
 
  

                

 

 

 

 

 

 

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 

 

Управителният съвет на МИГ Самоков  предлага за публично обсъждане 

изменение  на индикаторите  по мерките в СВОМР,  към които е насочено 

допълнителното финансиране, 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 мерки, съответно: 

- По Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  - 

643 173,00/шестотин четиридесет и три хиляди сто седемдесет и три/ 

лв. 

- По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ – 155 827,00/сто петдесет и пет 

хиляди осемстотин двадесет и седем/ лева. 

 Увеличение на финансовия ресурс по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегии за ВОМР“ – с допълнителен размер от 

114 000 лева  

 

Анализа на представени данни води до следните изводи и заключения:  

1. При бюджет от 980 000,00 лв., мярка 7.2. е единствената от СВОМР на 

МИГ Самоков с изпълнение от 89,85 % . По мярката са финансирани 6 проекта, четири 

на Община Самоков, един на Читалище и един на неправителствена организация.  

2. При бюджет от 490 000,00 лв., мярка 7.5. е единствената от СВОМР на 

МИГ Самоков с изпълнение от 70,57 % . По мярката са финансирани 2 проекта, на 

Община Самоков. 

Във връзка с горното и предвид факта, че мярка 7.2. от СВОМР на МИГ Самоков 

е с близо 90% изпълнение, както и факта, че е единствената мярка която може да 

осигури инфраструктурен достъп до нематериалното културно наследство, което да 

гарантира неговото опазване и предаване на бъдещите поколение МИГ Самоков следва 

да се възползва от бъдещи възможности за преразпределение и увеличаване на 

средствата по мярка 7.2. на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков.  Предприемането 

на конкретни действия и осигуряването на допълнителен финансов ресурс в преходния 

период на прилагане на СВОМР, би довело до реализиране на концепция опазване на 

богатото и многообразно нематериално културна наследство на територията на МИГ.  

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура има бюджет от 17,69% от общия 

бюджет на СВОМР. 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.   

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

туристическа инфраструктура е с бюджет от 8,84% от общия бюджет на СВОМР. 

Мярката е насочена към инфраструктурата за отдих и туризъм.  Развитието на туризма 

и превръщането на общината в атрактивна дестинация се постига само когато местната 

власт, бизнеса и местното население работят съвместно както за опазването на 

паметниците на културата, така и за правилното функциониране на обектите, местата за 

настаняване и изхранване, за изграждане на нови атракции и тяхното опазване. 

В контекста на казаното по-горе, следва да се акцентира върху факта, че  

разпределението на допълнителен финансов ресурс в мярка 7.2 и мярка 7.5. по никакъв 

начин няма да наруши балансираното прилагане на мерките от Стратегията за ВОМР на 

МИГ Самоков, съответно ще засили ефекта на постигането на целите и приоритетите 

на Стратегията  в подкрепа на нейното успешно изпълнение.  

Предложените промени в бюджета на СВОМР, дават отражение  в Раздел 9 

„Индикатори за мониторинг и оценка” от СВОМР  на МИГ Самоков по мярка 19.2 

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

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

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансирана от ЕЗФРСР. 

1. Индикатори за цялостно прилагане на СВОМР 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Стойност 

Стойност с 

промяна 

Изходен 

Общ брой финансирани проекти Брой 33 37 

Общ размер на инвестициите за 

иновации   

лева 200 000,00  Без промяна 

Общо безработни и неактивни 

участници, включени в обучения и 

заетост 

Брой 77 Без промяна 

Общо заети лица, включени в 

обучения 

Брой  130 Без промяна 

Общо лица с увреждания и лица над 

65 г. в невъзможност за 

самообслужване, включени в дейности 

Брой 

лица  

60 Без промяна 

Брой предприятия, получили подкрепа 

за приспособяване към промените 

(предприятия /заети лица) 

Брой  3/ 

120 лица 

Без промяна 

Общо публични разходи  лева 5 540982,00 6 339 982,00 

Резултат 

Брой създадени нови работни места   Брой  50 Без промяна 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура 

Брой  9500 13000 

Територия с подобрено 

природозащитно състояние на видове 

от мрежата Натура 2000 

Площ 

ха. 

9550 Без промяна 

Общо безработни участници с Брой  77 Без промяна 



 
  

 

повишена квалификация 

Общо безработни участници, 

започнали работа 

Брой  31 Без промяна 

Заети лица, придобили квалификация 

и умения 

Брой  130 Без промяна 

Лица с увреждания и над 65г., в 

невъзможност за самообслужване, с 

подобрен достъп до услуги 

Брой  60 лица/ 1 

доставчик 

Без промяна 

Брой предприятия / заети лица,  

въвели нови системи, практики и 

инструменти за РЧР 

Брой  3 предпр. / 

120 лица 

Без промяна 

 

 

 

2. Индикатори по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СВОМР 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Стойност Стойност с 

промяна 

Изходен 

Проекти подпомогнати по 

мярката за инвестиции в 

малка по мащаби 

инфраструктура 

Брой 5 7 

Общо публични разходи  лева 980 000,00 1623173,00 

Резултат 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 8000 10000 

 

Населени места, в които 

има реновирана 

инфраструктура 

брой 6 8 

 

 

 

 

 



3. Индикатори по мярка 7.5. " Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 

 

  

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. 

 При допълнителното финансиране за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура 

и инфраструктура за отдих и туризъм, ще се даде възможност да се повиши качеството 

на живот на хората извън общинския център и ще намали социално-икономическите 

различия. 

 

  

 

19.07.2021г.   Председател на УС на МИГ Самоков: 

      Владимир Георгиев  /п/ 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СВОМР 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Стойност Стойност с 

промяна 

Изходен 

Проекти получаващи 

подкрепа  

Брой 3 5 

Общо публични разходи  лева 490 000,00 645827,00 

Резултат 

Хора, които се ползват от 

подобрени услуги/ 

инфраструктура 

Брой 1500 3000 

 

Проекти, допринасящи за 

интегрирано развитие на 

туризма на територията 

Брой 2 5 

Създаване на 

инфраструктурата с 

възможност за ползване от 

хора с увреждания 

Брой 1 4 


