
СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” 

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

 

                                                                                                                                    
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

„Европа инвестира в селските райони” 
 

 

СПРАВКА 

за отразяване на коментарите след обществено обсъждане, проведено  в периода 15.04.2021 - 22.04.2021 г., 

относно увеличение на бюджета и разпределението му по мерки от СВОМР на снц „МИГ Самоков“ 

 

 

№ 
Дата на 

постъпване 

Начин на 

постъпване 

Физическо/ Юридическо лице 

подало коментара 

Коментар 

1 16.04.2021г. Деловодство 
МИГ 

НЧ” Виделина-1932”с.Широки 

дол 

Предложение: Допълнителният финансов ресурс да бъде разпределен към мерки от 

СВОМР от публичната сфера, каквито са мярка 7.2 и мярка 7.5. Това наше 

предложение се обосновава  на следните  факти: 

Такова разпределение на средствата, би допринесло за възможността да се 

възползват от допълнителните средства максимален брой жители на  територията на 

община Самоков. 

Нуждите от инвестиции в инфраструктурата на територията на общината са големи. 

В голяма част от селата има необходимост от ремонт на читалищата.  
Читалищна дейност с групи от местни самодейци, които съхраняват, предават и организират 

мероприятия от различно културно естество, свързани с обичаите и традициите на 

населеното място.  

 

2 20.04.2021г. Деловодство 

МИГ 
Иванка Вукова  

ТИЦ Самоков 

 

Във връзка с обявено за 15.04.2021г обществено обсъждане инициирано от МИГ – 

Самоков на тема за допълнително финансиране и разпределение на финансов ресурс, 

чрез промяна в СВОМР. 
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На  територия на гр. Самоков има няколко десетки обявени архитектурни 

паметници на културата, всичките с Национално значение. Всички 5 църкви в 

града, Сарафската къща, Байракли джамия, Синагогата, Читалището, сградата на 

музея и много други културни обекти на територията на общината. 

Необходими са средства за подобряване на  сградния фонд  и инфраструктурата в 

близост до недвижимото културно наследство, както и за съхранение на културното 

наследство за бъдещите поколения. 

3 21.04.2021г. Деловодство        

МИГ 

НЧ „Христо Ботев  1928“, с. 

Говедарци 

Спаска Костова– секретар     

Уважаеми дами и господа, 

На Интернет страницата на МИГ Самоков е публикуване покана за 

обществено обсъждане за изменение на Стратегията на Местната инициативна 

група с възможност  за допълнително финансиране на мерки. 

От името на Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – село Говедарци, 

подкрепяме направеното разпределение на допълнителните средства по мерките. 

По мярка 7.5 в с . Говедарци е одобрен и се изпълнява проект на Община Самоков, 

който ще допринесе за подобряване на облика на селото и ще подпомогне 

развитието на туризма в селото.  Читалищата са културните средища,които пазят и 

предават за поколенията безценния ни фолклор. 
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4 21.04.2021г. Деловодство        

МИГ 

Спортен клуб “Рилски спортист” 

2000 

Йордан Галев Председател 

Уважаеми дами и господа, 

На територията на община Самоков са ситуирани множество терени, 

предназначени за различните спортове в общината. Района е с доказана спортна 

култура. Изключително е необходимо да се подобрят условията за спорт, като се 

направят ремонти на изградени спортни площадки и стадиони. 

 

5 22.04.2021г. Деловодство        

МИГ 

Канал Рила- Сателитни 

системи ООД 
Относно представеното на местната общност предложение за насочване  на 

допълнителен финансов ресурс към мерки 7.2. и 7.5 от СВОМР на МИГ Самоков, 

изразяваме своята подкрепа. 

Като местна медия ние имаме възможност да сме близо до проблемите и 

въпросите, които вълнуват местното население. 

Подкрепата ни се основава на факта, че голяма част от жителите на община 

Самоков ще се възползват от направените инвестиции в обществен интерес в 

спортна, туристическа, социална, образователна инфраструктура. 

 

 

 


