществявано паралелно по няколко 

направления: 

- публикуване на актуална информация на интернет страница на МИГ „Самоков“: 

www.mig-samokov.eu; 
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- публикации на обяви и информация в местните вестници „Приятел“ и „Самоков 

365“; 

- излъчване на интервюта, репортажи, обяви в местната кабелна телевизия Рила; 

- провеждане на информационни срещи (в селата Драгушиново, Широки дол, 

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

МИГ „Самоков“ има задача да бъде полезна за всички работещи на територията, 

като разпространява сред тях полезни знания и съвети в техните професионални области. 

За да извършва пълноценно тази дейност, 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" е възложено по договор РД 50-30/GD-01 от 16.07.2018 г. 

и направено от доц. д-р Елена Генадиева Цолова, дългогодишен научен работник в Отдел 

по ягодоплодни култури към Институт по земеделие – Кюстендил. Резултатът е обширен 

материал (106 стр.) с изключително полезна за земеделци и преработватели информация 

относно възможностите за отглеждане на специфичните за територията земеделски 

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

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

дърводобив и дървопреработка, насочени към осигуряване на многофункционалност и 

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

консултантска фирма ФАРХИ МЕТАЛ ООД – София по договор РД 50-30/U-11 от 

15.10.2018 г. В материал от 35 стр. са представени възможностите за собствениците на 

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

използват средства по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от Стратегията. 

- „Концепция за изграждане, подобряване и разнообразяване на туристически 

маршрути и развитие на туристически зони чрез проекти към Стратегията за ВОМР“ е 

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

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

туристически маршрути и туристически зони на територията на община Самоков, което 

ще позволи най-ефективно да се използват средствата по мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура“, като се 

насочат за финансиране там, където има най-големи потребности и ще има най-голяма 

полза. 
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- Проучване на тема: „Разработване на концепция за подобряване на 

природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез проекти към 

Стратегията за ВОМР“ е направено по договор № РД 50-30/U-09 от 15.10.2018 г. от 

„КАЗАКОВА КОНСУЛТ” ЕООД – София. В изготвения доклад са установени защитените 

зони и видовете от мрежата Натура 2000 за целево въздействие чрез подхода ВОМР и 

възможните  дейности за подобряване на природозащитното им състояние, направени са 

предложения как да се подходи от МИГ-а при подготовката на насоките за  

кандидатстване по мярка 109 от ОПОС и за какви дейности да кандидатстват за  

подпомагането по тази мярка потенциалните кандидати, за да се постигне полезен за 

територията резултат.   

Гореописаните доклади са достъпни за ползване от потенциални кандидати за БФП 

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

„Самоков“.  

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

МИГ „Самоков“: www.mig-samokov.eu. Поддържането на сайта се извършва от фирма 

„ВЕДЕНА – Информационни системи и решения“ ЕООД от гр. София по Договор № РД 

50-30/U-01. Сайтът е модифициран за нуждите на специфичните дейности на МИГ по 

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

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

публикувани стратегията и създаваните правилници и документи - проучвания, анализи и 

др., свързани с изпълнението на Стратегията. В сайта се публикува и информация за 

предстоящите приеми, както и  изготвените насоки и документи за кандидатстване.  В 

него текущо са публикувани обявите за мероприятията на МИГ „Самоков“ - 

информационни срещи и семинари, срещи на Общото събрание и заседания на УС.  

Дейността на МИГ „Самоков“ се отразява в местните медии: в Самоковските 

седмичници в-к „Приятел“ са направени 4 публикации и във в-к „Самоков 365“ са 

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

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

стратегията и на приемите.   

През 2018 г. са изготвени информационни и рекламни материали от фирма „СИТИ 

ВИЖЪН” ООД, които се разпространяват на организираните информационни събития и 

са предоставяни на посетителите в офиса на МИГ.  

В периода 17 – 26 септември 2018 г. МИГ е организирала и провела със 

съдействието на кметовете и читалищата информационни срещи за популяризиране на 

възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР. Провеждането на мероприятията е 
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обявено по кабелната телевизия и на електронната страница на МИГ, както и чрез окачени 

плакати в селата. Реализирани са пет информационни срещи в селата Драгушиново, 

Широки дол, Радуил, Марица и Продановци, всяка от тях с участието на по около 15 

души, и един информационен семинар – в гр. Самоков с участието на 20 души. Пред 

участниците са представени презентации от изп. директор и от експерта по прилагане на 

СВОМР по мерки 4.1, 4.2, 6.4 и 7.2 от Стратегията и са им раздадени информационни 

материали. Провеждането на срещите е постоянно отразявано по кабелната телевизия 

„РИЛА“. 

През 2018 г. МИГ „Самоков“ е осъществил следната кореспонденцията с УО на 

финансиращите програми и ДФЗ в хронологичен ред: 

Писмо 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.; 

Писмо 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; 

Писмо Изх. № 4 / 29.05.2018 г. – до УО на ПРСР: Заявления за планирани дейности и 

разходи за 2018 г.- допълнение; 

Писмо 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.; 

Писмо 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; 

Писмо 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;  

Писмо 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.; 

Писмо Изх. № 14 / 13.09.2018 г. – до ДФЗ: Списък на планирани обществени 

поръчки на МИГ „Самоков“ за 2018 г.; 

Писмо 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.; 

Писмо Изх. № 17 / 28.09.2018 г. – до МЗХГ: Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по Споразумение № РД 50-30 за 2019 г.;    
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Писмо 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“    

Писмо Изх. № 19 / 2.10.2018 г. – до ДФЗ: Допълнителни документи към заявка за 

авансово плащане за 2018 г.; 

Писмо Изх. № 20 / 8.10.2018 г. – до МЗХГ: Допълнение към искане за удължаване 

срока по процедура за прием на проекти по мярка 4.2;  

Писмо 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.; 

Писмо 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); 

Писмо 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; 

Писмо 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; 

Писмо 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; 

Писмо 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. 

 

Дейности, извършени през 2019 г. 

На 29.08.2019 г. е сключено Допълнително споразумение №РД 50-30/29.08.2019г. 

към Споразумение за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие №РД50-30/18.04.2018г., чиито клаузи засягат приеми по подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, които не са обявени към датата на 

влизането му в сила. 

През 2019 г. е подадено Заявление с вх.№19-19-2-02-28/31.10.2019г.  в МЗХГ за 

изменение и допълнение на одобрените дейности и разходи за календарна 2019 година, 

съгласно чл. 15, ал.5 от Наредба № 1 от 22.01.2016г. 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 – 2020 г. Промяната е одобрена със Заповед 

№РД09-1167/17.12.2019г. на Зам.-министъра на МЗХГ и ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020. 
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В периода от 1 до 4 декември 2019г., екипът на МИГ „Самоков“, заедно с членове на 

Управителния съвет и на Общото събрание, е осъществил работно посещение до Франция 

с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния капацитет на МИГ- 

Самоков”. Извършено е посещение на GAL du Vexin Normand, Communauté de communes 

du Vexin Normand 5, rue Albert Leroy, 27140 GISORS. По време  на работната среща е 

споделен теоретичен и практически опит с една успешно действаща местна инициативна 

група с дългогодишен опит, като са демонстрирани добри практики чрез реализирани 

проекти, финансирани от GAL du Vexin Normand. 

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.” 

• 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”. 

Докладите за изпълнение на дейностите са представени на хартиен и електронен 

носител, приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

Във връзка с популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ  „МИГ Самоков“ за периода на отчитане са извършени следните 

дейности: 

• Публикации - във връзка с проведените през периода обучения, информационни 

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

„Приятел”, 

• Излъчвания 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 
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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“ се 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. 

За популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на община Самоков са организирани и проведени една информационна среща 

и един информационен семинар: 

• На 10 декември 2019 г. МИГ „Самоков“ е провела 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 срещата са 

присъствали земеделци и хора от бизнеса – общо 10 души. 

• На 13 декември 2019 г. МИГ „Самоков“ е провела информационен семинар в 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 местната инициативна група. На семинара са присъствали 20 души. 

На 17.06.2019 г. е открит прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции 

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

инфраструктура“, като ОБЯВЯВА втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.061 с 

неусвоения финансов ресурс в размер на 258 876 лв. Краен срок за подаване на проектни 

предложения: 17.09.2019 г., 17.00 часа.  
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На 26.09.2019 г. е открит прием на проекти за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 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“. Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019  

г., 17:30 часа. 

На 30.09.2019 г. е обявена процедура за прием на проектни предложения с няколко 

крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.303 „МИГ Самоков – мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. Краен срок: 30.12.2019 година, 17:00 часа. 

На 30.10.2019 г. е обявена процедура за прием на проектни предложения по 

процедура № BG16M1OP002-3.017 МИГ „Самоков“ „Подобряване на природозащитното 

състояние на видовете в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на 

МИГ Самоков” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Крайният срок за 

подаване на проектни предложения по процедурата е 17,30 часа на 30.01.2020 г. 
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5. Проучване на нагласите на местната общност 

относно процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР на 

МИГ „Самоков“.  

Настоящото проучване е извършено с цел да се събере, обработи и анализира 

информация относно мнението на местната общност за силните и слабите страни на 

изпълнението на стратегията за ВОМР „Самоков“, въз основа на която да се изведат 

изводи, да се изготвят препоръки (където е необходимо), които да служат за вземане на 

съответните управленски решения от страна на МИГ. 

Проучването се извършва за пръв път на територията на МИГ „Самоков“ и обхваща 

периода от началото на изпълнението на стратегията за ВОМР – 18.04.2018 г. до 

31.12.2019 г. Предвид факта, че МИГ функционира в обществения живот около 3 години и 

половина чрез това проучване се цели да се получи обратна връзка доколко МИГ получава 

подкрепа и одобрение от населението на територията и как жителите на община Самоков 

оценяват извършеното до момента от екипа и органите на управление на МИГ.  

Важно е да се проучат и анализират не само положителните страни при прилагането 

на стратегията за ВОМР, но и слабостите, допускани в работата на сдружението. Въз 

основа на това се проследяват нагласите сред местната общност за насочване на усилията 

в следващите години, за да може от страна на МИГ „Самоков“ ако и където е необходимо 

да се предприемат коригиращи действия за по-нататъшното прилагане на стратегията. 

За извършването на проучването на нагласите на местните хора относно прилагането 

на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е изготвена анкета, съдържаща набор от 

въпроси, свързани с оценка на всички направления на работата на местната група и на 

прилагането на стратегията. Въпросите са групирани тематично и в зависимост от своята 

специфика са затворени – въпроси с два възможни отговора („да“ и „не“) и въпроси с 

възможност за поставяне на различни оценки (различни скали за оценка) и отворени – 

въпроси, в които интервюираните могат да запишат своите мнения, оценки, идеи, 

предложения, препоръки и др. по отношение на изпълнението на стратегията за ВОМР и 

работата на МИГ „Самоков“. Също така въпросите са групирани и по изследвани теми, 

например: изпълнение на стратегията, работа на МИГ, провеждане на събития и т.н. По 

тази начин е гарантирано пълното покриване на цялостния процес по изпълнението на 

стратегията, включващ не само откриване на приеми за проекти и тяхното одобрение, но и 
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много други дейности: провеждане на събития, консултиране, административна работа, 

работа с местната общност и др. 

Попълването на въпросника е извършено на напълно доброволни начала, като той е 

разпространяван сред местните хора на събития, организирани от МИГ. Тъй като 

въпросите са с различно естество на някои от тях е посочено за каква аудитория се отнасят 

и съответно от кои анкетирани да се попълнят, например въпроси само за членове на МИГ 

или въпроси само за анкетирани, които не са членове на МИГ. Това е предвидено по този 

начин, тъй като на някои от въпросите най-добре би било да отговарят членовете на МИГ, 

тъй като те имат по-добра информация и по този начин би се получила по-ясна картина на 

отговорите, докато на други въпроси анкетираните, които не са членове на МИГ по-

безпристрастно биха пресъздали реалната ситуация. 

Като цяло в проучването са взели участие 82 души от територията на МИГ 

„Самоков“, като в следващата част е описан техния профил. 

 

5.1 Профил на анкетираните участници в проучването.  

Както беше споменато в предишната част на проучването в него на доброволни 

начала са взели участие 82 души от територията на МИГ „Самоков“. За да се прецени 

доколко представителни за територията са те, е изготвен техен профил по няколко 

основни характеристики, които са описани в тази част на документа. 

Анкетираните са в широк възрастов диапазон – от 18 годишна възраст до над 76 

годишна възраст. Най-широко представени са анкетираните във възрастовите групи от 36 

до 45 години и от 46 до 55 години – по 31% от всички участници. Следват 

представителите на възрастовата група от 26 до 35 години с 14%, възрастовата група от 56 

до 65 години – 12% и по-малко представените възрастови групи от 18 до 25 години с 5% 

представеност и от 66 до 75 години и над 76 години с по 2% представеност. Следва да се 

има предвид, че 3% от анкетираните не са предоставили информация относно своята 

възраст. 

Важно е да се отбележи, че преобладаващата част от анкетираните са представители 

на основните активни групи на трудовия пазар – само 7% от тях правят изключение. Това 

е показател, който гарантира оценяването на стратегията от най-активните и можещи хора 

от територията на МИГ, които също така имат професионален опит и умения и могат да 

бъдат и бенефициенти на проекти по нея. Много добро е представянето на младите хора, 

като в проучването са взели участие 19% хора, на които предстои да бъдат още 

продължително време на пазара на труда на територията на МИГ „Самоков“. 

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 , e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

28 

 

 

 
 

По отношение на определянето по пол анкетираните се делят на 42% мъже и 55% 

мъже, при 3%, които не са посочили своя пол.  

 

 
Това разпределение е в съответствие с хоризонталните политики на Европейския 

съюз, залегнали в стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“, по която се подкрепя и по-

активното участие на жените от територията в изпълнението на стратегията за ВОМР. 

5%

14%

31%31%

12%

2%2%3% 18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

над 76

без отговор

45%

52%

3%

мъже 

жени

не са определили

Фиг.2. Разпределение на анкетираните по възрастови групи 

Фиг.3. Разпределение на анкетираните по пол 
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„Този принцип се отнася до желаното равенство между двата пола във всички сфери на 

живота, включително наемането на работа, образованието и социалните права, участието 

в обществения живот и управлението. По отношение на Стратегията, по подмярка 6.4. за 

неземеделски бизнес се приоритизират проекти, разработвани от жени-предприемачи. 

Има стремеж за представителство на жените и в управлението на МИГ „Самоков“: във 

върховния колективен орган има 15 жени, жените са представени на експертно ниво и в 

екипа на МИГ. По този начин се прилага на практика принципа на равенство между 

половете в управлението на МИГ.“ 

От посочената по-горе информация е видно, че и при изпълнението на настоящото 

проучване е спазен принципът на даване на възможност на жените да изразяват своето 

мнение относно изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. 

Според професионалната сфера на заетост при анкетираните преобладават тези, 

работещи в публичния сектор – 50%, следвани от работещите в частния сектор – 31%, 

безработните, учащите се и пенсионерите са по 5%, а работещите в неправителствения 

сектор и неотговорилите анкетирани – по 2%. 

 

 
 

По отношение на образованието категорично предимство имат анкетираните с висше 

образование – 67%, следвани от тези със средно образование – 26% и основно 

образование – 2%.  Другите 3% от анкетираните са отговорили, че притежават друго 

образование без да са специфицирали точно какво и още 2% от тях не са определили 

своята образователна степен. 

50%

31%

2%
5%

5%
5%2%

публичен сектор

частен сектор

НПО

безработен

учащ се

пенсионер

без отговор

Фиг.4. Разпределение на анкетираните по професионална сфера 
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Съгласно получените отговори в проучването взимат участие представители на най-

образованите хора от територията на МИГ „Самоков“. Това предполага предоставянето на 

информирани отговори от знаещи и можещи хора, които достоверно и реално отразяват 

актуалната картина на изпълнение на стратегията за ВОМР и нагласите на местната 

общност. Такава обратна връзка е изключително ценен коректив за местната инициативна 

група и се явява възможност за „сверяване на часовника“ по отношение на изпълнението 

на стратегията за ВОМР.   

Преобладаващата част от анкетираните живеят на територията на МИГ „Самоков“ от 

своето рождение, което е предпоставка, че те познават възможно най-добре спецификите 

и характеристиките й, както и нуждите и проблемите й. От тази перспектива те ще имат 

най-точен и критичен поглед към изпълнението на стратегията за ВОМР и работата на 

местната инициативна група по нейното изпълнение. От всички анкетирани 81% живеят 

на територията на МИГ от своето рождение, 7% от тях са временно живеещи на 

територията, докато 12% не са предоставили информация относно продължителността на 

пребиваването им на територията на МИГ.  

 

67%

26%

2%2%3%

висше

средно

основно

друго

без отговор

Фиг.5. Разпределение на анкетираните по образование 
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В допълнение към посочените данни относно продължителността на пребиваване на 

територията на МИГ, 33% от анкетираните заявяват, че живеят в гр. Самоков. 

 

 
 

На горната фигура са представени отговорите на анкетираните на въпроса дали са се 

подписали в подкрепа на местната инициативна група в периода на подготовка на 

стратегията за ВОМР. 38% от тях са подкрепили МИГ, подписвайки се, а по-голямата част 

81%

7%

12%

постоянно живеещ

временно живеещ

без отговор

38%

60%

2%

да

не

без отговор

Фиг.6. Разпределение на анкетираните по продължителност на живот на 

територията на МИГ 

Фиг.7. Разпределение на анкетираните по отговори на въпроса дали са се 

подписали в подкрепа на МИГ 
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от анкетираните – 60% не са се подписали, като 2% не са предоставили на информация. В 

процеса на кандидатстване за получаване на допълнителни точки МИГ следваше да 

предоставят доказателства (подписи) за население на територията на МИГ, подкрепящо 

стратегията за ВОМР. МИГ „Самоков“ е подкрепен от 834 местни жители, които 

съставляват 2,32% от общото население на територията към момента на кандидатстване 

със стратегията за ВОМР. Сред анкетираните за настоящото проучване има 38% 

подписали се в подкрепа на МИГ в процеса на кандидатстване. 

Както беше обяснено в началото анкетата съдържа въпроси за различните групи 

анкетирани в зависимост от това дали са членове на МИГ или не са. По-голямата част от 

анкетираните не са членове на МИГ. Това се отнася за 76% от тях, докато други 21% са 

членове на органите на МИГ. 3% от анкетираните не са предоставили информация 

относно принадлежността са към МИГ.  

 

  
 

Преобладаваща част анкетирани, които не са свързани с МИГ е предпоставка за 

получаването на по-обективна представата относно изпълнението на СВОМР и работата 

на МИГ. От друга страна участието на членове на МИГ гарантира създаването на пълна 

картина на процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР и за работата на МИГ. 

Както беше представено в проучването МИГ съществува от малко повече от 3,5 

години, а стратегията за ВОМР се изпълнява от малко повече от 1,5 години. Разбира се, 

21%

76%

3%

да

не

без отговор

Фиг.8. Разпределение на анкетираните по това дали са членове на МИГ 

или не 
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следва да се има предвид, че нейната подготовка е започнала по-рано. Анкетираните имат 

информация за МИГ средно от малко повече от 2 години, а информация за стратегията за 

ВОМР от 1,9 години. От тази информация може да се заключи, че МИГ и стратегията за 

ВОМР са известни на територията от началото на изпълнение на подготвителната 

подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по която е изготвена и стратегията. 

Членуващите в МИГ „Самоков“ са отговорили, че са в МИГ средно от 1,8 г., което е 

сравнително малък период. Някои от тях са от по-дълго време – още от създаването на 

МИГ, но повечето са от по-скоро, поради което се намалява и средната продължителност 

на членство в МИГ на всички анкетирани. 
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5.2 Информация относно мненията и нагласите на 

анкетираните за МИГ „Самоков“. 

В текущата част на проучването се съдържа информация за мненията и нагласите на 

анкетираните като представители на местната общност относно МИГ „Самоков“. По този 

начин се дават независими оценки на местната група, като се прави детайлен разрез на 

нейната организация, структура, работа и въздействие на територията.  

 

 

 

Преобладаващи са отговорите, че МИГ по подкрепя развитието на територията. На 

това мнение са 95% от анкетираните, докато само 2% са против и 3% е делът на 

липсващите отговори на въпроса. Полученият резултат показва, че според анкетираните 

МИГ има много голямо значение за развитието на територията.  

Според почти същият дял от анкетираните смятат, че местната общност е 

подобаващо представена в органите на местната инициативна група. На това мнение са 

93% от тях, като на противоположното мнение са 5%, при 2% неотговорили на въпроса. 
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да 
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без отговор

Фиг.9. Разпределение на отговорите на анкетираните дали МИГ подкрепя 

развитието на територията 
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Съгласно предоставените от анкетираните отговори, мнозинството от тях определят 

МИГ „Самоков“ като подобаващо представляващ местната общност. Това е важен 

резултат, показващ, че анкетираните разпознават местната група като част от местната 

общност. 
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без отговор
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да
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Фиг.10. Разпределение на отговорите на анкетираните дали местната 

общност е подобаващо представена в МИГ 

Фиг.11. Разпределение на отговорите на анкетираните дали в ОС на МИГ 

са включени представители на всички заинтересовани страни 
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Заинтересованите от прилагането на стратегията за ВОМР са определени в анализите 

при нейното изготвяне. Така са определени общо 18 заинтересовани страни от трите вида 

сектори – публичен, частен и неправителствен.  

Според 67% от анкетираните в Общото събрание на МИГ са включени всички 

заинтересовани страни, 12% са на противоположното мнение, а останалите 21% не могат 

да преценят. Освен, че МИГ представлява подобаващо местната общност според 

анкетираните, групата включва и заинтересованите от изпълнението на стратегията 

страни. От всичко казано до тук може да се заключи, че МИГ в много висока степен 

представлява територията и подкрепя нейното развитие. 

  

 

 

74% от анкетираните споделят мнението, че работата на Общото събрание на МИГ 

„Самоков“ е прозрачна за местната общност. Съвсем малък е делът на анкетираните, 

които не са съгласни с това твърдение – само 5%. Прави впечатление сравнително високия 

дял на хората, които не са отговорили на въпроса, т.е. които не могат да преценят дали 

работата на ОС е прозрачна. Предвид факта, че МИГ и стратегията за ВОМР са 

сравнително нови инструменти за местно развитие, които се прилагат на територията е 

нормално една част от хората все още да не са ориентирани изцяло. Важно е да се 

отбележи, че мнозинството от анкетираните считат прозрачността на работата на ОС като 

неоспорим факт. 
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Фиг.12. Разпределение на отговорите на анкетираните дали работата на 

ОС на МИГ е прозрачна 
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Същите резултати се получават и при отговорите на анкетираните относно това дали 

решенията на Общото събрание на МИГ „Самоков“ са в полза на цялата местна общност 

на територията на МИГ. 74% от анкетираните предоставят положителни отговори, 5% 

предоставят отрицателни отговори и отново при 21% от анкетираните няма отговор. 

 

 

 

И при отговорите на този въпрос причините за сравнително големия дял неотговори 

са сходни с описаните, касаещи резултатите, показани на фиг. 12. 

Тази малка част от цялостната оценка на МИГ „Самоков“ завършва с обобщение на 

цялостната визия на ОС на МИГ от страна на анкетираните. Те са помолени да поставят 

оценки на цялостната работа на Общото събрание, като оценките са по петобална система 

и са представени графично на следващата фигура. Общото събрание получава отлични 

оценки от 26% от анкетираните, много добри оценки – от 33%, добри оценки – от 10% и 

средни и слаби оценки – от съответно по 2% от анкетираните. И тук, както и някои от 

предишните въпроси една част от анкетираните – в случая 26% не дават обратна 

информация за мнението им по въпроса.  
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Фиг.13. Разпределение на отговорите на анкетираните дали решенията 

на ОС на МИГ са в полза на цялата местна общност на  територията 
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Преобладаващата част от анкетираните поставят отлични, много добри и добри 

оценки на работата на ОС на МИГ. Общо това са 69% от всички анкетирани. Вижда се, че 

има и ниски оценки, макар да са поставени от много малък брой хора. Делът на 

неотговорилите е сравнително висок и потвърждава показаното и при предишните 

въпроси, че една част от анкетираните все още се ориентира по отношение на някои от 

параметрите на работа на МИГ. 

 

Изводи и заключения: 

На основа на предоставената до тук информация могат да се направят няколко 

основни извода и заключения. Анкетираните почти единодушно нямат съмнения относно 

ролята на МИГ да подкрепя развитието на територията. Това говори за добра запознатост 

с основните характеристики на подхода ВОМР и функцията на МИГ при неговото 

прилагане. Почти пълното мнозинство анкетирани са на мнение и че в заинтересованите 

страни от територията на МИГ са включени в състава на групата. Това показва, че те са 

добре информирани за процеса на изготвяне на стратегията за ВОМР и формирането на 

МИГ „Самоков“. Висок дял положителни оценки получава Общото събрание на МИГ 

„Самоков“. При оценките на ОС прави впечатление един определен дял анкетирани от 

около 20 – 26%, които не предоставят отговори на въпросите. Тези представители на 

местната общност не са ориентирани все още относно същността и работата на ОС на 
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Фиг.14. Разпределение на оценките на ОС на МИГ, поставени от 

анкетираните 

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 , e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

39 

 

МИГ, като би било интересно да се проследи развитието на тяхното мнение в бъдеще с 

напредване на процеса по прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. 

 

 
 

 

Оценката на анкетираните за състава и работата на Управителния съвет започва с 

въпроса дали те смятат, че взиманите от УС на МИГ решения са в полза на всички 

заинтересовани от изпълнението на стратегията за ВОМР страни от територията на МИГ. 

Преобладаващата част от анкетираните смятат, че решенията на УС са в полза на всички 

заинтересовани страни. На това мнение са 83% от анкетираните, на противоположното 

мнение са 5% и останалите 12% не са предоставили мнението си на посочения въпрос. 

Прозрачността на работата на УС на МИГ „Самоков“ е оценена като отлична от най-

много анкетирани – 40%, много добра оценка поставят 33% анкетирани, добра – 10%, 

средна – 5% и 12% не поставят никаква оценка. 

Получените оценки говорят за висока прозрачност на работата на УС на МИГ 

„Самоков“ според местната общност. 
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Фиг.15. Разпределение на отговорите на анкетираните дали УС на МИГ 

взима решения в полза на всички заинтересовани страни 
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Това е отлична предпоставка за създаването на доверие и увереност у местните хора 

относно работата на УС на МИГ. А това са едни от основните изисквания за успешно 

дългосрочно взаимодействие между местната инициативна група и местната общност.  

 

 
 

Управленските решения, които взима УС на МИГ „Самоков“ получават отлична 

оценка от 31% от анкетираните, много добра оценка – от 40%, добра оценка – от 12%, 
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Фиг.16. Разпределение на оценкитe на прозрачността на работа на УС на 

МИГ, поставени от анкетираните 

Фиг.17. Разпределение на оценкитe на управленските решения на УС на 

МИГ, поставени от анкетираните 
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средна и слаба оценка – съответно от по 2% и без оценка са 13% от анкетираните. Почти 

2/3 от участниците в проучването поставят отлични и много добри на взиманите от УС на 

МИГ управленски решения. Предвид и делът на неотговорилите, то може да се заключи, 

че пренебрежимо малка част от анкетираните поставят средни и ниски оценки на 

решенията, взимани от УС на МИГ. Това говори за широко застъпено мнение за високо 

качество на управленските решения на Управителния съвет на МИГ „Самоков“. 

 

 
 

Цялостната оценка, която анкетираните поставят на Управителния съвет е базирана 

на комплексното представяне на тази част от структурата на местната инициативна група. 

Комплексната оценка на УС показва много висок дял на отличните и много добри оценки. 

Въпреки, че някои аспекти на УС на МИГ, описани до тук, са оценени по-ниско, то 

общата оценка е много висока. Половината от анкетираните – 50% поставят отлична 

оценка на УС на МИГ. Следващата по дял група – 31% от анкетираните поставят много 

добра оценка на УС на МИГ. Добрите оценки са 5%, а средните и слабите – по 2%. 10% от 

всички анкетирани не са поставили оценки на Управителния съвет на МИГ.  

 

Изводи и заключения: 

От получената за УС на МИГ информация може да се направи извод, че в сравнение 

с оценките на ОС тук намалява делът на неотговорилите, който се колебае около 10 – 12%. 

Като цяло УС на МИГ получава повече високи оценки от ОС. Според много голяма част 

от анкетираните УС на МИГ работи в полза на цялата територия и на всички 

10%
2%

2%
5%

31%

50%

без отговор

слаба

средна

добра

много добра

отлична

Фиг.18. Разпределение на оценкитe на УС на МИГ, поставени от 

анкетираните 
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заинтересовани страни на нея. Много важен показател са високите оценки за 

прозрачността на работа на УС. Анкетираните имат високо доверие в УС на МИГ 

„Самоков“, и го оценяват високо – тези постижения следва да се запазят и утвърждават и в 

бъдеще с още по-отдадена на местната общност работа. 

Екипът на МИГ „Самоков“ се състои от изпълнителен директор, експерт по 

прилагане на стратегията за ВОМР и координатор. Това са хората, които ежедневно 

работят за изпълнение и популяризиране на стратегията за ВОМР и са най-близко до 

местната общност, постоянно контактувайки с нейни представители. Оценката на екипа на 

МИГ е по-детайлна, тъй като анкетираните разполагат с най-пълна информация относно 

качеството и обема на работата на тази единица на МИГ. 

 

 
   

Анкетираните оценяват квалификацията, професионализма и експертността на 

членовете на екипа на МИГ въз основа на ежедневната им работа по прилагане и 

популяризиране на стратегията за ВОМР. Отговорилите на въпросите имат преки 

впечатления от работата на екипа, имайки директни контакти с тях по една или друга 

причина, като например посещавайки, организирани от МИГ събития, консултации и т.н.    

Половината анкетирани – 50% поставят отлична оценка на квалификацията, 

професионализма и експертността на членовете на екипа на МИГ. Много добра оценка 

поставят 21%, добра – 10%, а слаба и средна оценка – по 2% от анкетираните. 15% от 

запитаните не поставят оценка на екипа на МИГ по цитираните показатели. 
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Фиг.19. Разпределение на оценкитe на квалификацията, професионализма 

и експертността на членовете на екипа на МИГ 
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Получените показатели показват много високото мнение на анкетираните относно 

квалификацията, професионализма и експертността на членовете на екипа на МИГ.  

 

 
 

Безпристрастността и прозрачността на работа на екипа на МИГ са оценени с 

отлична оценка от 52% от анкетираните, с много добра оценка – от 21%, добра оценка – от 

7% и средна оценка  - от 5%. 15% от анкетираните не са оценили тези показатели от 

работата на екипа на МИГ. Повече от половината отлични оценки е много висока 

атестация от страна на анкетираните на безпристрастността на работата на екипа на МИГ, 

както и за нейната прозрачност. На фона на всички представени до момента резултати, 

този аспект от работата на екипа на МИГ получава една от най-високите оценки от 

анкетираните.  
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Фиг.20. Разпределение на оценкитe на безпристрастността и 

прозрачността на работа на екипа на МИГ 
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Една от основните функции на местната инициативна група, имаща пряко 

отношение към изпълнението на стратегията за ВОМР, е консултирането на 

потенциалните кандидати с проектни предложения към стратегията. Безплатните 

консултации на местните хора са и една от характеристиките на подхода ВОМР – основна 

част от неговата философия за подпомагане на развитието на малките местни общности.  
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Фиг.21. Разпределение на оценкитe на безпристрастността и 

прозрачността на работа на екипа на МИГ 

Фиг.22. Разпределение на оценкитe на качеството на предоставяните от 

екипа на МИГ консултации  
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Анкетираните оценяват качеството на предоставяните от екипа на МИГ консултации 

с отлична оценка в 48% от отговорите си, с много добра оценка – в 26% от отговорите. 

Добри оценки поставят 10% от анкетираните, средни и слаби оценки поставят по 2% от 

тях, като 12% не поставят оценки на този показател от работата на МИГ. Много високото 

качество на консултациите (според 74%) е предпоставка за високо качество на проектните 

предложения, които се подават към стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“, което пък 

от своя страна е гаранция за нейното успешното изпълнение. 

 

 
 

В допълнение към високото качество на предоставяните от екипа на МИГ „Самоков“ 

консултации, мнозинството от анкетираните (74%) поставя отлични (55%) и много добри 

(19%) оценки на достъпността на консултациите, които се предоставят от МИГ за хората 

от местната общност. Добри оценки се поставят от 10%, а средни и слаби – от по 2% от 

анкетираните. Запазва се тенденцията от предишните въпроси 12% от анкетираните да не 

предоставят отговори.  

Резултатите от последните два въпроса показват, че МИГ „Самоков“ предоставя на 

местната общност висококачествени консултации, които са с много високи оценки за 

достъпност на хората от територията на МИГ. Това е показател за отличната работа на 

МИГ с местната общност и използване и насърчаване на местния потенциал за проектни 

предложения.   
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Фиг.23. Разпределение на оценкитe на достъпността за хората от 

местната общност на предоставяните от на екипа на МИГ  консултации 
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Въз основа на поставените оценки на отделни направления от работата на екипа на 

МИГ „Самоков“ стана ясно, че той получава предимно много високи и отлични оценки. 

Цялостната оценка на работата на екипа на МИГ, която анкетираните дават е със същите 

показатели, като има разлика само в разпределението на отличните и много добрите 

оценки. 

Така, отлични оценки на работата на екипа на МИГ „Самоков“ поставят 43% от 

анкетираните, а много добри – 33%. По този начин отличните и много добрите оценки са 

общо 76%, което показва, че местната общност дава много висока оценка на екипа на 

МИГ като цяло. Добрите оценки са 7%, а средните – 2%, отсъстват слаби оценки, а делът 

на неотговорилите е 15%. 

 

Изводи и заключения: 

Екипът на МИГ „Самоков“ получава много добри и отлични оценки от ¾ от 

анкетираните по всички проверявани направления от неговата работа по изпълнение на 

стратегията и с местната общност. Високите показатели се дължат на качеството и 

прозрачността на работата на екипа на МИГ, както и на високия професионализъм и 

квалификация, която имат експертите в него. От тази информация може да се заключи, че 

екипът на МИГ „Самоков“ има достатъчен капацитет за успешното изпълнение на 

стратегията за ВОМР и респективно за подобряване на условията за живот и работа на 

територията на Община Самоков. Основна задача за бъдещето е запазване и надграждане 
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без отговор
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Фиг.24. Разпределение на оценкитe на анкетираните на работата на 

екипа на МИГ „Самоков“ по изпълнението на СВОМР 
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на постигнатите резултати и все по-добро и тясно сътрудничество с местната общност от 

територията на МИГ „Самоков“. 

 

 

5.3 Информация относно мненията и нагласите на 

анкетираните за дейностите, извършени от МИГ „Самоков“ 

по изпълнение на СВОМР. 

Основните задачи преди МИГ „Самоков“ по прилагането на подхода ВОМР 

съгласно неговите основни принципи са изпълнение на стратегията за ВОМР и 

извършването на дейности за нейното популяризиране. Последните са от изключителна 

важност за изпълнението на стратегията, тъй като предоставят подробна информация 

относно възможностите за финансиране, които тя предоставя, на възможно най-широк 

кръг от хора. Така се активира местната общност за постигане на максимална степен на 

използване на местния потенциал за проектни предложения.  

Този важен аспект от работата на МИГ е оценен от анкетираните, взели участие в 

настоящото проучване, като резултатите са описани в настоящата му част. 

Информационните дейности са предвидени за разпространение на важни за 

изпълнението на стратегията за ВОМР данни на широк кръг от местната аудитория. На 

тях се представя информация относно предстоящи приеми на проектни предложения по 

стратегията, възможностите за финансиране, които са достъпни, възможностите за 

кандидатстване и друга свързана с изпълнението на стратегията информация. Освен 

публикации и печатни материали важни информационни дейности са срещи с 

представители на местната общност. МИГ „Самоков“ организира такива срещи в 

населените места на цялата си територия, като това е описано в т. 4 от настоящото 

проучване. 

Анкетираните поставят отлични оценки на проведените информационни дейности в 

38% от своите отговори и много добри оценки в 38% от своите отговори. Общо много 

добрите и отличните оценки са 64%, което е около 2/3 от всички анкетирани. Добри 

оценки са поставени от 14% от анкетираните, средни оценки – от 2% и 20% от тях не са 

предоставили оценки на информационните дейности. Представените оценки на 

анкетираните показват, че информационните дейности, които са извършени от МИГ са 

били на много високо ниво. 

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 , e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

48 

 

 

 
 

Това е спомогнало за успешното прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ 

„Самоков“, което се регистрира към момента на изготвяне на настоящото проучване. 

 

 
 

Наред с информационните дейности друга дейност, подпомагаща изпълнението на 

стратегията за ВОМР е предоставянето на обучения на различни теми. Анкетираните, 

20%

2%

14%

26%

38% без отговор

средна

добра

много добра

отлична

18%
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38%
без отговор

слаба
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добра

много добра

отлична

Фиг.25. Разпределение на оценкитe на анкетираните на качеството на 

проведените информационни дейности от МИГ 

Фиг.26. Разпределение на оценкитe на анкетираните на качеството на 

проведените обучения от МИГ 
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които поставят отлични оценки на проведените от МИГ „Самоков“ обучения са 38%, а 

тези, които поставят много добри оценки са 21%. Добри оценки поставят 19% от 

анкетираните, средни и слаби оценки поставят по 2% от тях, като 18% не са предоставили 

отговори на въпроса. 

Качествено проведените обучения са ключ към добрата подготовка на 

бенефициентите за изготвяне на проекти и на членовете на МИГ за тяхната оценка в 

последствие. От получените резултати е видно, че според мнозинството анкетирани МИГ 

се е справила с успешно с това предизвикателство при изпълнението на стратегията за 

ВОМР. 

 

 
 

Един от основните принципи на подхода ВОМР „отдолу – нагоре“, приложен на 

местно ниво означава взимането предвид на мненията и идеите на местната общност при 

изготвянето, прилагането и промяната на стратегията за ВОМР. Промените в стратегията 

следва да се извършват в съгласуваност с местната общност. В такива случаи МИГ 

организира обществени обсъждания за получаване на мнението на хората от територията. 

Отговорите на анкетираните относно проведените от МИГ обществени обсъждания 

съдържат 40% отлични оценки, 17% много добри оценки, 19% добри оценки и 2% средни 

оценки. 22% от анкетираните не са поставили оценки на проведените от МИГ обществени 

обсъждания на стратегията за ВОМР. 
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19%

17%

40% без отговор

средна
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много добра
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Фиг.27. Разпределение на оценкитe на анкетираните на качеството на 

проведените от МИГ обществени обсъждания на СВОМР   
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Получените отлични и много добри оценки от страна на анкетираните показват, че 

МИГ „Самоков“ прилага на практика принципа „отдолу – нагоре“ на много високо ниво и 

това се потвърждава от местната общност. 

 

 

 

Достъпността на събитията, които се провеждат от МИГ „Самоков“ за хора от 

територията е оценена от анкетираните като отлична в 38% от техните отговори, а като 

много добра – в 19%. 19% от анкетираните поставят добра оценка, 7% поставят средна 

оценка, докато останалите 17% не поставят оценки на този показател от прилагането на 

стратегията за ВОМР. 

 

Изводи, заключения и препоръки: 

Извършените от МИГ дейности, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР 

събират голям дял от отлични и много добри оценки – общо над 50% при всички въпроси. 

Това е потвърждение за много добрата работа, извършена от МИГ при изпълнението на 

дейностите, свързани с прилагането на стратегията за ВОМР. Прави впечатление, че се 

увеличава делът на неотговорилите в сравнение с предишните теми от настоящото 

проучване. Това се дължи на факта, че не всички от тях са участвали в дейностите, 

описани в тази част на проучването и поради това не всички могат да дадат обективна 

оценка за тяхното качество. МИГ следва да продължи успешната си работа по изпълнение 
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19%

19%

38% без отговор
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много добра
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Фиг.28. Разпределение на оценкитe на анкетираните на достъпността за 

хората от територията на всички събития проведени от МИГ  
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на дейностите за прилагане на стратегията за ВОМР, като се стреми да ги направи още по-

достъпни отколкото са сега и да включва все по-широк кръг хора от местната общност в 

тях. 

 

5.4 Оценка на взаимодействието на МИГ „Самоков“ с 

институциите, отговорни за прилагането на подхода ВОМР, 

в процеса на изпълнението на СВОМР 

Прилагането на подхода ВОМР в България през програмния период 2014 – 2020 г. е 

с финансиране от няколко оперативни програми – Програмата за развитие на селските 

райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма 

„Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и се отличава със сравнително 

сложна структура на взаимодействие. От голяма важност за успешното изпълнение на 

стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“, поради нейното многофондово естество, е 

отличното сътрудничество на МИГ с отговорните институции – Управляващите органи на 

ПРСР, ОПРЧР и ОПОС, както и Държавен фонд „Земеделие“. 
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Фиг.29. Разпределение на оценкитe на анкетираните на 

взаимодействието на МИГ с УО на ПРСР  
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В тази връзка анкетираните са помолени да оценят взаимодействието на МИГ с 

отговорните за прилагането на подхода ВОМР институции.  

Взаимодействието на МИГ с Управляващия орган на Програмата за развитие на 

селските райони според 31% от анкетираните получава отлични оценки, според 14% - 

много добри оценки, според 5% - добри оценки, според 2% - средни оценки. На въпроса 

не са отговорили 48% от анкетираните.  

 

  
 

Взаимодействието на МИГ с Държавен фонд „Земеделие“ според 33% от 

анкетираните получава отлични оценки, според 12% - много добри оценки, според 2% - 

добри оценки, също според 2% - слаби оценки. На въпроса не са отговорили 51% от 

анкетираните.  

Взаимодействието на МИГ с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ според 29% от анкетираните получава отлични оценки, 

според 14% - много добри оценки, според 2% - добри оценки, също според 5% - средни 

оценки. На въпроса не са отговорили 50% от анкетираните. 
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Фиг.30. Разпределение на оценкитe на анкетираните на 

взаимодействието на МИГ с ДФЗ  
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Взаимодействието на МИГ с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

среда“ според 33% от анкетираните получава отлични оценки, според 10% - много добри 

оценки, според 2% - добри оценки, също според 5% - средни оценки. На въпроса не са 

отговорили 50% от анкетираните. 
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Фиг.31. Разпределение на оценкитe на анкетираните на 

взаимодействието на МИГ с УО на ОПРЧР  

Фиг.32. Разпределение на оценкитe на анкетираните на 

взаимодействието на МИГ с УО на ОПОС  
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Един от основните принципи на подхода ВОМР е работата в мрежа. Анкетираните са 

запитани да оценят взаимодействието на МИГ „Самоков“ с други местни инициативни 

групи от България, като част от работата в мрежа по прилагането на подхода ВОМР.  

Взаимодействието на МИГ „Самоков“ с други МИГ от България според 33% от 

анкетираните получава отлични оценки, според 10% - много добри оценки, според 2% - 

добри оценки, също според 5% - средни оценки. На въпроса не са отговорили 50% от 

анкетираните. 

 

 
 

Изводи, заключения и препоръки: 

Резултатите от запитването относно взаимодействието на МИГ „Самоков“ с 

Управляващите органи на програмите, Държавен фонд „Земеделие“ и други местни 

инициативни групи от България показват наличието на най-голям дял на отличните 

оценки, следвани от много добрите, добрите и средните. Това е много висока атестация за 

работата на местната група в мрежа. Прави впечатление високият дял на неотговорилите 

на въпросите анкетирани, който се движи около 50%, т.е. половината от тях нямат мнение 

по въпросите. Това от една страна така, защото повече информация за взаимодействието с 

другите институции, заети в прилагането на подхода ВОМР, имат анкетираните, свързани 

с МИГ, а те са малък дял от общия брой на взелите участие в проучването. От друга 

страна МИГ следва широко да информира местната общност относно работата си по 

изпълнението на стратегията за ВОМР с другите прилагащи институции. По този въпрос 

МИГ следва да подобри комуникацията си с местната общност и въпреки високите 
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Фиг.33. Разпределение на оценкитe на анкетираните на 

взаимодействието на МИГ с други МИГ от България  
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оценки, които получава, да разшири аудиторията, която получава информация за работата 

на МИГ „Самоков“ с другите финансиращи стратегията програми, ДФЗ и други МИГ от 

България. 

 

 

5.5 Информация относно оценките за прилагането на 

стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

В настоящата част на проучването на нагласите на местната общност от територията 

на МИГ „Самоков“ относно прилагането на стратегията е изследвано мнението на 

анкетираните именно за стратегията. 

Мнозинството от анкетираните – 48%, не са участвали в изготвянето на стратегията 

за ВОМР на МИГ „Самоков“. само 21% от тях отговарят, че са взели участие в процеса по  

подготовка на стратегията.  

 

  
 

Този резултат е нормален от гледна точка на това, че в процеса на изготвяне на 

стратегия за ВОМР обикновено участие взимат хората, свързани с местната инициативна 

група. Предвид, че в настоящото проучване техния брой е много по-малък от този на 
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Фиг.34. Разпределение на отговорите на анкетираните дали са взели 

участие в изготвянето на СВОМР  

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 , e-mail: mig_samokov@abv.bg 

 

56 

 

хората, които не са свързани с МИГ, полученият резултат отговаря на дела на свързаните с 

групата анкетирани. 

 

 
 

Въпреки, че мнозинството анкетирани не са участвали в изготвянето на стратегията 

за ВОМР, те отговарят, че в процеса е спазван принципа „отдолу – нагоре“. На това 

мнение са 79% от анкетираните, а на противоположното мнение са 19%, като останалите 

2% не са предоставили отговор на въпроса. Полученият резултат показва, че процесът на 

изготвяне на стратегията за ВОМР е бил широко представен на местната общност и 

всички хора от територията на МИГ са били запознати с него. По този начин те уверено 

отговарят за спазването на основния принцип на подхода ВОМР „отдолу – нагоре“ по 

време на изготвянето на стратегията. 

От предишните части на настоящото проучване стана ясно, че анкетираните са 

запознати със стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. В тази част от тях е поискана 

оценка на това в каква степен стратегията за ВОМР отразява реалното състояние на 

територията на МИГ „Самоков“ и в съответствие с това предлага възможности за неговото 

подобряване. Тоест индиректно според тях как успешен ли е бил процесът по изготвяне на 

стратегията и успяла ли е МИГ да адресира всички нужди и проблеми на територията в 

стратегията за ВОМР. 

Според 33% от анкетираните стратегията за ВОМР отразява реалното състояние на 

територията на МИГ „Самоков“ и в съответствие с това предлага възможности за неговото 
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Фиг.35. Разпределение на отговорите на анкетираните дали при 

изготвянето на СВМР е спазен принципът „отдолу – нагоре“ 
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подобряване в много висока степен. Според други 52% от анкетираните стратегията 

отразява състоянието на територията във висока степен. 

 

  

 

Много малък дял от анкетираните – 5% смятат, че стратегията за ВОМР само 

частично отразява реалното състояние на територията на МИГ „Самоков“, 2% считат, че 

това е в ниска степен, а останалите 7% - че въобще не отразява реалното състояние на 

територията. Резултатите от тези оценки на анкетираните показват, че съгласно 85% от 

тях стратегията точно отразява реалното състояние на територията на МИГ „Самоков“ и в 

съответствие с това предлага възможности за неговото подобряване. Това е много висока 

оценка от страна на анкетираните относно стратегията за ВОМР и нейното съдържание. 

Много интересни резултати от анкетираните се получават относно тяхното мнение 

за това какви области на местното развитие има за цел да подкрепи стратегията да ВОМР 

на МИГ „Самоков“. Анкетираните са имали възможност да дадат по повече от един 

отговор, поради което общият брой на процентите е по-голям от 100. 

Най-много отговори определят икономиката като основна сфера, която се подпомага 

от стратегията за ВОМР и която ще се развива в следствие на изпълнението й. С много 

малка разлика следва подобряването на условията на живот – 69%. На трето и четвърто 

място, но отново с много малка разлика анкетираните поставят подкрепата за развитието 

на социалните дейности – 67% и опазването и подобряването на околната среда – 64%. 
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Не отразява 
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Отразява някои 
проблеми

Висока степен 

Много висока степен 

Фиг.36. Разпределение на отговорите на анкетираните в каква степен  

СВОМР отразява проблемите на територията на МИГ 
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Следват, с голяма разлика от цитираните до тук, подпомагане за образованието – 24%, 

подобряване на демографската ситуация – 21% и подкрепа за здравеопазването – 7%.  

 

 
 

Прави впечатление, че първите сфери, които анкетираните идентифицират, се 

подкрепят финансово от ПРСР и ОПОС. ОПРЧР има съвместно участие с ПРСР в 

социалните дейности и самостоятелно в образованието. 
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Фиг.37. Разпределение на отговорите на анкетираните кои области на 

местното развитие има за цел да реши СВОМР 

Фиг.38. Разпределение на отговорите на анкетираните доколко са 

запознати със СВОМР 
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Преобладаващата част от анкетираните са добре (52%) и много добре (26%) 

запознати със стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. Само малка част (5%) от тях 

декларират, че познават стратегията много добре в детайли. Също такъв е делът на 

анкетираните, които са запознати със стратегията, но без да имат детайлна информация. 

По 2% от анкетираните заявяват, че не познават стратегията – не са запознати или са слабо 

запознати. 8% от анкетираните не са предоставили информация относно запознатостта им 

със стратегията за ВОМР. 

Показаните резултати дават основание да се заключи, че МИГ е извършила много 

добра информационна кампания сред местната общност – 83% от анкетираните са добре 

запознати със стратегията. Факт е, че има и хора, които не познават стратегията, но 

техният дял е пренебрежително малък – 2% и само потвърждава направеното заключение 

за добре извършената от МИГ работа по представяне на стратегията за ВОМР. 

 

  
 

Според 26% от анкетираните качеството на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ 

е отлично, според 38% е много добро и според 29% е добро. Само 7% от анкетираните не 

са оценили качеството на стратегията. Този резултат красноречиво показва високата 

оценка на местната общност за стратегията за ВОМР – всички поставени оценки са добри, 

много добри или отлични. 

Голямото одобрение на местната общност на стратегията за ВОМР и разпознаването 

й като основен инструмент за развитие на територията се виждат много ясно при 
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Фиг.39. Разпределение на оценките на анкетираните на качеството на 

СВОМР 
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резултатите, които се получават от отговорите на анкетираните на въпроса в каква степен 

прилагането на стратегията може да реши проблемите на територията. 

 

 
 

Основната част от анкетираните – 64% считат, че стратегията за ВОМР може да 

реши в голяма степен проблемите на територията на МИГ „Самоков“. По многобройност 

следва групата на анкетираните, които смятат, че стратегията за ВОМР може да реши в 

много голяма степен проблемите на територията на МИГ. На това мнение са 19% от 

анкетираните. Само 2% от анкетираните смятат, че стратегията за ВОМР може да реши 

изцяло проблемите на територията на МИГ. Общо 85% от анкетираните смятат, че 

стратегията за ВОМР може да има голям принос за територията. 10% са на мнение, че 

стратегията може да реши в малка степен проблемите на територията на МИГ. 5% от 

анкетираните не са предоставили отговор на въпроса. Анкетираните категорично 

разпознават в стратегията за ВОМР инструмент, който може да реши проблемите на 

територията на МИГ, разбира се в различна степен и не изцяло. 

Основна цел на 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.“. Тоест освен решаване на 

определени проблеми стратегията се фокусира и в подкрепа на силните страни на 

територията на МИГ, които да доведат до общото й позитивно развитие. 
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Фиг.40. Разпределение на оценките на анкетираните в каква степен  

прилагането на СВОМР може да реши проблемите на територията 
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Според 21% прилагането на стратегията за ВОМР може значително да подпомогне 

развитието на територията на МИГ „Самоков“. Основната група от тях – 67% смята, че 

прилагането на стратегията за ВОМР може много да подпомогне развитието на 

територията на МИГ. Друга група от анкетираните – 5% е на мнение, че  прилагането на 

стратегията за ВОМР може незначително да подпомогне развитието на територията на 

МИГ. 

 

 
 

Само 2% от анкетираните смятат, че прилагането на стратегията за ВОМР не може 

да подпомогне развитието на територията на МИГ. В унисон с представените до тук 

резултати от анкетата и тук анкетираните разпознават в стратегията за ВОМР мощен 

инструмент за развитието на своята територия. Голяма заслуга за това има МИГ – от една 

страна за качествената и квалифицирана работа при изготвянето на стратегията и от друга 

страна – при нейното комуникиране с местната общност. Последният процес е довел до 

широкото запознаване на населението от територията със стратегията и голямата 

подкрепа, която местното население вижда в нейното прилагане.  

Би следвало да се обърне внимание на високите нива на разпознаваемост на 

стратегията като много полезен за развитието на територията документ – това се споделя 

от 93% от анкетираните. 

За потвърждение на получените резултати анкетираните са помолени да предоставят 

информация доколко следят изпълнението на стратегията за ВОМР, т.е. доколко са наясно 

с актуалното състояние на стратегията и доколко оценките им се базират на него. 
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Фиг.41. Разпределение на оценките на анкетираните в каква степен при-

лагането на СВОМР може да подпомогне развитието на територията 
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От представеното на горната фигура се вижда категорично, че 88% от анкетираните 

са запознати с текущото прилагане на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“. Само 7% 

от тях не са запознати и 5% не са отговорили на въпроса. Показаният резултат говори за 

много висока осведоменост и за солидна основа при даването на описаните до тук оценки 

на стратегията за ВОМР от страна на анкетираните. 
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Фиг.42. Разпределение на отговорите на анкетираните запознати ли са с 

текущото прилагане на СВОМР 

Фиг.43. Разпределение на отговорите на анкетираните дали изпълнение-

то на СВОМР е в съответствие със очакванията на местната общност 
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Още една категорична оценка е представена на горната фигура. Оценка, която е 

базирана на високата степен на информираност и запознатост на анкетираните с 

изпълнението на стратегията за ВОМР. 90% от тях считат, че  изпълнението на 

стратегията за ВОМР до момента е в съответствие с очакванията на местната общност, 

само по 5% са несъгласните и неотговорилите.  

 

 

 

Много сходни са резултатите, които се получават от отговорите на анкетираните 

дали при изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ се спазва принципа 

„отдолу – нагоре“. Вижда се, че почти всички анкетирани – 90% отговарят положително 

на въпроса и само 2% са на противоположното мнение. Следва да се има предвид и 

малкия дял неотговорили – 8%. От проучването се вижда, че основният принцип на 

подхода ВОМР „отдолу – нагоре“ се е спазвал и при изготвянето на стратегията и при 

нейното прилагане. Тъй като по-голямата част от анкетираните са запознати с прилагането 

по-добре и делът на отговорите относно спазването на принципа „отдолу – нагоре“ при 

прилагането на стратегията е по-голям. Трябва да се отчете отличната работа на МИГ 

„Самоков“ с работата с местната общност и отчитането на нейното мнение при 

изпълнението на стратегията. Изготвянето на настоящото проучване е част от този процес. 

В следствие на изследваните до тук показатели на прилагането на стратегията за 

ВОМР на МИГ „Самоков“ анкетираните поставят и обща оценка на целия процес към 

момента на извършване на проучването и попълване на анкетните карти.  
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Фиг.44. Разпределение на отговорите на анкетираните дали при 

изпълнението на СВОМР се спазва принципът „отдолу – нагоре“ 
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33% от анкетираните поставят отлични оценки на прилагането на стратегията за 

ВОМР, 45% поставят много добри оценки и 17% - добри. Само 5% са без мнение по 

въпроса за прилагането на стратегията за ВОМР. Тези резултати са красноречиви за много 

високото мнение, което местната общност има към прилагането на стратегията за ВОМР. 

Това е пряк резултат от висококвалифицираната работа на МИГ „Самоков“. 
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Предвид представената до тук информация логични изглеждат резултатите, 

получени от отговорите на анкетираните на въпроса дали са необходими промени в 

изпълняващата се стратегия за ВОМР с цел нейното актуализиране към настоящите нужди 

на територията на МИГ „Самоков“.  

От горната фигура се вижда ясно, че мнозинството от анкетираните – 60% не смятат, 

че е необходимо стратегията да се променя. Това означава, че тя като стратегически 

документ е била изготвена отчитайки бъдещите тенденции на територията на МИГ и 

година и половина след началото на нейното изпълнение все още е актуална по отношение 

на развитието на местната общност. На противоположното мнение са едва 24% от 

анкетираните, а 5% не са предоставили мнение по въпроса. 

 

 
 

Отличните показатели за прилагането на стратегията за ВОМР, които са представени 

до тук се потвърждават и от получените от анкетираните отговори и оценки на степента 

на интереса на местното население от територията на МИГ „Самоков“ към прилагането на 

стратегията. 

Според анкетираните местното население има засилен интерес към процеса на 

изпълнение на стратегията за ВОМР. Според 24% от анкетираните интересът на местното 

население към стратегията за ВОМР е много висок, според 45% е висок и според 26% е 

средно висок. Само 5% от анкетираните не са предоставили мнение по въпроса. 

 

5%

26%

45%

24%

без отговор

среден

висок

много висок

Фиг.47. Разпределение на оценките на анкетираните на интереса на 

местното население към прилагането на СВОМР  
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Предвид резултатите за високия интерес на местната общност към прилагането на 

стратегията за ВОМР според 52% от анкетираните най-голям е интересът към мерките, 

финансирани по ПРСР, следват мерките, финансирани по ОПРЧР – с 26% и по ОПОС – 

7%. 15% е делът на неотговорилите . 

 

 

52%

26%

7%

15%

ПРСР

ОПРЧР
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без отговор

36%

48%

16%

да 

не
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Фиг.48. Разпределение на оценките на анкетираните по коя от 

финансиращите СВОМР програми има най-голям интерес 

Фиг.49. Разпределение на отговорите на анкетираните дали имат 

намерение за кандидатстване с проект към СВОМР 
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Въпреки високия интерес на местната общност към изпълнението на стратегията за 

ВОМР, около 1/3 от анкетираните изразяват желание за кандидатстване с проекти към 

стратегията. Точно 36% от анкетираните заявяват желание да кандидатстват с проект, 

докато 48% нямат такова намерение. Делът на неотговорилите е 16%. За този резултат има 

значение напредналият процес по прилагане на стратегията и приключилите преми по 

някои от мерките. Също така важно е да се отбележи и вече по-голямата информираност 

на местното населени относно условията за кандидатстване и изпълнение на проекти. 

Процесът на кандидатстване и изпълнение на проект не е токова лесен, а изисква много 

ресурси, време и умения. По този начин преди да кандидатстват хората много внимателно 

трябва да обмислят своите планове.   

 

5.6 Информация относно оценките за прилагането на 

подхода ВОМР 

В допълнение към мненията и нагласите на анкетираните относно прилагането на 

стратегията за ВОМР и работата на МИГ, те са помолени да оценят и прилагането на 

подхода ВОМР като цяло. 

93% от тях считат, че подходът допринася за развитието на местните общности, като 

7% не отговарят на въпроса. Според 50% от тях подпомагането по подхода за местните 

общности е в значителна степен и според 45% е в голяма степен, при 5% неотговорили. 

Категорично 83% от анкетираните са на мнение, че подходът ВОМР би следвало да 

се прилага и в бъдеще. От тези отговори е видно каква висока оценка получава подхода 

ВОМР и как местната общност вече вижда ползите от неговото прилагане. МИГ следва да 

предприеме необходимите действие позитивното влияние на подхода ВОМР върху 

развитието на територията на МИГ „Самоков“ следва да продължи и през следващия 

програмен период. 

 

Изводи, заключения и препоръки: 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е добре известен документ, който 

благодарение на работата на местната инициативна група получава все по-голямо 

внимание и интерес от страна на местната общност. Тя е изготвена при спазване на 

основния принцип на подхода ВОМР „отдолу – нагоре“ и като стратегически документ 

отразява в много висока степен характеристиките, проблемите и нуждите на територията 
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на МИГ. В тази връзка анкетираните оценяват много високо качеството на стратегията и 

значението й за територията на МИГ. В стратегията за ВОМР местната общност вече 

вижда една много голяма и реална възможност за развитието на територията на МИГ и на 

местната общност. Анкетираните подчертават, че стратегията може да реши много от 

проблемите на територията на МИГ и може да подкрепи в значителна степен нейното 

бъдещо позитивно развитие. Поради тези възможности, които стратегията за ВОМР 

предлага, местната общност следи нейното изпълнение много внимателно и с надежда 

очаква позитивните резултати на този процес. Изпълнението на стратегията в много 

голяма степен следва очакванията и мненията на местната общност, което е на практика 

прилагане на принципа „отдолу – нагоре“, като това е предпоставка за успешното й 

изпълнение и постигането на желаните резултати. Местната инициативна група следва да 

продължи работата си на високото ниво, на което я извършва и към момента на 

извършването на настоящото проучване, с което да гарантира успешното прилагане на 

стратегията и развитието на територията на МИГ „Самоков“.   
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6. Заключения и изводи. Препоръки относно 

подобряване на работата на МИГ „Самоков“ при 

изпълнението на СВОМР 

Тъй като след всяка част от разглежданите нагласи и мнения на местната общност 

относно прилагането на стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ са представени изводи и 

препоръки, в настоящата част от проучването те ще бъдат накратко обобщени, но ще се 

акцентира на мнението и нагласите на анкетираните, които те са споделили в отворени 

въпроси от анкетните карти. Отговорите на анкетираните относно работата на МИГ и 

прилагането на стратегията не са редактирани, за да бъдат автентични, каквато е и целта 

на поставените въпроси – да се получи пряка обратна връзка от местната общност.   

Анкетираните са запитани с отворен въпрос кои области от живота на територията 

според тях са подпомогнати или ще бъдат подпомогнати от стратегията за ВОМР. Сред 

получените отговори са земеделие, селско стопанство, преработвателна промишленост, 

условия за живот, инфраструктура на територията, култура, малък бизнес, занаяти, 

производство, преработка, туризъм, социални дейности, образование, околна среда. 

Вижда се, че анкетираните посочват почти всички аспекти от икономическия и социален 

живот на територията на МИГ „Самоков“, което е и потвърждение на представената във 

всички части на настоящото проучване информация.  

Впечатления и препоръки на анкетираните относно работата на МИГ „Самоков“ и 

процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР: 

- Професионално, акуратно отношение от страна на екипа при изпълнение на 

дейностите; 

- Да има по-широка информационна кампания; 

- Да се ускори процеса по оценка на входираните проектни предложения; 

- Трябва да е по-кратък периода от кандидатстване до одобрение и реализация; 

- Местната общност да е по-активна; 

- Харесва ми, че СВОМР работи, но искам да се даде по-голяма гласност в 

обществото; 

- Да се ускори работата на ниво М3 (Министерство на земеделието); 

- Комуникацията е достатъчна, своевременна и на доста добро ниво, което 

улеснява достъпа на заинтересованите страни; 
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- Повече информация относно възможни проекти; 

- Да се ускори процеса на оценяване на проектните предложения към мерките от 

ПРСР. 

 

Изводи, заключения и препоръки относно МИГ „Самоков“. 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Самоков” е партньорска 

структура на територията на община Самоков, която включва представителна част от 

публичния, неправителствения и икономическия сектори, гарантираща висока степен на 

представеност на местната общност. МИГ е добре известна на местната общност, която 

вижда в нея структура, подкрепяща развитието на територията на МИГ „Самоков“. Това е 

резултат, който е постигнат в следствие на много добра подготовка на стратегията за 

ВОМР, която е одобрена за финансиране от Управляващия орган на ПРСР. Местната 

група изпълнява стратегия за ВОМР от малко повече от една година и половина. 

Извършените от групата дейности по прилагане на стратегията са описани в т. 4 от 

настоящото проучване и резултират в успешното й към момента на изготвяне на 

настоящото проучване изпълнение. Отделните структурни звена в МИГ получават 

одобрение и високи оценки относно своите компетенции и работа. Основна препоръка на 

базата на получената и изследвана информация е, че МИГ следва да продължи да работи 

по същия успешен начин и в бъдеще, като обърне внимание на по-интензивната работа с 

местната общност, която е основния потребител на резултатите от изпълнението на 

стратегията за ВОМР. Процесът на взаимодействие между МИГ и местната общност 

трябва да продължи да се задълбочава и укрепва, като по този начин да се гарантира 

единство по най-важните за развитието на територията въпроси. 

 

Изводи, заключения и препоръки относно дейностите, извършени от МИГ по  

прилагането на стратегията за ВОМР. 

 Прави впечатление значителният дял на анкетираните, които оценяват високо 

проведените от МИГ дейности по информиране, обучение, обществени обсъждания. От 

голямо значение са и високите оценки на достъпността на провежданите от МИГ събития 

за хората от местната общност. Местната общност има голям интерес от прилагането на 

стратегията и делът на участвалите нейни представители в събития, организирани от МИГ 

е голям. В допълнение участвалите в тези събития ги оценяват високо и смятат, че МИГ ги 

е извършил на високо ниво.  

Анкетираните оценяват високо качеството на взаимодействието на групата с УО на 

ПРСР, УО на ОПОС, УО на ОПРЧР и РА. Съществуването на МИГ „Самоков” от 
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сравнително скоро време и прилагането на многофондово финансиране на подхода ВОМР, 

което също е новост, рефлектира и в макар и малък дял на по-ниски оценки на 

взаимодействието на МИГ с Управляващите органи на съответните програми, 

осигуряващи допълнително финансиране на стратегията за ВОМР. Препоръчително е 

успешната работа на МИГ, регистрирана към момента на изготвяне на настоящото 

проучване, да продължи и в бъдеще, като по този начин ще се повишат още повече 

оценките за качеството на сътрудничеството между МИГ и всички институции, 

отговарящи за прилагането на подхода ВОМР. 

 

Изводи, заключения и препоръки относно стратегията за ВОМР. 

Анкетираните имат информация за изготвянето на стратегия за ВОМР от страна на 

МИГ „Самоков“ и също така смятат, че при изготвянето на стратегията се е спазвал 

принципа „отдолу – нагоре“, както и че е в голяма степен съобразена със спецификите на 

територията, отразява нейните нужди и проблеми, както и това, че предлага решения за 

позитивното развитие на територията. Това е много високо признание от страна на 

местната общност за стратегията за ВОМР. Този резултат е още по-важен и от гледна 

точка на факта, че на територията на МИГ „Самоков“ за пръв път се изготвя стратегия за 

ВОМР. Видно е, че местната общност има изключително голямо доверие и надежда в 

стратегията за ВОМР и вижда в нея реален инструмент за положителното развитие на 

своята територия.  

Стратегията фокусира голямо внимание от страна на местната общност. Нейното 

високо качество се потвърждава и от получените отговори от почти 2/3 от анкетираните 

заявяващи, че няма необходимост от нейната промяна. Това показва, че стратегията е 

устойчив документ, предоставящ възможности за развитието на територията на МИГ.  

Най-важните предизвикателства пред развитието на територията на МИГ „Самоков” 

са подобряване на условията за живот, подобряване на образованието и здравеопазването, 

както и намаляване на безработицата, подобряване на социалните услуги и по-пълна 

интеграция на малцинствата. На тези елементи трябва да се обърне внимание при 

изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие, като се 

подпомогнат съответните дейности и инвестиции, чрез които да бъдат подпомогнати. 

В заключение може да се каже, че към момента на изготвяне на настоящото 

проучване МИГ и местната общност са изградили здрава основа на взаимодействие, която 

трябва да се използва за надграждане, с цел устойчиво развитие и прогресиране на 

територията. Този резултат е постигнат след интензивен процес на изпълнение на 

стратегията за ВОМР, както и информиране, обучение и взаимодействие с местната 
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общност. В следствие на него групата се е превърнала в разпознаваема структура на 

територията, спечелила доверието на населението и подкрепяща възможности за 

реализация на различни инвестиционни намерения. Този процес е постоянен и следва да 

продължи с продължаването на прилагането на подхода ВОМР.  
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