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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 

 

ОБОСНОВКА ЗА ПРОМЯНА  

                            на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР 

 

 

Номер на заповед за одобрение на 

стратегия за ВОМР 
№ РД 09-308/ 04.04.2018  г. 

Номер на споразумение за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

№ РД 50-30/18.04.2018 г. 

Наименование Сдружение „МИГ САМОКОВ“ 

Седалище и адрес на управление гр.Самоков, обл. Софийска, ул.“Македония“ 
№34 

Адрес за кореспонденция гр.Самоков, обл. Софийска, ул.“Македония“ 
№34 

Данни за съдебна регистрация Ф.Д. №45/2016 на  Софийски окръжен съд 

ЕИК по БУЛСТАТ 177037471 

Име на законния представител Владимир Владимиров Георгиев 

 

Във връзка с одобрено от Правителството на Република България, единадесето 

изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. се осигурява 

допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие в изпълнение на 

Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година 

за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 

1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането 

през 2021 г. и 2022 г. , и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.,  

В тази връзка заявявам промяна в стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, 

изразяваща се в увеличение на бюджета на СВОМР на МИГ Самоков с 913 хил. лв. и 

изпълнение до юни 2025 година, както следва: 

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР, с 

допълнителен размер на финансовата подкрепа със 799 000 лева, разпределени по 

подмерки от Стратегията. 

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ – с допълнителен размер от 114 000 лева 

финансовата подкрепа 

Увеличението на финансовия ресурс по подмярка 19.2, финансирана от ЕЗФРСР,  с 



ПРОЕКТ! 
 
допълнителен размер от 799 000 лева финансовата подкрепа, разпределени по подмерки от 

Стратегията ще допринесе в по-голяма степен за постигане на основната Стратегическа цел: 

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. 

Допълнителните финансови средства в размер на  799 000 лева ще бъдат 

разпределени по мерки от ПРСР, насочени към публична инфраструктура и подобряване 

на условията на живот –ПРИОРИТЕТ 1:  ХОРАТА – ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ: Устойчива 

заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот 

и бизнес на територията на МИГ САМОКОВ и ПРИОРИТЕТ 2:  ПРИРОДАТА–

съхраняване на биоразнообразието и устойчиво ефективно използване на природните и 

културни ресурси на територията на МИГ САМОКОВ. 

 

1. Увеличава се  финансовия ресурс по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  с 643173,00лв.  

 

Финансови параметри 
Общ бюджет по мярката от 980 000 лв. 

да се промени на    1 623 173,00лв. 

 

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ С оглед на идентифицираните нужди от 

подкрепа на публична инфраструктура и услуги на територията на МИГ, удовлетворяващи 

потребности на местните общности, подобряващи облика на населените места и създаващи 

предпоставки за повишаване на посещаемостта на територията 

Цел: Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на 

МИГ САМОКОВ. Осигуряване на адекватни условия за живот и заетост – изграждане на 

съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура.  

Мярката допринася за постигане на Специфична цел 1.4. от СВОМР „Разнообразяване на 

местната икономика на територията на МИГ САМОКОВ“. 

Допустими  са дейности за : 

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински 

пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 

- Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; 

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност с изключение на сгради 

в рамките на строителните граници на град Самоков; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 
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- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 

инфраструктура с местно значение. 

 

2. Увеличава се финансовия ресурс Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с 155827,00лв.  

 

Финансови параметри  Общ бюджет по мярката от 490 000,00лв. 

да се промени на  645 827,00лв.. 

 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Цел: Подкрепа за изграждане и подобряване на инфраструктура за отдих и туризъм за 

публично ползване. Мярката допринася за постигане на Специфична цел 2.2. „Устойчиво 

развитие на територията на базата на ефективно и опазващо използване на природните и 

културни ресурси на територията на МИГ САМОКОВ“  

Допустими са дейности за: 

1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

туристически информационни центрове; 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно 

наследство; 

3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 

центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически 

атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо 

наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа 

инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). 
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Финансов план: 

Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

  БИЛО СТАВА 

Код на 
мярката 

Име на мярката 

Общо за периода на 
стратегията 

Общо за периода на 
стратегията 

лева % лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 

2 933 700,00 52,95% 3 732 700,00 58,88% 

4.1. Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства 

350 000,00 6,32% 350 000,00 5,52% 

4.2. Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

410 000,00 7,40% 410 000,00 6,47% 

6.4.1. Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности 

510 000,00 9,20% 510 000,00 8,04% 

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

980 000,00 17,69% 1 623 173,00 25,60% 

7.5. Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

490 000,00 8,84% 645 827,00 10,19% 

8.6. Инвестиции в технологии за 
лесовъдство и в преработката, 
мобилизирането и търговията 
на горски продукти 

193 700,00 3,50% 193 700,00 3,06% 

 Мерки, които не са част от 
ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 
включени в Регламент (EC) № 
1305/2013 (финансирани от 
ЕЗФРСР) 

    

 Мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 
1305/2013, но съответстващи 
на целите на регламента 
(финансирани от ЕЗФРСР) 

0 0 0 0 

 Мерки, финансирани от ОПОС 
2014 - 2020 г. (ЕФРР)  

1 120 874,62 20,23% 1 120 874,62 17,68% 

109 

Мярка 109 Подобряване на 
природозащитното състояние 
на видове от мрежата Натура 
2000 чрез подхода ВОМР 
 

1 120 874,62 20,23% 1 120 874,62 17,68% 
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 Мерки, финансирани от 
ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ) 

0 0 0 0 

 Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

1 486 408,00 26,83% 1 486 408,00 23,44% 

1.1.1.1-3. Мярка 1.1.1.1-3. „Достъп до 
заетост за търсещите работа и 
неактивните лица, трайно 
безработни и лица, отдалечени 
от пазара на труда, чрез местни 
инициативи за заетост“  

391 160,00 7,06% 391 160,00 6,17% 

1.2.1.6. Мярка 1.2.1.6. „Подобряване на 
равния достъп до 
възможностите за учене през 
целия живот за всички 
възрастови групи, включително 
чрез професионална 
ориентация и валидиране на 
придобитите компетенции“  

312 928,00 5,65% 312 928,00 4,94% 

1.3.2.3. Мярка 1.3.2.3. По-добра грижа 
за хора с увреждания и хора над 
65 г. в невъзможност за 
самообслужване чрез 
осигуряване на достъп до 
услуги за социално включване и 
здравеопазване  

371 602,00 6,71% 371 602,00 5,86% 

3.3.1.7. Мярка 3.3.1.7. Приспособяване 
на работниците, предприятията 
и предприемачите към 
промените 

410 718,00 7,41% 410 718,00 6,48% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 

5 540 982,62 100 % 6 339 982,62 100 % 

 

Предложеното разпределение на допълнителния финансов ресурс ще даде възможност в 

голяма степен да се подобри средата за живот и достъпа на  населението, включително и на 

уязвимите групи от територията на МИГ Самоков до образователни, културни, спортни и 

др.услуги. Ще се подобри инфраструктурата за отдих и туризъм за публично ползване. 

Туризмът е сред приоритетите на Община Самоков, като той осигурява осезателен 

принос към развитие на територията поради наличието на уникални туристически 

ресурси. 

 

 

15.04.2021г.    Председател на УС на МИГ Самоков: 

       Владимир Георгиев /п/ 

  

 


