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1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 
групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ 

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

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

Сдружението е учредено на 26 април 2016 г. и включва 48 юридически и физически лица 

от публичния, стопанския и нестопанския сектори от територията на Община Самоков. В 

резултат на прилагането на т. нар. „подготвителна мярка” по подхода ЛИДЕР от ПРСР 

2014 – 2020 г., сдружение МИГ „Самоков” е формирано и учредено, съгласно правилата и 

изискванията на ПРСР 2014-2020 г. В резултат на същата подготвителна мярка, 

сдружението разработи и Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която е 

одобрена за финансиране от Министерството на земеделието и храните. Договорът за 

изпълнение на СВОМР № РД 50-30 е сключен на 18.04.2018 г. Органите за управление на 

МИГ  Самоков са формирани съгласно ЗЮЛНЦ на две йерархични нива – върховен 

колективен орган (Общо събрание), колективен управителен орган (Управителен съвет). И 

за двата органа е спазено е изискването на чл.32 т.2 буква „б” от Регламент (ЕС)1303/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., като на ниво вземане на 

решения нито публичните органи, нито която и да било от групите, представляващи 

конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата на глас. 

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

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

юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на 

МИГ. В сдружението могат да членуват и клонове на юридически лица, ако клонът е 

регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на 

заявление за предоставяне на финансова помощ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Устава 

представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението, не могат да 

превишават 49% от общия брой на членовете на Общото събрание. 

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

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

представители на нестопанския сектор. Съотношението между така изброените сектори е 

4,16% : 47,92% : 47,92%. 

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

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

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

представлява 94.44% от ЗС.  

Управителният съвет е съставен от 5 лица – членове на Общото събрание на сдружението. 

2.  Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и 
малцинствени групи, при наличие на такива:  

 

Уязвими групи на територията на МИГ САМОКОВ, са малцинствената група на ромите, 

хората с увреждания, самотно живеещите  възрастни хора в пенсионна възраст и трайно 

безработните.  
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През 2021 г. са приключили оценителни сесии с  участието на наблюдатели от УО на 

ОПРЧР по следните мерки: 

- Оценителна сесия № BG05M9OP001-1.086-S1 по Мярка 3.3.1.7. Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените е приключила на  

01.03.2021г.  

- Оценителна сесия № BG05M9OP001-1.117-S1 по Мярка: „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“ е приключила на 08.04.2021г. 

- Оценителна сесия с №BG05M9OP001-2.087-S1 по Мярка 1.3.2.3. По-добра грижа за хора 

с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на 

достъп до услуги за социално включване и здравеопазване е приключила на 24.06.2021г. 

През 2021г. са сключени 5 договора по мерките от ОПРЧР 2014-2020г. и е стартирало 

тяхното изпълнение. В справка за индикатори  по различните мерки, представяме 

информация на включените в различните мерки уязвими групи. 

 

 ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.1.1.1-3. от СВОМР (ОП РЧР) 
Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, 

отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост 

 Вид 

индикат ор 

ИП Спец. 

цел 
Индикатор Мерна 

единиц а 

Целева 

стойност 

Постиг-

нато до 

момента 

  

 

 

 

 

 

 

 

За изпълне 

ние 

Брой финансирани проекти Брой 2 2 

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

Брой 45 45 

 ИП1 СЦ 1 Неактивни участници от 30 до 54 г. 
вкл., извън образование и обучение 

Брой 5 15 

 Безработни участници от 30 до 54 
г. вкл., в т.ч. 

Брой 25 22 

 СЦ 2 Неактивни и безработни 

участници от 30 до 54 г. вкл., 

с 
ниско образование 

Брой 6 19 

 СЦ 3 Безработни участници или 
неактивни участници, извън 
образование и 
обучение, над 54 г. 

Брой 15 8 

 ИП3 Общо участници на възраст до 29 години Брой 32 13 

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

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

Брой 16 13 

 Безработни участници от ромски 
произход до 29г. вкл, с основна 
или по-ниска образователна 
степен 

Брой 10 3 

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

Брой 16 0 
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За 
резултат 

ИП1 Общо участници на възраст от 30 до 54 г. 
и над 54 г., включени в дейности 

Брой 45 35 

  

ИП1 

СЦ 1 Участници от 30 до 54 г. вкл., 
придобили квалификация, в 
т.ч. 

Брой 30 30 

 СЦ2 Участници от 30 до 54г. вкл, 

с ниско образование, 

придобили 
квалификация 

Брой 6 15 

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

Брой 15 30 

 СЦ 3 Участници над 54 г. 
придобили квалификация 

Брой 15 5 

 Участници над 54 г., започнали 
работа 

Брой 8 5 

 ИП 3 Общо участници на възраст до 29 г., 
включени в дейности 

Брой 32 0 

 ИП 3 СЦ 2 Безработни участници до 29 г. вкл., 
с основна или по-ниска 
образ.степен, 

Брой 16 0 

    получили квалификация    

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

Брой 8 0 

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

Брой 16 0 

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

Брой 8 0 

-  

-  

ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.2.1.6.от СВОМР (ОП РЧР) 
Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички 

възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 
придобитите компетенции 

Вид 
Индика-

т ор 

Спец. цел Индикатор Мерна 

единица 

Целева 
стойнос т 

Постигна-

то до  

момента 

 

 

За 

изпълн

е ние 

Брой финансирани проекти Брой 2 1 

СЦ 1 Заети участници, вкл. 
самостоятелно заети, над 54 г. 

Брой 60 23 

СЦ 2 Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, със средно 

и по-ниско образование (под 
ISCED 4) 

Брой 30 157 

СЦ 3 Заети участници, вкл. 
самостоятелно заети в 

Брой 40 15 
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„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от МИГ 
Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

приоритетни сектори на 
икономиката 

 

 

 

За 

резулта

т 

СЦ 1 Участници над 54 г., придобили 

квалификация при напускане на 

операцията 

Брой 60 0 

СЦ 2 Участници със средно и по-
ниско образование (под 
ISCED 4), придобили 
квалификация при напускане на 
операцията 

Брой 30 0 

СЦ 3 Участници, заети в приоритетни 
сектори, придобили 
квалификация при напускане на 
операцията 

Брой 40 0 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 1.3.2.3.от СВОМР (ОП РЧР) 
По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез 

осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване” 

 

Спец. цел Индикат

ор 

Мерна 
единиц
а 

Целева 
стойнос
т 

Постигнато 
до момента 

 

Брой финансирани проекти Брой 1 1  

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

Брой лица 60 60  

СЦ 1 Брой доставчици на 
услуги за социално 
включване 

Брой 1 1  

СЦ 1 Участници с увреждания и 

участници над 65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, с подобрен 
достъп 
до услуги 

Брой лица 60 0  

СЦ 1 Брой доставчици на услуги 

за социално включване, 

разширили 
обхвата на дейността си 

Брой 

доставчиц

и 

 

1 

0  
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Този документ е създаден в рамките на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-30/18.04.2018 г., финансиран 
по 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., подкрепена 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от МИГ 
Самоков и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган.  

 

 

 

ИНДИКАТОРИ по Мярка 3.3.1.7.от СВОМР (ОП РЧР) 
Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените 

Вид 
индикатор 

Спец
. цел 

Индикатор Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Постигна
то до 

момента 

 

За 

изпълнение 

СЦ Брой предприятия, 
получили подкрепа 

Брой 3 2 

СЦ Заети лица, 
включително 
самостоятелно заети 

Брой лица 120 350 

 

 

 

 

 

 

За резултат 

СЦ Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и 
здравословни условия на труд 

Брой 3 0 

СЦ Брой предприятия въвели нови 

системи, практики и 

инструменти за 

развитие на човешките 
ресурси и организация на 
труда 

Брой 1 0 

СЦ Участници от подкрепените 
предприятия в заетост 6 месеца 
след приключване на операцията 

Брой лица 120 0 

СЦ Участници от подкрепените 

предприятия, чието положение на 

пазара на труда в рамките на 6 

месеца след напускане на 

операцията е по- 
добро 

Брой лица 90 0 



 

3. Изпълнение на целите на СВОМР 

 

 

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

приоритети Република България в контекста на прилагането на Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, както и е съобразена изцяло с целите и приоритетите на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Като СВОМР, която 

се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Оперативни 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020.  

Стратегията е напълно съобразена и с приоритетите за развитие на общината и 

отговаря на нейните стратегически документи. Основната цел, която си поставя 

стратегията за ВОМР на МИГ „Самоков“ е: „Стимулиране на динамичното местно 

развитие на територията на „Местна инициативна група Самоков“ чрез 

насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост 

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

съхранено биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите”.  

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

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

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

приоритети поотделно, както и в своята синергия, допринасят за постигане на 

стратегическата цел. От своя страна, всеки от приоритети е предвидено да бъде постигнат 

чрез взаимосвързан комплекс от специфични цели и мерки. 

Специфичните цели на стратегията за водено от общностите местно развитие на 

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

долу: 

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

се осъществи чрез четири специфични цели, всяка от които насочена към определена 

целева група и потребност: 

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

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

насочена към безработните и неактивни лица на територията на МИГ и 

удовлетворяване на техните потребности от достъп до заетост. 

Специфична цел 1.2. Осигуряване на разнообразни форми за включване на 

трудоспособното население в учене през целия живот и удовлетворяване изискванията на 

бизнеса за адекватно квалифицирана работна сила: насочена към заетите лица от 

специфични целеви групи от територията с констатирани проблеми и потребности. 

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

населението – хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване: 

насочена към осигуряване на по-добри условия на живот на хора с увреждания и хора над 

65 г. от малките населени места на територията. 

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

МИГ„Самоков“ е  насочена към  подобряване на публичната инфраструктура на 

територията. 

За постигане на ПРИОРИТЕТ 2: ПРИРОДАТА са планирани 2 специфични цели: 

Специфична цел 2.1. Подобряване на природозащитното състояние на видове от 
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мрежата Натура 2000 на територията на МИГ „Самоков“, докладвани в неблагоприятно-

незадоволително състояние: насочена към конкретни защитени видове на територията. 

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

опазващо използване на природните и културни ресурси на територията на МИГ 

„Самоков“. 

За постигане на ПРИОРИТЕТ 3: БИЗНЕСА са планирани 4 специфични цели: 
 

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

насочена към подкрепа на агробизнеса и преработката на селскостопански продукти. 

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

САМОКОВ: насочена към подкрепа за неземеделския бизнес на територията. 

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

подкрепа на бизнеса за приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

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

Специфичните цели на Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Оперативна програма „Развитие на 

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

 

4. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период: 

4.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за 
ВОМР на МИГ; 

 

1. МИГ е разработила нова Индикативна годишна работна програма за 2021г. 

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

16.12.2020г. на УС на МИГ. 

2. На 22.01.2021г. МИГ Самоков обявява процедура за подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.086 „МИГ Самоков – Приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените“ с финансовата подкрепа на 

ОПРЧР за периода 2014-2020г., с краен срок на кандидатстване 23.02.2021г. 17.30ч. 

Подадени са 5 проектни предложения. Със заповед №4/24.02.2021г. е сформирана КППП, 

състояща се от 7 члена. Работата на КППП приключи с изготвен оценителен доклад 

20.09.2021 г. Докладът и списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения е 

одобрен от Управителния съвет на МИГ Самоков на 20.09.2021 г. 

3. На 08.03.2021г. МИГ САМОКОВ обявява процедура за подбор  на проектни 

предложения за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.117 „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“ с 

краен срок до  30.03.2021 г., 17:30 часа. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП РЧР 

за Водено от общностите местно развитие. Със заповед №6 и 6.1./24.02.2021г. е сформирана 

КППП, състояща се от 7 члена и двама наблюдатели.. Работата на КППП приключи с 

изготвен оценителен доклад 10.06.2021 г. Докладът и списъкът с одобреното за финансиране 

проектно предложение е одобрен от Управителния съвет на МИГ Самоков на 10.06.2021 г. 
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4. На 08.03.2021г. на основание Решение на Управителния съвет от 04.02.2021г., 

чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” обявява 

процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.371 „МИГ САМОКОВ –

 Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти“ от 08.03.2021 година до 08.06.2021 година. Подадено е едно 

проектно предложение. Със заповед №13/11.06.2021г. е сформирана КППП, състояща се от 7 

члена. Работата на КППП приключва с изготвен оценителен доклад  на 17.08.2021г. Докладът 

и списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения е одобрен от Управителния 

съвет на МИГ Самоков на 17.08.2021 г. 

5. На 19.03.2021г. СНЦ „Местна инициативна група Самоков” публикува за 

обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на 

проектни предложения  BG05M9OP001-2.087 – „МИГ Самоков – По- добра грижа за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп 

до услуги за социално включване и здравеопазване”, финансирана по ОПРЧР 2014-2020 г. от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. 

6. На 29.03.2021 год. е подписан тристранен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за водено 

от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Одобреното проектно предложение с 

наименование „Преустройство на сгради с идентификатор №15285.7.120 по плана на с. 

Говедарци с цел обособяването им в Туристически информационен център“ с бенефициент 

Община Самоков е на стойност 297 603,01 лв., финансиран по ПРСР 2014-2020г. 

7.    На 13.04.2021 г е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация 

и валидиране на придобитите компетенции“ от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на Местна инициативна група Самоков, от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. 

8. Във връзка с одобреното от Правителството на Република България 

единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с което 

се осигурява допълнително финансиране към СВОМР на МИГ Самоков в размер на до 799 

000 лв. за операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” и с до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4. 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”, 

сдружението МИГ Самоков в периода от 15.04.2021 г до 22.04.2021 г вкл. провежда 

обществено обсъждане за разпределение на средствата по мерки от Стратегията, както и 

отразяването им в изходните индикатори и в индикаторите за резултат. 

9. На 14.05.2021г. МИГ Самоков обявява процедура за подбор на проекти за 

безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.087 „МИГ Самоков – 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” Мярка 1.3.2.3., с финансовата 

подкрепа на ОП РЧР. Със заповед №14/22.06.2021г. е сформирана КППП, състояща се от 7 

члена. Работата на КППП приключва с изготвен оценителен доклад  на 10.08.2021г. Докладът 

и списъкът с одобрените за финансиране проектни предложения е одобрен от Управителния 

съвет на МИГ Самоков на 17.08.2021 г. 

10. На 30 юни 2021 г. Община Самоков официално стартира изпълнението на 

проект с наименование „Изпълнение на дейности за осигуряване на подкрепа за подобряване 

природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за Водено от общностите 

https://www.mig-samokov.eu/миг-самоков-с-финансовата-подкрепа-на-3/
https://www.mig-samokov.eu/миг-самоков-с-финансовата-подкрепа-на-3/
https://www.mig-samokov.eu/миг-самоков-с-финансовата-подкрепа-на-3/
https://www.mig-samokov.eu/миг-самоков-с-финансовата-подкрепа-на-3/
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местно развитие на Местната инициативна група Самоков“. Проекта се финансира чрез 

процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове 

от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ от Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020“.  

11. На 08.09.2021г. на основание Решение на Управителния съвет от 30.08.2021г., 

чл.62, т.4 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ, СДРУЖЕНИЕ “МИГ САМОКОВ” обявява 

процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001 – 19.371 „МИГ САМОКОВ – 

Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти“ от 08.09.2021 година до 08.12.2021 година – втори прием. 

12. На 20.10.2021 г. са подписани два административни договора за предоставяне 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.086 “МИГ Самоков- 

Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с финансовата подкрепа 

на Европейския социален фонд. Първото одобрено проектно предложение е с наименование 

„По – добро управление на човешките ресурси, по- здравословни и по- безопасни условия на 

труд и повече социални придобивки в „Самел -90” АД” е на стойност 307 963,92 лв. Второто 

одобрено проектно предложение е с наименование „По-добри условия на труд и повече 

социални придобивки за работещите в „Сателитни системи“ ООД” е на стойност 99 227,33 

лв. безвъзмездна финансова помощ.  

13. На 22.10.2021 г. е подписан Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ по 

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

инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с 

финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. Одобреното 

проектно предложение е с наименование „Закупуване на оборудване и обзавеждане за 

къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно 

наследство” е на стойност 49755,94 лв. и с бенефициент Община Самоков. 

14. На 22.10.2021 г. е подписан  Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ- Самоков , финансирана по 

подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с 

наименование „Закупуване на картофокомбайн ” на бенефициент Радостина Караджинова – 

ЗП по процедура BG06RDNP001-19.189 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Самоков“. 

15. На 27.10.2021 г. е подписан административен договор за предоставяне 

безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.370 „МИГ САМОКОВ – 

мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Одобреното проектното предложение е  с наименование „Инвестиции в производствено 

оборудване за алуминиева и ПВЦ дограма” е на стойност 155 565 лв., от които 116 565 лв. 

безвъзмездна финансова помощ 

16. На 01.11.2021 г. е подписан Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.189- мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков, подмярка 

19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Одобреният проект е с 



13 

 

наименование „Модернизиране на кравеферма в село Рельово, община Самоков, област 

София”, фирма „Хоум Фууд” ЕООД. 

17. На 05.11.2021 г.  е подписан  Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура  № BG06RDNP001-19.061 „МИГ 

САМОКОВ  по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването а 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Самоков. Одобреното проектно предложение  с наименование „  Благоустрояване на 

спортна площадка и стадион в с. Бели Искър и модернизиране на стадион в двора на СУ“ 

Никола Велчев“- гр. Самоков”  е на стойност 131 962,74 лв. 

18. На 11.11.2021г. МИГ Самоков обявява  

Обществено обсъждане на ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура 

за подбор BG06RDNP001-19.516 – МИГ САМОКОВ мярка 4.2 “ Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” на проектни предложения по  мярка 4.2 

“ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ” финансирана по ПРСР 

2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков. 

През 2021г.  МИГ е изготвила следните процедури за прием на проектни предложения по 

мерки 1.1.1.1-3. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот 

за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции“ , 3.3.1.7. “МИГ Самоков- Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените” 1.3.2.3 „МИГ Самоков – 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”, Мярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

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

УО на ОПРЧР. В дните на стартиране на приеми на проектни предложения в ИСУН обявите 

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

4.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Екипът на МИГ поддържа следните регистри; 

- Протоколи от проведените Общи събрания на сдружението; 

- Протоколи от заседания на УС; 

- Заповеди на Председателя на УС и Изп. Директор; 

- Входяща и изходяща кореспонденция; 

- Договори за дейности по подмярка 19.4. 

4.3 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, 

включително поддържане на електронната страница на МИГ; 

През периода бяха изцяло изпълнени планираните за 2021 г. 

дейности за популяризиране, информиране и публичност:  

 

Със Заповед № РД 09-258/29.03.2021 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. е 

одобрен годишен бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“за 2021 г. 

През 2021г. МИГ Самоков е възложила на външен експерт да изготви анализи за 

територията на община Самоков: 

https://www.mig-samokov.eu/обществено-обсъждане/
https://www.mig-samokov.eu/обществено-обсъждане/
https://www.mig-samokov.eu/обществено-обсъждане/
https://www.mig-samokov.eu/обществено-обсъждане/
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1. Анализ „Нематериалното културното наследство на територията на МИГ Самоков– 

разработване на концепция за опазване и популяризирането му чрез проекти по 

СВОМР”(по чл.9, ал.3, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.);  

2.  Анализ на потенциала на територията за разработване на местна марка продукти (по 

чл.9, ал.3, т.1 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.);    

През 2021г. МИГ Самоков е възложила на външен експерт да извърши  консултации за 

максимално включване на малцинствените групи от територията на МИГ в дейностите по 

изпълнението на стратегията; Мониторинг на изпълнението на проектите към СВОМР, 

Консултации по изпълнение на СВОМР в частта ОПОС. 

През 2021г. МИГ Самоков е възложила на външен експерт да извърши междинна оценка на 

изпълнението на Стратегията на ВОМР на МИГ Самоков. 

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на 

МИГ „Самоков“: www.mig-samokov.eu. В сайта са публикувани стратегията и създаваните 

правилници и документи- проучвания, анализи и др., свързани с изпълнението на 

Стратегията. В сайта се публикува и информация за предстоящите приеми, както и 

изготвените насоки и документи за кандидатстване. В него текущо са публикувани 

обявите за мероприятията на МИГ „Самоков“ - информационни срещи и семинари, общо 

събрание и заседания на УС, а впоследствие в него е отразявано тяхното провеждане. 

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

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

„Приятел“ са в-к „Самоков 365“, в-к „Вяра”. По кабелна телевизия „Рила“ редовно са 

излъчвани репортажи с информация за мероприятия на МИГ-а и интервюта за хода 

изпълнение на стратегията и на приемите . 

- Изработени са различни видове рекламни материали- рекламен калъф за телефон, 

рекламни USB за автомобил,рекламни MP3 колони, рекламна преносима батерия с 

фенерче, рекламни надуваеми възглавници за път, рекламни топки, работен календар 

трисекционен. 

Всички изработени материали са визуализирани съгласно изискванията и правилата, 

описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските 

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

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

В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ РД 50-30 / 18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие и съгласно изискванията на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., на 

интернет страницата на МИГ „Самоков“ е публикува своевременно актуална информация 

за предстоящите приеми на проектни предложения, за предстоящи информационни 

събития като конференции, срещи и обучения за местни лидери. За осигуряване на 

публичност за своята дейност МИГ „Самоков“ публикува регулярно всички изискуеми 

документи, съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 

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

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

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

2 от Наредба №1/22.01.2016 г. 

Местната инициативна група е организирала и провела две еднодневни обучения: 

http://www.mig-samokov.eu/
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На  27.08.2021г. Еднодневно обучение на тема „Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по 

Стратегия за местно развитие, финансирани по оперативните програми – работа в системата ИСУН”; 

-На 30.08.2021г. Еднодневно обучение на тема  „Изпълнение и отчитане на  проекти за местни лидери 

и бенефициенти на територията на МИГ – работа в системата ИСУН“. 

На 17 и 18 декември 2021 г. е проведен Празник на МИГ Самоков във гр. Самоков с цел 

популяризиране на дейността на МИГ-а. За двата дни на събитието са присъствали около 1200 човека – 

жители и гости на общината. 

4.4  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

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

проектите по приемите по мерките от СВОМР, финансирани от ПРСР, все още от страна на ДФЗ има 

забавени действия за одобрение на предложените за финансиране от МИГ проектни предложения. Това 

води до забавяне на възможностите за отваряне на нови приеми, поради неяснота относно размера на 

бюджета, който остава по тях. 

От лятото на 2021г. се наблюдава изключителна активност от страна на ДФЗ и бързо одобряване на 

процедури и проекти по ПРСР2014-2020г. В резултат на това обстоятелство за кратко време са 

сключени общо 15 договора за проекти , финансирани от ПРСР 2014-2020г., някои подавани през 

2018г. и 6 договора по ОПРЧР. 

Негативен ефект върху изпълнението на Стратегията оказа епидемичната обстановка в страната, 

свързана с COVID-19. Информационна кампания осъществена, чрез местните медии, официален сайт,  

няколко обучения, не беше достатъчна, за да достигне до по-голям брой потенциални кандидати, 

особено в малките населени места на територията на МИГ Самоков. 

5 Управление на Местната инициативна група 

Служителите на екипа на МИГ „Самоков” се назначават от Председателя на Управителния съвет на 

МИГ Самоков и имат за задача да осъществяват дейностите по оперативната работа на МИГ, свързана 

с изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие. Към момента на оценката 

длъжностите на екипа са  изпълнителен директор, експерт по прилагане на стратегията за ВОМР, 

технически сътрудник и координатор. 

През периода на отчитане са настъпили промени в екипа на Сдружението. От 01.02.2021 г. в кипа на 

МИГ „САМОКОВ” е назначена Радостина Владимирова Крумова на длъжност „Технически 

сътрудник”. Назначението е одобрено с доклад № 93-1785/22.03.2021 г. на ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020. 

6 Промяна в състава на Колективния върховен орган на МИГ 

През 2020 г. е извършена промяна  в състава на Колективния върховен орган на МИГ. Сдружение 

„Агенция за регионално развитие на Рила“, представлявано от Иванка Христова – Вукова отпадна от 

състава на ОС, поради прекратяване  на дейността на сдружението. На основание чл. 40, т.2 от Устава 

на Сдружение МИГ Самоков с решение на Управителният съвет от 08.04.2021 г. Фондация „СИЙД” е 

приета за член на Общото събрание на МИГ Самоков. 

 

7 Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ 

Съгласно Устава на сдружението 5 годишния мандат на Управителния съвет изтича на 

26.04.2021 г.На 23.04.2021г. е проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Самоков, на което е взето 

решение за състава на Управителния съвет за следващите 5 /пет/ години. 

За председател на УС е избран отново г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков а за 

заместник председател е избран г-н Йордан Галев, председател на Спортен клуб Рилски спортист 2000/ 

представител на нестопанския сектор/. С решение №2 от проведено Общо събрание на 23.04.2021 г. на 

членовете на КУО на сдружение “Местната инициативна група Самоков  е прието  Управителния съвет 

да бъде в следния състав: 

1. Владимир Георгиев –кмет на община Самоков / представител на публичния сектор/ 

2. Йордан Галев – председател на Спортен клуб Рилски спортист 2000/ представител на нестопанския 

сектор/ 

3. Таня Шолева - член на УС на сдружение СНЦ „Център за Европейски програми и проекти”, 

упълномощено лице от председателя на УС  

4. Никола Угринов - ЕТ „Никола Угринов” /представител на стопанския сектор / 
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5. Ани Йовева - управител на ЕТ „АУРА” /представител на стопанския сектор/Органи на 

управление на МИГ 

 

8 Промяна в офиса на МИГ  
През отчетния период не са извършвани промени, свързани с офиса на МИГ САМОКОВ. 

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

включващ помещения с площ 94.1 м2 и с отделен вход. С решение №456/28.07.2016г. 

Общински съвет на община Самоков е упълномощил кмета на общината да сключи договор 

за ползване на помещението. За ползване на помещението е сключен договор №ОП-

510/03.10.2016г. за срок от 8 години и определена месечна наемна цена. Сключени са 

две допълнителни споразумения, които уточняват началото на плащане на наем – от 1 май 

2018 г. и определят правилата за плащане на използваните консумативи – ток, вода, такса 

битови отпадъци, отопление, интернет и др. 

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

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

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

 

9 Други промени, свързани с управлението на МИГ САМОКОВ: не са 
реализирани. 

10 Промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР с допълнително 
споразумение 

Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по подхода ВОМР 

промените в споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, включително и на 

самата стратегия се извършват чрез едностранно писмено уведомление от МИГ до всички 

страни по споразумението, едностранно от УО на ПРСР въз основа на заявление от МИГ, 

както и с допълнително споразумение. 

За периода 2020-2021г. на настоящата оценка МИГ „Самоков“ е извършена следната 

промяна в стратегията за ВОМР на МИГ Самоков: 

- На 29.11.2021г. е сключено допълнително споразумение № РД 50-30/29.11.2021 г. 

към споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите 

местно развитие № РД 50-30/18.04.2018 г. Допълнителното споразумение за 

изменение на одобрената стратегия за ВОМР се сключи на основание чл. 13 и 

чл.18, ал.1, т.1 от Споразумение № РД 50 – 30/18.04.2018 г., Заповед  №РД 09-

827/18.08.2021г. На 

- Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. В Споразумението се правят следните 

изменения и допълнения: 

1.  Общо публичните разходи се променят от 5 500 000,00лв. на 6 339 

982,00лв.; 

2. Числото на броя жители, които ще се ползват от подобрени услуги и  

инфраструктура се променя от 9500 на 13000. 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9, 10 от приложението.  
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Индикатор 

Цел за 

периода  

2014 – 

2020 

според 

СВОМР 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Постигнато 

за периода на 

годишния 

доклад (за 

изплатени 

проекти) 

Постигнато 

за периода от 

подписване 

на СВОМР 

(за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, 

разкрити в 

резултат от 

подпомагане на 

проектите, 

финансирани 

от: 

50             

ЕЗФРСР  19 2 2 20 17  4  3  4  3 

ОПОС 0             

ОПРЧР 31 5 10 20 22  4  23  4  23 

 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

 

 

Индикатор 

Брой 

съгласно 

СВОМР 

Планиран 

брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода на 

доклада 

Планиран 

брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

Брой 

съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой 

съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване 

на СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

ИТ услуги / 

инфраструктура; 

     

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, 

различни от тези, 

свързани с ИТ. 

13000  17289 2000 2000 
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12. Изводи и препоръки  
През 2021г. МИГ е запазила тенденцията от предходната година и е извършила 

необходимите действия за информиране на местната общност, продължила е с процесите 

по оценката на получените проекти по планираните за 2021 г. приеми. В заключение 

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

успешно дейностите по подмярка 19.4.  

От много голямо значение за това е опитът и професионализмът на членовете на екипа 

на МИГ, на членовете на УС, както и подкрепата на местната общност за групата. 
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13. Опис на кореспонденцията с УО на Оперативни програми и ДФЗ в 
хронологичен ред 

 

 

РЕГИСТЪР НА ИЗХОДЯЩАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗА 2021 Г. МИГ САМОКОВ 

регистрац.   №/ 

дата 
кореспондент  относно 

01/07.01.2021 

МЗХГ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ №55 

ГР. СОФИЯ, СТЕФАН 

СПАСОВ- НАЧАЛНИК 

ОТДЕЛ „ВОМР” 

заявление за промяна в състава на Колективния управителен орган  

на СНЦ „МИГ Самоков” на основание чл. 43., ал. 1 от Наредба № 

22 от 2015 

02/11.01.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 

Предоставяне на заявление за достъп на ръководител по сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.061-0005 от 

05.01.2021 г.  от СВОМР на МИГ Самоков 

03/11.01.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 

Предоставяне на молба от ръководител по сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.070-0002 от 

09.06.2020 г.  от СВОМР на МИГ Самоков 

04/15.01.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 

Уведомление за приключила оценителна сесия по процедура  

BG06RDNP001-19.370-S1, Процедура: МИГ САМОКОВ - мярка 

6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

05/15.01.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Уведомление за приключила оценителна сесия по процедура  

BG06RDNP001-19.370-S1, Процедура: МИГ САМОКОВ - мярка 

6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

06/19.01.2021 г-н Владимир Георгиев, 

Кмет на Община Самоков 

Предоставяне на талон за паркиране на лек автомобил с ползвател  

Сдружение „МИГ Самоков” гр.Самоков 

07/19.01.2021 

г-жа Зорница Русинова, 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Приключила оценителна сесия по Процедура BG05M9OP001-1.088 

"МИГ Самоков - Подобряване на равния достъп до възможностите 

за учене през целия живот за всички възрастови групи, 

включително чрез професионална ориентация и валидиране на 

придобитите компетенции"  

08/27.01.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР” на 

МИГ САМОКОВ  

09/28.01.2021 

Г-ЖА ЛОЗАНА 

ВАСИЛЕВА 

ЗАМEСТНИК-МИНИСТЪР  

НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СОФИЯ 1040, УЛ. ХРИСТО 

БОТЕВ №55 

Отговор на писмо с изх.№19-19-2-02-28/19.01.2021 г. за 

представяне на допълнителна информация и документи във връзка 

със заявена промяна в състава на колективния управителен орган 

на сдружение „Местна инициативна група Самоков” 



20 

 

10/27.01.2021 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 

СОФИЯ-ГРАД, ОТДЕЛ 

„РРА”, ул. „Гусла ” №3, гр. 

София 

Подновена застрахователна полица по подмярка 19.4 на 

Сдружение МИГ Самоков  

11/04.02.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

уведомление за изготвена процедура за прием по мярка 8.6 

12/12.02.2021 

 УО на ПРСР, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ 

САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за ВОМР” за 2020 година 

13/12.02.2021 

УО НА ОПРЧР 2014-2020г, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ 

САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за ВОМР” за 2020 година 

14/12.02.2021 

УО на ОПОС, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ВОДИТЕ, ГД „Оперативна 

програма „Околна среда” 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ 

САМОКОВ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за ВОМР” за 2020 година 

15/18.02.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

документи за назначение на технически сътрудник в екипа на МИГ 

САМОКОВ 

16/18.02.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 
Отговор на Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 

№23/19/4/0/00062/3/04/02/01 от ДФ”Земеделие”- РА 

17/22.02.2021 

г-жа Зорница Русинова, 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Покана за участие на наблюдатели от УО на ОПРЧР при подбора 

на проектни предложения по процедура  BG05M9OP001 - 1.086  

„МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, предприятията 

и предприемачите към промените“ 

18/22.02.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Допълнение към писмо с наш изх. № 15 / 18.02.2021 г.  Документи 

за назначение на  технически сътрудник  в екипа на  МИГ 

„САМОКОВ” 

19/08.03.2021 Вестник ЗЕМЯ Покана за предоставяне на оферта 
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20/24.03.2021 

МЗХГ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ №55 

ГР. СОФИЯ, СТЕФАН 

СПАСОВ 

отговор на уведомително писмо от МЗХГ с изх. изх. 19-19-2-02-

28 от 18.03.2021г  за коригиране на  годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР на МИГ САМОКОВ по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” 

21/25.03.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 
Предоставяне на заявление за достъп на ръководител по сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003 от 

25.11.2020 г. 

22/25.03.2021 ДФЗ- РА, В. Грудев 
Предоставяне на заявление за достъп на ръководител по сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.061-0003 от 

25.11.2020 г.   

23/26.03.2021  
г-н Владимир Георгиев, 

Кмет на Община Самоков 

Покана за подписване на административен договор, код на проекта 

в ИСУН BG06RDNP001-19.303-0002 и наименование на 

проектното предложение „Преустройство на сгради с 

идентификатор №15285.7.120 по плана на с. Говедарци с цел 

обособяването им в Туристически информационен център ” 

24/29.03.2021 

г-жа Зорница Русинова, 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Покана за участие на наблюдатели от УО на ОПРЧР при 

подбора на проектни предложения по процедура  BG05M9OP001-

1.117 „МИГ Самоков - Достъп до заетост…… 

25/30.03.2021  

Д-Р АЙДЪН ВЕЛИЕВ 

ДИРЕКТОР НА ОД 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗГРАД 

БУЛ. АПРИЛСКО 

ВЪСТАНИЕ № 64;    

ГР.РАЗГРАД 7200, 

подписан екземпляр в оригинал  на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 

BG06RDNP001-19.303-0002-C01/29.03.2021 г. за проект с 

наименование  „Преустройство на сгради с идентификатор 

№15285.7.120 по плана на с. Говедарци с цел обособяването им в 

Туристически информационен център“ 

26/02.04.2021 

Д-Р АЙДЪН ВЕЛИЕВ 

ДИРЕКТОР НА ОД 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗГРАД 

БУЛ. АПРИЛСКО 

ВЪСТАНИЕ № 64;    

ГР.РАЗГРАД 7200, 

Предоставяне на допълнителни документи в отговор на писмо  за 

одобрение на процедура за подбор на проектни предложения от  

ДФЗ-РА  № 132/ подмярка 19.2 с ваш изх. 01-6300/349 от 

23.03.2021г., допълнение към наше писмо с изх. №25/30.03.2021г. 

27/07.04.2021  
Г-Н ГЕОРГИ НИКОЛОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 

ФОНДАЦИЯ „СИЙД” 

ГР.САМОКОВ, ПК 2000 

Искане за изменение на Договор за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001-19.061-0005-C01 от 

05.01.2021г., сключен между ДФЗ, СНЦ „МИГ Самоков”  и 

Фондация „СИЙД” 

№28/13.04.2021 

Г-Н ВЛАДИМИР 

ГЕОРГИЕВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА 

САМОКОВ  

ГР.САМОКОВ 2000 

УЛ. „МАКЕДОНИЯ” №34 

Издаване на разрешение за поставяне  на информационно 

електронно табло върху имот общинска собственост на Сдружение 

„МИГ Самоков”  

29/13.04.2021 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСПЛ„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.4 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно 

развитие по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-

1.088 с рег. №:BG05M9OP001-1.088-0001- C01 
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30/20.04.2021 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСП„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.4 

Отговор на уведомително писмо от МЗХГ с изх. 19-19-2-02-28 от   

14.04.2021 г  за   коригиране на  годишен доклад за отчитане 

изпълнението на     СВОМР на МИГ САМОКОВ по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в  рамките на стратегии за ВОМР 

31/18.05.2021  

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 

СОФИЯ-ГРАД ,ОТДЕЛ 

„РРА” 

УЛ. “ГУСЛА ” № 3 

ГР. СОФИЯ 

Предоставяне на подновени застрахователни полици по Договор 

№ 29/19/1/0/00044  на Община Самоков   

32/ 28.05.2021  

 УО на ПРСР 2014-2020 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Заявление за промяна на планирани дейности и разходи на МИГ 

Самоков по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони 2014- 2020 г. на стратегии за ВОМР” 

33/07.06.2021 

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Покана за участие на наблюдатели от УО на ПРСР при подбора на 

проектни предложения  по процедура BG06RDNP001 – 19.371 

„МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти" 

34/11.06.2021 
г-н Владимир Георгиев, 

Кмет на Община Самоков 

Уведомление за частично одобрение на проектно предложение 

BG05M9OP001-1.117-0001 с бенефициент Община Самоков 

36/14.06.2021  

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Активиране на оценителна сесия по Процедура BG06RDNP001-

19.371  „МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти" 

37 /14.06.2021 

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Приключила оценителна сесия по процедура BG05M9OP001-1.117 

„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” 

38 / 17.06.2021  

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Покана за участие на наблюдатели от УО на ОПРЧР при подбора 

на проектни предложения по процедура  BG05M9OP001-2.087 

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” 
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39/22.06.2021 

Г-ЖА ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И 

ГОРИТЕ,ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

УЛ. “ХРИСТО БОТЕВ №55 

ГР. СОФИЯ 1000 

Отговор на писмо във връзка с подписване на административен 

договор по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие 

на селските райони 2014-2020 г.  

40/29.06.2021г 

АРХ.НАДЕЖДА 

КЛИНЧЕВА -КОЛЕВА  

ОБЩИНА САМОКОВ 

ГР.САМОКОВ, 2000 

УЛ.”МАКЕДОНИЯ” №34 

Становище съгласно ЗУТ относно инвестиционно намерение в  

проектно предложение  „ Самоков – уникално съчетание на 

традиции, култура и природа”  по процедура   BG06RDNP001-

19.355  

41/19.07.2021  

 УО на ПРСР, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Отговор на писмо №19-19-2-02-28/06.07.2021г., получено при нас 

на 08.07.2021г.,  във връзка със Заявление за промяна на 

планирани дейности и разходи на МИГ Самоков по подмярка 19.4 

42/27.07.2021 

 ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Удължаване на оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-

19.371 „МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти" 

43/ 27.07.2021  
  МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Предоставяне на заявление за достъп на координатор по сключен 

административен договор  №BG06RDNP001-19.355-0010-……. от 

26.07.2021г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-19.355   

44/ 10.08.2021  

г-н Събев, УО на ПРСР, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Искане за изменение на административен договор  №РД50-

87/28.07.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-19.355 

45 / 10.08.2021 

г-н Събев, УО на ПРСР, 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, 

ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Допълнение към Заявление за промяна на планирани дейности и 

разходи на МИГ Самоков по подмярка 19.4 

47/ 17.08.2021 

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Приключила оценителна сесия по процедура BG05M9OP001-1.086 

Мярка 1.2.1.6 „МИГ Самоков - Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“ 

48/ 17.08.2022 

Г-Н ЦВЕТАН СПАСОВ 

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020г 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

Одобрен оценителен доклад № BG05M9OP001-2.087 „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” от Управителния съвет на МИГ 

Самоков 
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49 / 24.08.2021 

БОРИС МИХАЙЛОВ      

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  РА, 

ДИРЕКЦИЯ „ДПМРСР”  

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Приключила оценителна сесия по процедура  BG06RDNP001-

19.371  МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на 

горски продукти" 

50/ 26.08.2021 

"Перфект Мебел" ЕООД  

гр.София 

ул."Любляна" №21  

Покана за предоставяне на оферта за  „Доставка на  офис 

обзавеждане за  „Културен център „Самоков – уникално съчетание 

на традиции, култура и природа”. 

51/ 26.08.2021 

Кооперация "Панда",  

гр.София 1784,  

бул. "Цариградско шосе" 

139 

Покана за предоставяне на оферта за  „Доставка на  офис 

обзавеждане за  „Културен център „Самоков – уникално съчетание 

на традиции, култура и природа”. 

52/ 26.08.2021 

„МАКС ОФИС“ ЕООД 

гр. София 1510 

ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 

81, вх. Г, ет. 4, ап. 65 

Покана за предоставяне на оферта за  „Доставка на  офис 

обзавеждане за  „Културен център „Самоков – уникално съчетание 

на традиции, култура и природа”. 

53/ 26.08.2021 

 „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ“ 

ЕООД 

гр. София 1612 

 район „Красно село”, ж. к. 

Лагера, ул. Костенец №2 Б 

Покана за предоставяне на оферта за  „Доставка на  офис 

обзавеждане за  „Културен център „Самоков – уникално съчетание 

на традиции, култура и природа”. 

54/02.09.2021г 
Тодор Тодоров, ОД на ДФЗ, 

гр. Хасково 

Отговор на Уведомително писмо за предоставяне на разяснения и 

информация по процедура BG06RDNP001-19.370-S1 

55/02.09.2021г 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА  

 

ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСП„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.4 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощс рег. №:BG05M9OP001-1.117-0001- C01 

56/07.09.2021г 

АГЕНЦИЯ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ. „ЛЕГЕ” №4 

ЗАЯВЛЕНИЕ за създаване на уникален идентификационен номер 

/партида/  на Възложител -СНЦ „МИГ Самоков” . 
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57/14.09.2021г 

Боряна Алексова,  

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  РА, 

ДИРЕКЦИЯ „ДПМРСР”  

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Отговор на Уведомително писмо за отстраняване на нередовности 

№23/19/4/0/00062/3/05/02/01 от ДФ”Земеделие”- РА 

58/15.09.2021г 
Лаптоп.БГ ООД,  

ул. “Боян Дамянов” 7 

1784 София 

Покана за предоставяне на оферта за “Доставка на 3 /три/ броя 

лаптопи” със следните технически характеристики:  

59/17.09.2021г 

"Ди Пи Ес - България" 

ЕООД,  

жк. Младост-1, бл.145 

гр.София 

Покана за предоставяне на оферта за “Доставка на 3 /три/ броя 

лаптопи” със следните технически характеристики:  

60/17.09.2021г 
"Норди-7" ООД, ул. 

"Софроний Врачански 

№10", гр. Самоков 

Покана за предоставяне на оферта за “Доставка на 3 /три/ броя 

лаптопи” 

63 /17.09.2021 
„РОЛПЛАСТ” ЕООД 

гр. Костинброд 2230, 

УЛ.  Император Константин 

Велики 19  

Покана за предоставяне на оферта за “Доставка и монтаж на 

вътрешни вертикални щори  в офиса на МИГ Самоков 

64 /29.09.2021 

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

 Бюджет 2022 и Заявления за одобряване на финансова помощ по 

подмярка 19.4 на МИГ Самоков 

65 /29.09.2021 

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Съгласуване на Индикативен график за приеми по мерки от 

стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ за 2022 г. 

66/30.09.2021  
 МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на Празник на 

МИГ Самоков 2021 г. 

67/30.09.2021 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСПЛ„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.4 

Подписан екземпляр в оригинал  на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 

№:BG05M9OP001-1.088-0001-C01 
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68/05.10.2021 

БОРЯНА АЛЕКСОВА      

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Допълнителни документи към  писмо с наш изх. №57/14.09.2021г. 

на Уведомително писмо  № 23/19/4/0/00062/3/05/02/01 с изх.№ 01-

6300/1148/07.09.2021г. от ДФЗ -РА 

69/08.10.2021 
 МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на Празник на 

МИГ Самоков 2021 г. 

70/ 18.10.2021  

БОРЯНА АЛЕКСОВА      

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Сключване на административни договори за безвъзмездна 

финансова помощ с бенефициенти по ПРСР 2014-2020г., 

съфинансирана от ЕЗФРСР, чрез  СВОМР на МИГ Самоков 

71/20.10.2021 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСПЛ„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.4 

Подписан екземпляр в оригинал  на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 

№:BG05M9OP001-1.086-0004- C01  

72/20.10.2021 

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УО  

НА ОП „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

,МТСПЛ„ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОНДОВЕ, 

МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

ГР.СОФИЯ 1000 

УЛ.ТРИАДИЦА №2, ЕТ.5 

подписан екземпляр в оригинал  на Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 

№:BG05M9OP001-1.086-0002- C01  

73/27.10.2021  

ТОДОР ТОДОРОВ 

ДИРЕКТОР НА ОД 

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ” ХАСКОВО 

УЛ. ПАНОРАМА № 7 

ГР.ХАСКОВО 6300 

подписан екземпляр в оригинал  на Административен договор  № 

BG06RDNP001-19.370-0001-C01/27.10.2021 г. за проект с 

наименование  „Инвестиции в производствено оборудване за 

алуминиева и ПВЦ дограма”  с бенефициент „СКАЙ ПЛАСТ 

2000” ООД 

74/27.10.2021  

БОРЯНА АЛЕКСОВА      

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Предварителна проверка и контрол върху обществени поръчки  

75/12.11.2021г 
До СТОЙЧЕВ АРТ ЕООД        

ГР. САМОКОВ, 2000 

УЛ.  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ №21 

Покана за представяне на оферта за: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект 

„Експониране и запазване на традиционния местен поминък на 

териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Самоков“ 
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76/ 23.11.2021  

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Уведомление за изготвена процедура № BG06RDNP001-19.516 – 

МИГ САМОКОВ мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг 

на селскостопански продукти” 

77/29.11.2021  
 МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

УВЕДОМЛЕНИЕ за организиране и провеждане на Празник на 

МИГ Самоков 2021 г. 

78/29.11.2021 

ЛЮБКА ЙОНКОВА  

УПРАВИТЕЛ НА  

ФИРМА „ЕЛИТ-5“ ЕООД 

С.МАДЖАРЕ, ОБЩИНА 

САМОКОВ 

Отговор на молба -заявление за членство в ОС на СНЦ „МИГ 

Самоков“  с наш вх.№70 /17.11.2021г.  

79/29.11.2021 

БОРИС МИХАЙЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-РА 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

 Споразумение РД№50-30/18.04.2018 г. 

Уникален регистрационен No на бенефициера:     7 / 0 /5 / 7/ 6 / 0 / 

Заявка за плащане No:   23/19/4/0/00062/3/06 от 28.10.2021г 

80/29.11.2021 

БОРИС МИХАЙЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР 

НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-РА 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

 Споразумение РД№50-30/18.04.2018 г. 

Уникален регистрационен No на бенефициера:     7 / 0 /5 / 7/ 6 / 0 / 

Заявка за плащане No:   23/19/4/0/00062/3/06 от 28.10.2021г 

81 /03.12.2021 

ЛЮБКА ЙОНКОВА  

УПРАВИТЕЛ НА  

ФИРМА „ЕЛИТ-5“ ЕООД 

С.МАДЖАРЕ, ОБЩИНА 

САМОКОВ 

Отговор на  писмо с вх.№71/17.11.2021г. с искане за информация 

по  Процедура № BG06RDNP001-19.370 МИГ Самоков - мярка 6.4 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

82/ 06.12.2021  

ЦВЕТАН СПАСОВ – 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО 

НА ОПРЧР 2014-2020Г. 

МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

ГР. СОФИЯ, П.К.1606 

Съгласуване за съответствие с приложимите правила за държавни 

помощи на проект на условия за кандидатстване по Процедура за 

подбор на проектни предложения с един краен срок за 

кандидатстване с № BG05M9OP001-1…. „МИГ Самоков - 

Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през 

целия живот за всички възрастови групи, включително чрез 

професионална ориентация и валидиране на придобитите 

компетенции“ 

83/ 06.12.2021 

БОРЯНА НЕШКОВА-

МАРИНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ 1884” 

БОТЕВГРАД 

ГР.БОТЕВГРАД 2140 

ПЛ. 

„ОСВОБОЖДЕНИЕ”№12 

Покана към Общински духов оркестър – Ботевград да вземе 

участие в програмата на предстоящ  Празник на „Местна 

инициативна група - Самоков” в гр. Самоков 

84/ 08.12.2021 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА 

УПРАВИТЕЛ НА  ФИРМА 

„ДАНИ ЛАЗЕР 

ШОУ”ЕООД 

ГР. САМОКОВ 2000 

Покана за представяне на оферта за извършване на услуга с 

предмет:  

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРАЗНИК НА МИГ САМОКОВ  
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85/09.12.2021г 

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Покана за участие на наблюдатели от УО на ПРСР при подбора на 

проектни предложения  по процедура BG06RDNP001 – 19.371 -S2 

„МИГ САМОКОВ - Мярка 8.6  

№ 86/ 14.12.2021 

ЕЛЕНА ИВАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ  «РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ» 

, МЗХГ, ДИРЕКЦИЯ 

„РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

Уведомление за изготвена процедура № BG06RDNP001-19.516 – 

МИГ САМОКОВ мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/ маркетинг 

на селскостопански продукти” с няколко срока за кандидатстване 

от Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ 

87/20.12.2021 

БОРЯНА АЛЕКСОВА      

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

РАЗПЛАЩАТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

УЛ. “ЦАР БОРИС III” №136 

ГР. СОФИЯ 1618 

Отговор към  Уведомително писмо  № 23/19/4/0/00062/3/06/02/01 с 

ваш изх.№ 01-6300/1664 от 14.12.2021г.  

88/ 22.12.2021  

ДЪРЖАВЕН ФОНД 

“ЗЕМЕДЕЛИЕ”  

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ 

СОФИЯ-ГРАД 

ОТДЕЛ „РРА” 

УЛ. “ГУСЛА ” № 3 

ГР. СОФИЯ 

Подновена застрахователна полица по подмярка 19.4 на 

Сдружение МИГ Самоков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 15.02.2022 г. 

Председател на УС на   : ……/П/……………… 

сдружение МИГ САМОКОВ  

                      / Владимир Георгиев/ 
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14. Опис на приложенията –  Таблици с № 1 до №13  
 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ 

инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от 

ЕЗФРСР.  

 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и 

от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на 

споразумение за финансиране в лева 

 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМРТаблица 6: Брой 

заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния 

период в лева 

 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 

споразумение за финансиране в лева 

 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските 

райони 

 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки 

финансирани от ЕЗФРСР 

 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по 

фондове 

 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове 

от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в 

лева 

 

 

 

 

 

 

 


