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1. Описание на МИРГ
1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ е регистрирано сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е учредено
на 20.09.2017 г. и включва 139 (тринадесетдевет) юридически и физически лица от
публичния, стопанския и нестопанския сектори от тероторията на Община Самоков.


списък на общините, обхванати от МИРГ;

Община Самоков
Територията на МИРГ „Самоков”
обхваща всички населени места и
съвпада изцяло с територията на
община Самоков.



Състои се от 28 населени места –
административен център гр. Самоков и
списък на населените места, обхванати от селата Алино, Бели Искър, Белчин,
МИРГ;
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.



брой жители на териториите, обхванати
от МИРГ.



Общата площ на територията на община 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 31.12.2016 г. е 35 871 души - 15,3%
от общото население на Софийска област. 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)





35 871 хил. души по данни на НСИ към
31.12.2016 г.

Броят на населението в населените места към 31.12.2016 г. е:
ГР.САМОКОВ

25382
4

С.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
ЯРЛОВО
ОБЩО

251
564
291
13
1182
204
126
169
562
609
231
220
636
0
269
400
700
83
258
470
999
601
262
167
839
2
381
35871

Източник:НСИ







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 МИРГ 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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1.2. Карта на територията
Територията на МИРГ „Самоков” обхваща 1209,86 хил. км2. Намира се в
административните граници на Софийска област, Югозападен регион. Тя е най-голямата
по територия в цяла Западна България.
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1.3. Организационна структура на МИРГ Самоков

Общо събрание
на МИРГ
Самоков
Управителен
съвет на МИРГ
Самоков
Изпълнителен
директор

Експерти

Комисия за
оценка на
проекти

(схема 1)

1.4. Механизъм на вземане на решение на МИРГ Самоков
Механизмът за вземане на решения е уреден в Устава на Сдружението (приложен към
настоящата стратегия), съгласно компетенциите на органите на управление на МИРГ –
управителни - Общо събрание, Управителен съвет, Председателят на УС и Изпълнителният
директор.
Участието на заинтересовани страни в процесите по планиране, обсъждане и оценяване на
конкретни нужди е основен инструмент за работа на МИРГ, както при подготовката на
стратегията за ВОМР, така и при нейното изпълнение.
За да осигури участието на различните заинтересовани страни МИРГ ще формира и
поддържа функционирането на Консултативен съвет (КС)за периода на прилагане на
СВОМР. Задължително условия за участие в работните срещи на Консултативния съвет е
постоянен адрес или седалище за участника, ясно формулиран интерес към СВОМР,
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изразяващ се в опит/компетенции по темата или пряк интерес за кандидатстване по мерките
на Стратегията, за да легитимира решенията, които ще бъдат предложени за гласуване от
органите на МИРГ във връзка с изпълнение целите на Стратегията. Консултативният съвет
може да формира повече от една работни групи, в зависимост от тематичната насоченост на
обсъжданите решения (напр. секторни – за рибарството, за развитие на местен бизнес,
култура, малка публична инфраструктура, др.), като най-малко пет заинтересовани лица от
територията на МИРГ трябва да вземат участие в работните групи, за да могат да се вземат
предвид техните решения от органите на МИРГ.
Отговорност за създаването и функционирането на КС има екипът на МИРГ.
Дейността на Консултативния съвет не е уредена в Устава на Сдружението, тъй като този
орган е неформален и има само помощни функции. Това е орган, ангажиран с провеждане на
текущи консултации между управителните органи на МИРГ и заинтересованите страни.
Целта му е при взимането на решения по определени въпроси, както и при разработването на
програмни документи, насоки за кандидатстване, планове, проекти и др., да се вземат
предвид мненията и предложенията на заинтересованите страни. Най-често в рамките на
такива форуми се поставят на обсъждане проекторешения в напреднала фаза на планиране и
разработване, като лицата, участващи в консултативните работни групи, имат възможност да
дадат писмени становища и предложения по обсъждания текст. Консултативният съвет ще се
използва също като форум за взимане на решение по определен текущ проблем, като могат
да се набележат и конкретни мерки, които представителите се ангажират да предприемат за
решаване на въпроса. Членовете на Консултативния съвет не получават възнаграждение за
участието си.

Целите на Консултативния съвет са:
 да подпомага дейността на МИРГ, както и управителните органи на Сдружението при
вземането на решения, касаещи изпълнението на стратегията;
 да подпомага дейностите свързани с предоставянето на информация и консултация на
потенциалните бенефициенти, за напредъка и възникнали проблеми при
изпълнението им;
 да отправя предложения относно планирането на дейностите свързани с местните
лидери, като например: необходимост от провеждане на обучения, семинари и др.;
 да следи за изпълнението на дейностите по стратегията и напредъка, като мотивирано
отправя предложения за промяна в стратегията;
 преди представяне за разглеждане от УС/ОС и УО на окончателния годишен доклад
по СВОМР, обсъжда резултатите от финансираните проекти и дейността на МИРГ за
съответната калентарна година;
 и други.
Председател на консултативния съвет е Изпълнителният директор на МИРГ. Всяко
юридическо лице, участващо в консултативния съвет, определя член-титуляр с право на глас
и негов заместник с право на глас чрез писмено уведомление до председателя на Работната
група.
Председателят на консултативния съвет може да кани за участие в заседанията
представители и на други публични, държавни органи и организации, имащи отношение към
изпълнението на стратегията.
8

За дейността на Консултативния съвет, председателят докладва пред УС на МИРГ на
редовни заседания.

2. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване
2.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията
Използвайки наличния ресурс и капацитет, потребностите на територията са свързани с:
- Развитие на рибовъдството и аквакултурите в това число и преработката на аквакултури –
природо-географските характеристики на територията и липсата на големи замърсявания
благоприятстват развитието на този вид дейности.
Забелязва се нарастване на консумацията на прясна риба и рибни продукти свързани със
здравословния начин на хранене и съдържащите се полезни хранителни вещества в тях.
Осигуряването на възможност за закупуване на машини и съоражения за рибовъдните и
преработвателни стопанства би улеснило достъпа им до пазарите (къси вериги за доставки) и
ще подпомогне не само съхраняването на съществуващите стопанства, но и тяхното
модернизиране и развитие.
- На територията е развит туризма, но е концентриран в курортен комплекс Боровец,
необходимо е създаване на условия за привличане на туристи във всички населени места
в общината. Наличието на множество артефакти от различни исторически епохи и
природни забележителности са основа за развитие на културно-исторически туризъм,
което в съчетание с другите видове туризъм и би привлякло местни и чуждестранни
туристи с различен профил.
- Задържане на младите хора и квалифицираната работна ръка на територията на
общината е от ключово значение за развитието и. Това би могло да стане с подобряване
жизнената среда, развитието на нови услуги на територията и подобряване качеството на
съществуващите, както и чрез създадени възможности за професионално развитие и
благоприятна среда за стартиране и развитие на предприемачеството.
- Развитие на инфраструктурата – тя е в основата на доброто развитие на териториите.
Подобряване състоянието на пътищата, ВИК и канализация, жизненаната среда в
населените места, местата за отдих, туристическата инфраструктура би улеснило достъпа
до територията и създало необходимата благоприятна среда за развитие на територията,
привличане на инвестиции.
- Привличането на нови инвестиции и иновации за предприятията ще повиши качеството
на произвежданата продукция и ще подобри конкурентоспособността им на пазара.
Инвестициите в нови технологии и съоражения и подобряване на работната среда ще
задържи квалифицираната работна ръка на територията на общината. Това се отнася
особено за младите хора, които търсят възможности за професионално развитие и
подходяща (включително здравословна) работна среда.
- Повишаване на конкурентоспособността на предприятията на територията. Анализът на
местната икономика показва наличието на предприятия, които са с ниско технологично,
остаряло и ресурсоемко оборудване, което понижава тяхната конкурентоспособност.
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-

-

-

Внедряването в производството на нови машини, технологии и процеси ще повиши
производителността на труда, намали разходите за енергия, респективно ще доведе до
подобряване на конкурентоспособността и пазарните им позиции.
Подобряване на условията на труд в предприятията на територията – създаването на
безопасни условия на труд е в основата на подобряванато на работната среда във
фирмите, намаляване на трудовите злополуки и повишаване на производителността на
труда. Инвестиции в тази сфера са необходими за немалка част от фирмите, тъй като
такива не са извършвани от години.
Развитие на нови туристически продукти и атракции и разнообразяване на културните
мероприятия – необходимо условие за привличане и задържане на туристи, които все
повече търсят интензивни преживявания по време на престоя си, а не само място за
настаняване.
Необходимо е да се създават и подобряват условията за обучение и образование през
целия живот. Повишаване на професионалната квалификация.
Грижи за опазване на биологичното разнообразие и запазване на екосистемите за
подобряване екологичната устойчивост на територията.
О БЩА ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Географско положение, граници и големина
Територията на Местна инициативна група Самоков, припокриваща в реални граници
територията на община Самоков, е разположена в Югозападната част на Република
България. Намира се в Самоковската котловина между планините Рила, Плана, Витоша,
Верила и Ихтиманска Средна гора. На север граничи със Столична община, на изток с
общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, на юг с Якоруда, Белица и Рила, а на запад със
Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник. Обхваща 1 209,86 хил. кв. км., което е 17,13 %
от територията на Софийска област и 1,09 % от територията на България. Общината е найголямата по територия не само в област София, а и в цяла Западна България.
Релеф
Релефът е преобладаващо планински, високопланински и котловинен. Височинният
пояс до 1600 м. надморска височина включва южните склонове на Витоша и Плана планина,
източните склонове на Верила, Шипочанския рид, западните склонове на рида Шумнатица и
подножието на Северна Рила. Релефът във височинния пояс над 1600 м. надморска височина
обхваща високите части на Мусаленския, Скакавишкия и Мальовишкия дялове на Рила
планина. Тук се издига и най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала (2925
м.). Котловинният релеф е представен от Самоковската котловина със средна надм. в. 950 м.,
разположена между Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора. Формата на
котловината е неправилна и двуделна западна – Палакарийска и източна – Искърска част, в
която са разположени по-голяма част от населените места, обработваемата земя и
техническата инфраструктура.
Климат
Наблюдават се два вида климат - умерено-континентален (под 1000 м.) и планински
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(над 1000 м.). Климатичните условия на района са със силно планинско влияние и се
характеризират с не много горещо лято и мека продължителна зима. Котловинният характер
е предпоставка за температурни инверсии, вследствие на които ниските температури
понякога достигат значителни стойности. 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. Средният годишен валеж на
територията е значително по-висок в сравнение с този за страната.
Водни ресурси
Основните речни басейни са на реките Искър и Марица. Река Искър извира от
централния дял на Рила и притоците й - река Палакария и река Шипочаница. Реката над гр.
Самоков е слабо повлияна от човешко въздействие и водите й са чисти. Река Марица
извира от Маричини езера (2779 м. надм.в.) и е с дължина 472 км. Водите на реката имат
решаваща роля за водните ресурси на много населени места и са с важно значение за над 2
млн. души. Важна част от водното богатство на територията са големия брой ледникови
езера, като повечето от тях са постоянни, с малка площ и обем.
Почви
Почвеното разнообразие на територията включва алувиално ливадни почви, излужени
канелени горски почви, кафяви горски почви и планинско ливадни горски почви. Във
високите части на Витоша и Рила с надморска височина 1800-2000 м. са разпространени
предимно планинско ливадните почви и са подходящи за развитие на пасищно
растениевъдство и животновъдство. По високите склонове на Рила, Плана, Витоша и
Шипочанския рид, на надморска височина между 700-1800 м. са разпространени кафявите
горски почви, подходящи за отглеждане на картофи, фуражни култури, ръж и естествени
ливади. Излужените канелени горски почви са разпространени в района на Говедарската
котловина, Лакатишка Рила и източните склонове на Верила. Подходящи са за отглеждане на
картофи, лен, хмел, тревни фуражни култури и някой овощни видове. В Самоковската
котловина, по поречието на р. Палакария и р. Искър са разпространени алувиално-ливадните
почви, подходящи за отглеждане на разнообразни земеделски култури.
Полезни изкопаеми
Полезните изкопаеми на територията на МИРГ 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.
Биологично разнообразие
Богатството и многообразието на растителния и животински свят на територията на
МИРГ САМОКОВ са ясно изразени.
Защитените територии са национално богатство и достояние. Те заемат около 27%
от територията на МИРГ „Самоков” и включват:
 Национален парк „Рила”, с обща площ от 81 046 ха. От него на територията на
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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.
Природният парк „Витоша” заема 3 140 ха. площ от територията на Общината 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 МИРГ, 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.
Защитени местности: местноста „Букова Усойка”; местноста „Юруковото”; местноста
„Корията”; местноста „Чакърови поляни”; местноста „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.

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брой, гъстота и местоживеене на населението
По данни на НСИ населението на община Самоков към 2016 г. е 35 871 души. През
последните десет години броят на населението на територията на общината е намаляло с 2
988 души, което е спад с 7,6 %. Разпределението на населението се характеризира с това, че
основната част от жителите на територията на МИРГ Самоков са концентрирани в
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общинския център - гр. Самоков, където живеят 41,03% от населението. Класификацията на
населените места определя наличието на един град и 27 села, от които 3 големи (с около 1000
жители всяко), 20 средни (от 200 до 1000 жители) и 4 много малки села. Гъстотата на
населението през 2016 г. е 33.7 души на км2, което представлява 4 % спад спрямо 2011 г.
Движение на населението
Естественото възпроизводство на населението и механичното му движение са
основните фактори за неговия брой. Демографските данни на НСИ за 2016 г. показват, че на
територията на МИРГ Самоков са родени 340 деца, което сравнено с 2011 г.(351 деца)
бележи намаление с 3 %. Коефициентът на естествен прираст за 2016 г. е отрицателен (–9,6).
Според данните от НСИ, отразяващи механичното движение на населението, през 2016 г. са
се изселили 680 души, а са се заселили 923 души.
Население в трудоспособна възраст
По данни на НСИ разпределението по основни възрастови групи през 2016 г. е
следното: 5527 души са под трудоспособна възраст, което е 15,40% от общия брой на
населението; 20733 души са в трудоспособна възраст, което е 57,80% от общия брой; 9611
души са в над трудоспособна възраст, което е 26,80% от общия брой хора. Наблюдава се
устойчивост във възрастовата структура на населението, както и в относителния дял на
отделните групи. Има намаление на база минали години при групата над трудоспособна
възраст, които през 2015 и 2016 г. са били съответно 9653 и 9611 души. Налице е ясна
тенденция на застаряване на населението на територията, което ще изисква в бъдеще усилия
в посока на осигуряване на адекватна на потребностите на бизнеса работна ръка и за
осигуряване на допълнителни, нови и комплексни услуги за възрастните хора.
Етническа структура
Етническата структура на населението се формира от самоопределението на жителите
на територията. Според данните от Преброяване 2011 като българи са се определили 78,33 %.
От ромската етническа група се самоопределят 13,53 %, а от турската – 0,18 %. Двадесет села
от общината са с население изцяло от българската етническа група. Ромското население е
съсредоточено в пределите на гр. Самоков, където то наброява 4 768 души и в селата
Ковачевци – 224, Марица – 190 и Поповяне – 57.
Ниво на образование
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 МИРГ 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. Необходимо е предприемането на мерки за
повишаване на образователното равнище и професионалната квалификация на населението.
СОЦИАЛНА СФЕРА
Пазар на труда и безработица
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Един от факторите, оказващи влияние за социалното изключване, е безработицата.
Освен че има пряко отношение към пазара на труда, тя влияе и върху доходите на
населението и стандарта на живота. Равнището на безработица за 2015 г. на територията на
МИРГ САМОКОВ според данни на ДБТ Самоков е 20,59 %.
Структура на безработните лица и рискови групи на пазара на труда: През 2015
относителният дял на регистрираните безработни младежи до 29 г. на територията на община
Самоков остава висок - 22,85 %, като повече от половината от тях (12,56 % от общо
регистрираните) са от 25 до 29 г. Регистрираните продължително безработни лица (повече от
1 година) са основната група безработни на местния пазар на труда – от 43,89%. Дългият
престой извън пазара на труда, заедно с липсата на квалификация и с основното и по-ниско
образование при по-голямата част от тази група, ги прави почти нереализируеми на
първичния трудов пазар. Делът на регистрираните безработни над 55 г. през 2015 г.
продължава да е висок в общата съвкупност - 16 %. Тревожен е фактът, че делът на
регистрираните безработни между 25 и 39 години е най-голям – 40,34%.
Професионална и образователна структура: 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 – 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 МИРГ 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
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капацитет 40 деца и за лица с увреждания. На територията на МИРГ 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. Усилията в следващите години трябва да се насочат към развитие и
предоставяне на модерни социални услуги, обединени в ефективна система, за подпомагане
на следните групи хора: Хора в риск, живеещи в изолирани малки населени места, без
достъп до социални или други услуги, със специален фокус към самотно живеещите и в
невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Уязвими семейства с деца в риск;
Деца, отглеждани в специализирани институции и деца, отпаднали или с риск за отпадане от
училище; Етнически общности в неравностойно положение в социална изолация.
Образование
Образователната инфраструктура на територията на МИРГ 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 МИРГ САМОКОВ
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 МИРГ 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 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,
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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.
И КОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Състояние на местната икономика
Отраслова структура: В отрасловата структура на територията на МИРГ САМОКОВ в
продължение на няколко последователни години се запазва положителна тенденция на
развитие за водещите отрасли - търговия, ремонт на автомобили, хотелиерство и
ресторантьорство и преработвателна промишленост. Основни предпоставки за развитие на
повече отрасли на икономиката са наличие на техническа инфраструктура, квалифицирана
работна сила, предприемчивост, благоприятни природно-климатични условия, суровини. От
общо 1835 регистрирани предприятия на територията на МИРГ САМОКОВ, основна част са
микро-предприятията с персонал до 9 заети лица, малките предприятия са под 10%, големите
предприятия са три. Най-голям брой икономически субекти са ангажирани с дейности в
областта на търговията, следвани от хотелиерство и ресторантьорство и преработващата
промишленост. Вторичният сектор – промишленост и строителство, е представен от 294
икономически субекта, в които са заети 28% от общия брой на заетите лица.
Статистическите данни определят третичният сектор – търговия и услуги, като доминиращ в
икономиката на територията на МИРГ Самоков с 1391 икономически субекта, формиращи
трудова заетост на 5087 души. В първичния сектор – селско, горско и рибно стопанство,
се наблюдава нарастване на броя на икономическите субекти, но и намаляване на броя на
заетите лица.
Селско стопанство
На територията се отглеждат хранителни продукти и се добиват суровини, които се
преработват в отраслите от вторичния сектор - растителни и животински. Независимо, че
селското стопанство не е с определяща тежест за икономиката на територията на МИРГ
САМОКОВ, то е от важно социално–икономическо значение и е с потенциал за бъдещо
устойчиво развитие. Базовите проблеми на селското стопанство са: раздробеността на
земеделската земя на маломерни участъци, част от които поради планинския или
полупланинския релеф са непригодни за работа и облагородяване, незадоволителното
ниво на хидромелиорациите, монокултурно земеделие, силно амортизирана или
липсваща основна инфраструктура в селските райони, загуба на почвено плодородие,
силна уязвимост или прекалена зависимост от земеделие.
Растениевъдство:
Основните култури, отглеждани на територията, са картофи и пшеница, както и
различни ягодоплодни (малини, ягоди и др). За сериозно развитие на аграрния сектор на
територията биха могли да се предприемат действия за внедряване на нови технологии и
оборудване и прилагане на научни постижения с цел интензификация на производството на
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картофи, създаване на масиви от трайни насаждения, стимулиране на сътрудничеството
между ЗП и преработващия отрасъл.
Животновъдство:
На територията на МИРГ САМОКОВ животни се отглеждат в малки лични стопанства,
до голяма степен разпръснати и служат основно за задоволяване на личните потребности на
хората. Наблюдава се тенденция към бавно окрупняване на животновъдните стопанства, в
които се отглеждат овце, говеда и свине. Наблюдава се по-висока активност в сектор
пчеларство и през последните години над 100 човека развиват тази дейност.
Горско стопанство
Горите и горските площи на територията на МИРГ САМОКОВ са с обща площ 276 555
дка, което съставлява 58 % от площта на общината и се намират на склоновете на Рила,
Верила, Плана планина и Ихтиманска средна гора. Горските ресурси на територията се
управляват от ДГС-Самоков и Общинско лесничейство Самоков. Секторът на горското
стопанство, дърводобивът, преработката на дървесина и лесо-културните предприятия
осигуряват устойчива трудова заетост и са добре развити на територията. Горският сектор
има сериозен потенциал за развитие, като при осъществяване на подходящи
инвестиции може да се създадат и развият редица съпътстващи производства поради
благоприятните природни условия, запазено качество на околната среда, високо
разнообразие на флората и фауната, традициите и добре обучените кадри. Като недостатъци
могат да бъдат определени степента на интензивност на нарушенията в горските територии,
недостатъчната степен на използване на горските територии за туризъм, морално и
физически остаряла техника и оборудване.
Промишленост
Индустриалния сектор формира 18.96% заетост. Основен структороопределящ
отрасъл е преработващата промишленост, произвеждаща хранителни изделия и напитки.
Мощностите на сектора са концентрирани на територията на гр. Самоков, като основните
икономически резултати се формират главно от големите фирми. Хранително-вкусовата
промишленост преработва характерните за региона суровини – картофи, малини, ягоди,
боровинки, арония, като голяма част от произведената продукция е предназначена за
външни пазари и столицата. Ефективното развитие на ХВП в бъдеще изисква инвестиции в
нови технологии, оборудване и подобрен маркетинг, като по този начин ще се осигури и
възможност за добавяне на стойност на произвежданите на територията селскостопански
продукти. Дървопреработвателната промишленост е с потенциал за развитие и затваряне
на цикъла „добив–преработка– готов продукт” поради наличието на достатъчен качествен
дървен материал, като се произвеждат мебели, дограма и плоскости. Има сериозни
чуждестранни инвестиции за производство на пелети от дървесни отпадъци. На територията
функционират и предприятия за производство на машини и съоръжения, преработка и
производство на изделия от каучук, преработка и производство на изделия от пластмаси.
Туризъм - възможности за развитие
Туризмът е един от основните дялове на индустрията в община Самоков, като той е
представен от различни видове туризъм, сред които са: зимен, летен, еко, селски, културно17

исторически, спа и уелнес, конферентен и спортен туризъм. Перспективите за развитие на
туризма са свързани както с интегрирания, така и с диверсифицирания туризъм .
Интегрираният туризъм цели разумно развитие на туризма, което се основава на балансирано
развитие на всички останали отрасли на икономиката в синхрон с природата и селското
стопанство. Този туризъм обединява интензивното и екстензивно изполване на ресурсите,
както и взаимодействието между местното население и гостите и то през цялата година.
Увеличение в планинския туризъм е възможно единствено и само тогава, когато същият се
развива целогодишно и е насочен към едно интегрирано и диверсифицирано туристическо
предлагане. Зимната инфраструктура следва да се използва максимално и през лятото.
Комбинацията между селско стопанство и туризъм във вида на селски туризъм допринася за
запазването на планинските региони като привлекателно място за живот и бизнес. Следва да
се развиват нови алтернативни форми туризъм, насочени към опазване на околната среда,
грижа за природата и просперитет на местното население, водещи до устойчивост.
Интегрираното развитие на планинските и селските райони чрез развитието на нови
алтернативни форми на селския и екотуризма ще спомогнат за преодоляване на сезонността
в използването на базата.
Диверсификацията на туристическите продукти, създаване на нови комбинирани
туристически пакети в областта на културно-историческо наследство, защитените природни
територии, религиозния туризъм, алтернативен туризъм, балнеотуризъм, спортен,
конферентен туризъм е гаранция за едно добро конкурентно предимство през цялата година.
2.2. Екологични характеристики
Националните приоритети за опазване на околната среда са определени в съответствие
с политиката за устойчиво развитие, в изпълнение на стратегията на ЕС за интелигентен,
устойчив и социално интегриращ растеж „Европа 2020”, която включва като основен
приоритет постигането на устойчив растеж, чрез изграждане на ефективна по отношение на
използването на ресурсите, по-зелена и конкурентоспособна икономика.
Състоянието на околната среда и екологичните условия в община Самоков се формират от
комплексното въздействие и влияние на природни и антропогенни фактори.
Анализът на развитието на климатичните промени определя все по-нарастващото им влияние
върху въздействието на състоянието на околната среда в общината. Като основни
антропогенни фактори оказващи влияние върху околната среда в общината могат да се
определят бита, транспорта, употребата на торове и пестициди, промишлеността,
неконтролираното въздействие върху горския фонд и управлението на отпадъците.
Съществен фактор, оказващ положително влияние, е и развитието и управлението на
защитените територии и зони, намиращи се в рамките на общината.
Атмосферен въздух
По данни на РИОСВ качеството на атмосферният въздух на територията на община
Самоков отговаря на санитарно хигиенните норми по КАВ. Съхраненото му добро качество
и чистота се определя от въздействието на релефа, климатичните условия и липсата на
големи промишлени замърсители.
Източник на замърсяване са битовите, транспортните и промишлените дейности, генериращи
фини прахови частици, серните окиси, въглеродният двуокис и метанът. Основните
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източници на серен оксид са процесите, свързани с изгаряне на твърди и течни горива,
съдържащи сяра. В малките населени места съществен дял от замърсяването на въздуха се
пада на битовия сектор. Характерно за зимния период е повишаването на количествата
емисии до 10 % от количеството емитирани вещества, а в малките населени места те
нарастват до 50 %. Емисиите от метан възникват както по природен път, така и в резултат на
човешката дейност. Метан се отделя главно в разлагащите се продукти в депата за ТБО,
както и от отпадъци от изпускащи тръбопроводи за пренос на газ. Основните източници на
въглероден двуокис са употребата на изкопаеми горива, които се използват в транспорта,
промишленото производство и производството на топло и електроенергия. Допълнителен
източник на емисии на въглероден двуокис са дейностите на човек, свързани със селското
стопанство – животновъдство, изсичането или унищожаването на горите и др. Спадът в
сектора на строителството намалява неговото влияние върху околната среда при
замърсяването с прах и твърди частици. Този процес оказва най - голямо положително
въздействие на територията на град Самоков и к.к. Боровец.
Контролът върху качеството и състоянието на атмосферния въздух се извършва от РИОСВ
София по отношение на количествата серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли, прах
и сероводород.
Територията на община Самоков не е обект на трансгранично замърсяване на въздуха,
като липсва и пренос на замърсени въздушни маси от съседни общини. Характерното за
самоковската котловина тихо време и наличие на температурни инверсии ограничават
възможностите за саморазсейване на атмосферните замърсители. Неблагоприятно влияние
върху рекреацията на въздуха оказват мъглите, чиито средногодишен брой е 60 дни, а пикът
им е през месец ноември.
Вода
Водните ресурси следва се оценяват според анализа на състоянието на повърхностните
води, подпочвените води, питейните води и отпадните води. Ефективното управление,
използване и опазване на водните ресурси обуславя устойчивото развитие и повишаването на
качеството на живот.
Състояние на повърхностните и подземни води
Основно влияние върху състоянието и опазването на повърхностните и подземни води
оказват нивото на развитие на пречистващата инфраструктура, заустването без пречистване в
естествените водоизточници, туризма, промишлеността и селското стопанство.
Проучванията показват, че антропогенното въздействие на този етап не се отразява
негативно на химичното състояние на подпочвените води. Самоковската котловина се
намира над подземно водно тяло BG1G00000NQ031, чиито подпочвени води са в пряк обмен
с водите на река Искър, а покривните пластове са с ниско защитно действие, което налага
ефективна превенция от замърсяване. По отношение на река Искър е извършена риск оценка
от страна на МОСВ, според която водите и притоците до гр. Самоков не са в риск, а
непосредствено след него са във възможен риск.
Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за поддържане
на стабилен качествен състав на водите.
Подземните и повърхностни води имат добри питейни качества и с редки изключения
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания като „вода за пиене”.
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Надземните и подземни водни ресурси на територията на община Самоков са в добро
общо екологично състояние - не са налице негативни процеси по отношение на тяхната
чистота и химически състав, и могат да бъдат определени като важен актив в процеса на
благоустройство и развитието на общината
Състояние на питейните и отпадъчни води
Управлението на качеството на питейната вода е един от основните елементи при
превенцията и предотвратяването на редица заболявания и е от съществено значение за
нивото на качеството на живот.
Интегрираното управление на водните ресурси, използвани от населението се
затруднява от отдалечеността на част от населените места от град Самоков, както и от някой
специфики на релефа на общината.
Град Самоков е изцяло водоснабден, с дължина на водопроводната мрежа 85 км.
Питейно битовите нужди на населението от вода се осигуряват от речно водохващане на река
Бели Искър и каптажи в местността Пукната скала и Али Самун, а при необходимост могат
да бъдат отклонени води от Рилския водопровод.
Към 2014 година на територията на община Самоков има изградена само една
пречиствателни станции за питейни води „Мала Църква” обслужваща и Столична община,
поради което от изключително важно значение е опазване на екологичното състояние на
всички елементи на водните ресурси и осъществяване на постоянна превенция в тази насока.
Отпадни води и пречистване
На територията на община Самоков са изградени четири пречиствателни станции за
отпадни води, а именно ПСОВ ”Самоков”, ПСОВ в местността „Песъко”, ПСОВ в
местността „Яйцето” и ПСОВ в с. Белчин.
Отпадните води на гр. Самоков се събират посредством изградената канализационна мрежа и
се отвеждат в пречиствателна станция за отпадни води „Самоков”, след което се заустват в
река Искър. Проектният капацитет на пречиствателната станция е 200 л/сек.
На територията на к.к. Боровец са изградени две ПСОВ - в местността “Песъко” и в
местността “Яйцето”. Събирателния колектор в местността „Песъко” е с ограничен ресурс и
обслужва предимно туристическите обекти в к.к. Боровец. Капацитетът на тази
пречиствателна станция е 10л/сек. Събирателният „горен” колектор отвежда отпадните води
към ПСОВ – местността „Яйцето”, където се включва и канализационния колектор от
вилните зони. Пречиствателната станция за отпадни води в с. Белчин е разчетена на 300 000
л. използвана вода дневно. Станцията се състои от две пречиствателни линии всяка с
капацитет 1000 е.ж. Пречистените води от ПСОВ – с. Белчин се заустват в река Стара река.
Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролира
системно от РЗИ. Извършва се наблюдение на всички кладенци поотделно, като разширен
химически анализ се прави по различни показатели. Наблюдението и контролът върху
състоянието на повърхностните води се осъществява от Националната система за екологичен
мониторинг (НАСЕМ), подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”.
Земи и почви
Почвеното разнообразие в общината включва алувиално ливадни почви, излужени
канелени горски почви, кафяви горски почви и планинско ливадни горски почви.
20

Основните източници на замърсяване на почвите са:
 газове от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на
киселинни дъждове;
 локални ограничени замърсявания в обсега на действащото депо и нерегламентирано
депониране на отпадъци в близост до населените места;
 от транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови двигатели;
 комунално-битова дейност
–
изхвърляне на
отпадъци,
които при
неправилно съхранение замърсяват почвите и подпочвените води;
 изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване;
 производството на нитратна земеделска продукция.
Производствените предприятия генерират локални почвени замърсявания предимно в
производствените площадки. Земеделието се извършва в установените нормативи по
отношение на използване на химически торове и пестициди, поради което, не се наблюдава
съществено влияние върху почвения ресурс. Съществуващите замърсявания в общината са с
ограничен обхват и са предимно около нерегламентираните сметища.
Временното складиране на почвеният слой при извършване на изкопни работи в района
на град Самоков се осъществява в депо за земни маси в близост до р. Искър.
На територията на общината няма потенциални източници на замърсяване на почвите с
тежки метали, поради което, не е изграден пункт към единната национална автоматизирана
система за мониторинг на почвите, както и няма данни за наличие на значителни проблеми,
които да застрашават екологично – чистото състояние на почвите.
Шум
Шумът е един от основните фактори, наред със замърсяването на атмосферният въздух,
водата и почвата, влошаващи качеството на живот и влияещи върху здравето на хората.
Нивото на шум в гр. Самоков се наблюдава от 12 пункта, разположени в различни точки на
града.
Автотранспортът е с най-голям дял в акустичното въздействие върху средата. За
неговото повишаване роля играе увеличаващият се брой МПС, състоянието на пътната
мрежа и нейната пропускателна способност. Промишленото шумово въздействие намалява
своя дял в общото шумово натоварване, поради намаляващото производство и
концентрирането му в промишлени зони.
Във връзка с ангажиментите на Република България по Директива 2002/49/ЕО за оценка
и управление на шума в околната среда е необходимо изготвянето на стратегическа карта на
шума и план за действие на гр. Самоков.
Биологично разнообразие и защитени територии
Защитените територии в общината следва да се разглеждат като национално и
общочовешко богатство и достояние, като специална форма на опазване на природата,
способстващи за развитието на културата и науката. Тяхното предназначение е опазване на
биологичното разпространение в екосистемите и на естествените процеси протичащи в тях,
както и на характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съществуват
5 категории защитени територии – национален парк, резерват, природен парк, защитени
местности и природна забележителност.
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Защитените територии заемат 26,92 % от територията на общината и включват:
 Национален парк “Рила” - обявен със заповед на МОС от 24.02.1992 г. с обща площ 81
046 ха. От територията на община Самоков в парка са включени 29 377,7 ха, от които
25 087,7 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. Националният парк е създаден с цел да се запазят
завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и
присъщото им видово разнообразие, местообитанията на редки застрашени видове и
съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа,
които имат световно значение за науката и културата. Паркът се управлява с цел
поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и
поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на
възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на
населението.
НП Рила е местообитание на редки и застрашени видове и съобщества, някои от тях ендемити за тази област. Срещат се около 1 400 висши растения, а защитени от закона са 42
вида. В Червената книга са включени 98, 9 в Червения списък на IUCN и 6 в списъка на
редките, застрашени и ендемични растения в Европа. Единствено в Рила се срещат рилска
иглика, павлово шапиче и рилски ревен. На територията на парка са установени 282 вида
мъхове, 130 вида водорасли, 233 вида гъби, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99
вида птици, 48 вида бозайници. В НП Рила се намира най-голямата популация на
балканската дива коза и лалугери, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от
двете в България гнездови находища на малката кукумявка. Паркът е защитена територия за
популации на глухар в България. От 2 934 вида 242 са ендемити, а 244 - реликти. В НП Рила
се съхраняват 38 % от растенията, 80 % от безгръбначните животни, 80 % от глациалната
езерна флора и фауна. Паркът включва 4 резервата “Парангалица” (обявен през 1933 г.),
“Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от първа
категория и са образци от естествени екосистеми, с характерни и забележителни диви
растителни и животински видове и местообитанията им. Обявени са и следните природни
забележителности водопад “Скакавица” (община Сапарева баня), водопад “Самоковището”
(с. Бистрица, община Дупница) и водопад “Скакавец” (община Самоков) - естествени
водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно дърво “Змиевиден смърч”
(община Самоков); “Морена” (с. Бистрица, община Дупница) – кът от парка, отличаващ се
със своята научна, културна и естетична стойност; “Урдини езера” (1 150 ха. с. Говедарци,
община Самоков) – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за
световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и
застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.
 Природният парк “Витоша” заема 3 139,1 ха. площ от територията на община и
включва част от землището на с. Ярлово. В него са включени разнообразни
екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните
местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата
природа.
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Защитените местности:
 “Букова Усойка” с площ 16,2 ха в землището на с. Доспей, обявена със Заповед №
3700/29.12.1972 г., цел на обявяване – опазване на вековната букова гора;
 “Юруковото” с площ 12 ха, землище на с. Ковачевци, обявена със Заповед №
707/09.03.1970 г., цел на обявяване – вековна букова гора;
 “Корията” с площ 9,6 ха, землище на с. Доспей;
 “Чакърови поляни” с площ 6,3 ха, землище на с. Бели Искър, обявена със Заповед №
РД 1055/18.08.2003 г., цел на обявяване – опазване на територия с характерен
ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата;
 “Черната скала” с площ 8,6 ха, землище на гр. Самоков, обявена със Заповед №
1427/13.05.1974 г., цел на обявяване – скално образувание.
Защитени зони – Натура 2000
Изискването за обявяване на защитени зони за опазване на европейското природно
наследство са заложени в чл. 3 на Директива 92/43/ЕЕС (за природните местообитания).
Защитените зони биват два типа – за местообитанията и за птиците. Съвкупността от всички
защитени зони в Европейския съюз сформират Общоевропейската екологична мрежа Натура
2000. В българското законодателство Натура 2000 е залегнала като част от “националната
екологична мрежа” изграждана съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) .
За екологичната мрежа, 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 и части от територията на община Самоков, както следва:
 Защитена зона Черни рид BG0000301 обща територия 858.45 ха., в която попада
землището на с. Ново село.

Защитена зона река Палакария BG0000617 с обща територия 3 006.73 ха., в
която попадат землищата на селата Алино, Белчин, Ковачевци, Поповяне, Райово,
Пельово, Широки дол и Ярлово.
 Защитена зона Рилски манастир BG0000496 с обща територия 25833.53 ха., в която
попадат селата Бели искър, Говедарци и Мала църква.
 Защитена зона Верила BG0000308 с обща територия 6443.42 ха., в която попадат
землищата на селата Белчин, Клисура, Ковачевци, Поповяне, и Ярлово.
 Защитена зона Палакария BG0001307 с обща територия 2 785.71 ха, в която попадат
землищата на селата Горни и Долни Окол.
 Защитена зона Витоша BG0000113 с обща територия 27 360 ха., в която попада
землището на с. Ярлово.
За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР
(съгласно Директива 79/409/ЕЕС - за птиците) попадат части от територията на община
Самоков:




Защитена зона Палакария BG0002084 с обща територия 15 808.77 ха., в която зона
попадат землищата на селата Алино, Белчин, Доспей, Драгушиново, Злокучене,
Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, Пельово, Широки дол и Ярлово.
Защитена зона Рила BG0000495 с обща територия 77 927.16 ха., в която зона попадат
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землищата на селата Бели Искър, Говедарци, Маджаре, Мала църква и Радуил.
Управление на отпадъците
Управлението на дейностите по отпадъците са насочени към намаляване на
въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, както и
подобряване на ефективността от използване на ресурсите. От основно значение за
опазването на околната среда от замърсяване е ограничаването на незаконно изхвърляне на
отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места, както и осигуряването на безопасно
депониране, почистването и възстановяването на замърсени терени.
Според анализите, основните източници на отпадъци са гражданите, домакинствата,
промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, животинските
ферми, ресторантите, увеселителните заведения и болничните заведения. Най - голямото
количество са битовите отпадъци, които се получават от жизнената дейност на хората по
домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от
търговските обекти, предприятията, обектите за отдих и забавления, когато нямат характер
на опасни и в същото време тяхното количество и състав няма да попречи на третирането им
съвместно с битовите. Количествата на събираните отпадъци се оценява косвено по разчетен
път на база на транспортните документи.
Енергийна ефективност
Основната цел на Република България в енергийната стратегия за 2020 г. е намаляване с
50 % на енергийната интензивност на БВП. Инициативите за постигането ѝ са насочени към
енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, както и към бизнеса. Измененият
през 2013 г. Закон за енергийна ефективност, има за цел да насърчава енергийната
ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и
общинско равнище, като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на
икономиката, сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда.
Националната политика в областта на производството на енергия от възобновяеми енергийни
източници се фокусира върху:
 насърчаване на развитието и използването на технологии за производство и
потребление на енергията, добита от възобновяеми и алтернативни енергийни
източници;
 използване на био горива и други възобновяеми горива;
 опазване на околната среда;
 създаване на условия за устойчиво развитие на местно и регионално ниво.
На територията на община Самоков няма изградени мощности за производство на
електроенергия, но в района има потенциал и подходящи места за изграждане на вятърни
генератори, както и на малки ВЕЦ по поречието на реките Черни Искър и Искър под
Самоков. Друг алтернативен източник е термалното находище „Белчин бани”, с температура
41 градуса, с потенциал за битово отопление.
Степента на газификация в общината е предпоставка за постигане на енергийна
ефективност, както в бита така и в промишлеността. Необходимо е подобряване на сградният
фонд с цел снижаване потреблението и разходите за енергия. Потенциални възможности за
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постигане на по- добра енергийна ефективност са изграждането на фабрика за био горива,
подмяна на улично осветление, изграждане на централа за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия, както и монтаж на слънчеви колектори.
Изводи:
 Околната среда в община 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 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 община Самоков се характеризира с изключително разнообразен и
уникален растителен и животински свят.

2.3. Анализ силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите







Strengths
S
Силни страни
Географското
разположение
– 
близостта до развита урбанизирана
територия (София) и относителната
близост до два общоевропейски
транспортни коридора – е предпоставка
за повишаване на инвестиционната
активност;

Територията е богата на
водни
ресурси в добро екологично състояние
и с високо качество, благоприятстващо 
развитие на аквакултурите;
Природните условия са подходящи за

Weaknesses
W
Слаби страни
Специфичният височинен релеф на част
от площта на общината и климатични
условия
водят
до относително
ограничаване
възможностите за
диверсификация
на
стопанската
дейност;
Отдалечеността на част от населените
места
затруднява
интегрираното
управление на водните ресурси;
Вътрешната пътна мрежа се нуждае от
рехабилитация и изграждане на нови
участъци;
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отглеждане на аквакултури, което е от
съществено значение за развитието и
диверсификацията на сектора;
Наличие на традиционно производство,
най-често от семеен тип;
Ниски
капиталови
разходи
за
стартиране на бизнеса и малка
необходимост
от
допълнителни
инвестиции;
Ниска себестойност на получаваната
продукция в резултат на технология та
на отглеждане;
Неизискващи висока квалификация
дейности по развъждане и отглеждане;
Наличен и достъпен зарибителен
материал на култивираните видове;
Кратък път до местния пазар, тъй- като
фермите
задоволяват
предимно
локално и регионално търсене;
Минимално влияние върху околната
среда при устойчиво прилагане на
аквакулните мероприятия;
Живописен ландшафт около водоемите,
предпоставка за развиване на туризъм
Наличие на каптирани минерални
извори за балнеолечебения туризъм;
Изключително
разнообразен
и
уникален растителен и животински
свят, големи площи защитени зони,
зони по НАТУРА 2000 и природни
паркове;
Добро качеството на въздуха и
екологичното състояние на почвите;
Изградена
пътна
инфраструктура.
Пътната
мрежа
на
територията
осигурява достъпност до всички
населените места;
Газопреносната система на територията
е добре развита и разполага с капацитет
за задоволяване на нови битови и
промишлени потребители;
Функционира организиран градски и
междуселищен автобусен транспорт;
Добре изградена и функционираща






















Предимно отглеждане на пъстърва
Амортизирана
инфраструктура
на
водоемите и водохващанията. Липса на
районна инфраструктура което води до
трудности по охрана на обектите;
Ниска
възможност
за
автоматизация на производствата и
внедряване
на
технологични
нововъведения;
Недостатъчно ниво на познаване на
нормативната
база
на
собствениците/управленските кадри в
ферми;
Неразвита дистрибуционна мрежа на
пазара на едро поради липса на рибна
борса и липса на колективни пазарни
сдружения;
Тежки процедури за получаване на
разрешителни
за
развиване
на
дейността;
Недостатъчни мощности за преработка
на аквакултури и създаване на повисока добавена стойност;
Неблагоприятни демографски проце си
–
застаряване
на
населението,
отрицателен прираст, намаляване на
работоспособното население;
Несъответствие между образовател
ното равнище и потребностите на
работодателите
от
квалифициран
персонал;
Високи
равнища
на
младежка
безработица;
Ниско образователно равнище на
големи групи от хора;
5 от видовете от мрежата НАТУРА
2000
на
територията
са
„неблагоприятно-незадоволително“
състояние.
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система
за
сметосъбиране,
сметоизвозване за населените места;
Електропреносната и разпределителна
мрежа обхваща всички населени места;
Сравнително
добре
развита
промишленост и туризъм.
Opportunities
О
Възможности
Географското
разположение,
климатичните и природни условия
създават възможности за специфично
развитие на туризма, търговията,
индустрията,
селско
стопанство,
горското и рибовъдно стопанство и
комуникациите в района;
Възможности за диверсифицирано
производство в сектор аквакултури с
добавяне на стопански ценни видове
риба;
Добавяне
на
стойност
към
аквакултурите чрез извършване на
първична преработка и маркетинг на
произведената продукция;
Диверсификация на
аквакултурните
дейности чрез развитие на туризъм;
Промотиране
на
фермите,
като
инвестиция за развитие на бизнес от
семеен тип, способен да генерира
устойчива заетост, включително на
ниско квалифицирани работници и
уязвими групи;
На територията е съхранено богато
културно и духовно наследство, което е
предпоставка за развитие на културнопознавателния туризъм;
Високият дял горски територии
определя възможностите за развитие на
туризма;
Богатото био разнообразие дава
възможност за извършване на редица
мероприятия за защита на редките
видове животни и растения, както и
превръщането им в част от туристи













Threats
T
Заплахи
Негативно влияние на климатичните
промени – засушавания, наводнения,
намаляване на нивото на водата във
водоемите и обледявания;
Конфликт при ползване на водата за
различни цели – напояване, питейни
нужди, енергодобив и др.;
Цъфтежи и други причинители водещи
до влошаване на качеството на водата;
Поява на бактериални и вирусни
патогени в рибовъдните стапанства,
които не могат да бъдат контролирани;
Повишена
конкуренция
от
производители и търговци на единния
европейския пазар;
Застаряващ персонал и мениджмънт на
фермите, липса на приемственост;
Промяна
предпочитанията
на
потребителите към други продукти от
риболов и аквакултури.
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ческия продукт;
Каптираните минерални извори са
предпоставка за доразвиване на
балнеолечебения туризъм;
Спортните традиции и наличието на
спортна
материална
база
е
предпоставка за спортната активност на
жителите и за развитие на спортен
туризъм;
Осигуряването на добра взаимовръзка
между бизнеса и образователните
институции е потенциал за подобряване
реализацията на младите хора и
задържането им на територията.







(Таблица 1)

Синтезираната картина на територията на община Самокав, съдържаща мозайка от
силни и слаби страни, възможности и заплахи, позволява да се формулира следните
изводи:









Налице е доминиране на позитивните процеси на развитие, достатъчни ресурсни
потенциали и намерения за развитие;
Поставено е начало на осъществяване на редица градивни действия, насочени към
утвърждаване на положителните тенденции в редица сфери икономическа,
човешките ресурси, социалните услуги, модернизация на инфраструктурата и
туризма;
Повечето проблеми са идентифицирани и към тях правилно са насочени
конкретните мерки. Налице са условия за перспективно догонващо развитие.
Също така съществуват негативни тенденции, които следва ускорено да се решават
и преодоляват, свързани главно със социалните аспекти на развитието и
Жизненото равнище, големите предизвикателства към стопанския сектор инвестиции, технологично обновяване и конкурентноспособност, както и такива,
свързани с качествотона природната и жизнената среда и развитие на социалните
услуги.
Състоянието на секторите рибарство и аквакултури и на преработващата
промишленост към момента показват, че община Самоков разполага със значителен
потенциал за развитие на производства на основата на местни ресурси. Необходимо
е, обаче, да се заложи на изграждането на мощности, базиращи се на нова техника и
високи технологии, целящи икономическата и екологична устойчивост на малките
предприятия, за да посрещнат предизвикателствата на пазара.
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2.4 Зависимост на района и местното население от дейности на рибарството и
аквакултурите
Макар и част от Общата селскостопанска политика, рибарството и аквакултурите имат
самостоятелно значение и неговата правна уредба оформя една автономна политика.
Секторът Рибарство и аквакултури не е с определяща тежест за икономиката на община
Самоков, но е с дълбоки традиции, поради благоприятните климатични и хидрологични
условия – естествени води, богати на кислород и подходяща температура за развитие и
отглеждане на балканска пъстърва. Пъстървата е класифицирана от ИАРА като
традиционна за България аквакултура. В България като начало за изкуствено
риборазвъждане се смята 1892 год, когато на Пловдивското изложение е показан басейн
с изкуствено отглеждани шарани. Не след дълго се изпращат в Германия и Чехия
специалисти, които да изучават изуствено развъждане на пъстърва. Целта е да се
създадат малки рибарници в района на Самоков и Боровец. На територията е залегнало
предимно свободно отглеждане (екстензивно или полуинтензивно) на хидробионти в
естествени сладководни водоеми и язовири (PON Естествени водоеми), като най-голям
дял има балканската пъстърва.
Секторът рибарство и аквакултури е от важно социално – икономическо значение за
района и е с потенциал за бъдещо устойчиво развитие. На територията на Община Самоков е
имало над 12 работещи рибовъдни стопанства към бившите ТКЗС и АПК, които са
осигурявали заетост и препитание на местните жители. Но поради реформи в собствеността
повечето от тези стопанства са изоставени. Друга причина за намаляване броя на
рибовъдните стопанства е негативното влияние на климатичните промени – засушавания,
наводнения, намаляване на нивото на водата във естествените водоеми, поради отнемане на
инертни материали от река Искър.
По данни на ИАРА към 30.06.2017 г. на територията на община Самоков има 5 (пет )
регистрирани рибни стопанства по чл. 25 от ЗРА:
1. Номер по УРОРР 22400002 РИБНО СТОПАНСТВО ЯРЛОВО - с. Ярлово, общ. Самоков
2. Номер по УРОРР 22400008 Рибовъдно Стопанство "ЕКОТЕК - Скалата" гр. Самоков,
местност "Куенджийско"
3. РС "Цареви кладенци"- поземлен имот с идентификационен № 230039.7.445, местност
"Цареви кладенци" в землището на с. Доспей,община Самоков, област София, ЕКАТТЕ
23039
4. Номер по УРОРР 22 4 00057 РС КОХОФЕРМ – находящо се в имот № 000583, находящ се
в землището на с.Горни Окол, общ.Самоков, с два броя тръбни кладенци ТК1-КОХОФЕРМГОРНИ ОКОЛ ЕКАТТЕ 16599 и ТК2-КОХОФЕРМ-ГОРНИ ОКОЛ ЕКАТТЕ 68134-17
5. Номер по УРОРР 22 4 00062 РС „Луковица" и РС „ Луковица1” – находящо се в ПИ с
идентификатори № 65231.917.517 и №65231.917.469, ЕКАТТЕ 65231, намиращи се в
местност Луковица в землище на гр.Самоков
Вписаното в Регистъра на ИАРА под № УРОРР 22 4 00035 РС - "Боровец" - находящо
се в с. Марица, общ. Самоков, местност "Влашка река", поземлен имот № 009050, ЕКАТТЕ
47264
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– към момента на проучването не развива дейност.
Опитна станция по рибарство гр. Самоков, вписано под № 22400009 също в момента
не развива дейност.
На територията на община Самоков за първи път в България и в Европа в пълна
рециркулационна
система
се
отглежда
тихоокеанска
сребриста
сьомга
в
Кохоферм/COHOFARM – първата българска ферма за отглеждане на сьомга в България с
обем 200 тона годишно. Фермата е пълносистемна. Рециркулационна система представлява
затворена система, в която водата, необходима за отглеждане на рибата, се получава от
сондажни кладенци. Модирната системата е тествана и работи от много години в Чили,
Северна Америка, САЩ, Канада и Европа.Стойността на проекта възлиза на 5,5 млн. лв.
Инвестицията е финансирана със собствени средства, кредит от Българска банка за развитие
и с помощта на проект по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство и
аквакултури 2007-2013 г по мярка 2.1 . Фермата изнася произвежданото количество
продукция предимно на външния пазар, заради по-гарантираното реализиране в сравнение с
пласиране ѝ на вътрешния пазар. Към момента във фермата работят 11 души- 6 мъже и 5
жени. Фирмата има нужда от развиване на маркетингова дейност, за да може да се утвърди
на пазара. Също така собствениците имат намерение да направят и преработвателно
предприятие.
Останалите рибовъдни стопанства са полуинтензивни и интензивни,отглеждат
предимно балканска пъстърва в земнонасипни басейни, някои от тях са специализирани в
производство на зарибителен материал - РС Ярлово. Самите стопанства се нуждаят от
инвестиции за подобряване производствения капацитет на водоемите, както и от
модернизация на стопанството. Имат намерение да разнообразят дейността си, за да станат
по-конкурентоспособни на пазара, както и да затворят производствения цикъл. До момента
не са кандидатствали с проекти към ПМДР:
- Стар Бат България ООД – адреса на рибовъдното стопанство е в село
Ярлово, община Самоков- стопанството е пълносистемно,
полуинтензивно и разполага с 720 кв м. риболюпилня с капацитет 2
милиона броя хайвер. Басейните са земнонасипни- 27 720 кв. м и
бетонови 360 кв. м Година на започване на дейност е 1993 г.
Производството за 2016 г включва пъстърва за консумация- 14 244 кг,
сивен- 755 кг, шаран- 3 377 кг и зарибителен материал пъстърва355 000 бр. Реализираните приходи за 2016 г. -22 160 лв, а за 2017 до
момента- 101 320 лв, Заетите лица са 5 души, от които 3 мъже и 2
жени.
-

Самел 90 АД- рибовъдното стапанство е в Самоков и започва дейност
през 2004 г. Специализирано е в производство на пъстърва – средно
13
тона
годишно.
Стопанството
е
полуинтензивно
и
непълносистемно- Басейните са земнонасипни - около 6 дка. Заетите
лица са 4 броя- 3 мъже и 1 жена. През 2016 г са произвели 16 522 кг
пъстърва и реализирали приходи от продажби за директна
консумация в размер на 36 853 лв

-

ЕТ „Окен - Йордан Дончев” - регистрирано преработвателно
предприятие на продукти от риболов и аквакултури с адрес с. Белчин,
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община Самоков. Година на започване на дейността е 2004.
производството включва богат асортимент от мариновани, солени,
пушени риби и морски деликатеси и салати. През 2016 г в
производството са преработени 254 т суровина: Аквакултури- риба,
филета, парчета- 46 т; океански риби- цели и филета- 120 т; нерибни
хидробионти- 5 т; хайвер от океанске риба- 5 т; рибни продуктисурими- 78 т. Произведената готова продукция за 2016 г е 338 592 кг,
а реализираните приходи 2 969 045 лв. Заетите лица са 28 човека-8
мъже и 20 жени.
Спортен лов и риболов
 Природните дадености и характеристиките на околната среда предоставят добри
възможности за развитие на спортния лов и риболов. В местното Ловно- рибарско
дружество членуват над 700 души, които полагат грижи по опазване на
биоразнообразието и природните богатства на района. Ловно стопанство „Искър”
Стопанството се намира на 20-ина км източно от Самоков и е разположен на десния
бряг на язовир “Искър”. Тук се въдят благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки,
лисици, муфлони, както и няколко вида птици. Освен постоянните гости-ловци стопанството
се посещава и от много туристи, за които има специални програми:
- риболов във вътрешните микро язовири
- езда на чистокръвни коне/източнобългарска порода/
- пикник на територията на резервата
- дву-,три-,четири- и осемдневни турове на коне до Боровец,Саръгьол, Мальовица, 7-те
рилски езера и др.
- фотосафари-обиколка на стопанството с обучени водачи, която завършва с дивечова
вечеря в ловната хижа
Любителски риболов се организира и на територията на Национален парк”Рила”, но
той се провежда така, че да не пречи на естественото възпроизводство на рибните ресурси и
биоразнообразието. Любителският риболов може да се практикува, съгласно приетия План за
управление на парка, само на точно определени места и при определен режим за всеки вид
риба, като риболовът се извършва в почивните дни и официалните празници.
За риболов се използва и развъдникът, намиращ се след Самоков по пътя за Боровец –
специална табела указва неговото място. Желаещите да ловят риба заплащат входна такса,
както и улова, който са направили.
На територията на общината в рамките на ловните стопанства се отглеждат
благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки, лисици, муфлони, както и няколко вида
птици. Наред с основната им дейност се предоставят и съпътстващи туристически услуги,
обхващащи територията на цялата община. Големи възможности има и за практикуването на
любителски риболов.
Един от водещите мотиви за създаване на МИРГ в избрания Рибарски район на
територията на община Самоков е важното значението на сектор „Рибарство“ и традициите,
които има района в тази област. Другият основен мотив е да се обединят усилията на
представители на различни сектори на местната икономика и гражданския сектор за
подобряване на условията на труд и качеството на живот на територията, като така ще
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спомогнат и за развитието и интегрирането на рибарството в другите социално
икономически сектори, което от своя страна ще доведе до увеличаване на доходите и
подобряване на качеството на живот в избраната територия. Създаването на Публично
частно партньорство, ще спомогне за по-лесното идентифициране на основни потребности за
развитие на рибарския район и намиране на възможности за решение на проблемите през
настоящия програмен период за прилагане на Стратегията за ВОМР 2018 -2023 г.

3. Описание на стратегията, включително нейния интегриран и иновативен
характер
Стратегията за ВОМР е насочена към устойчиво териториално развитие, интегриращо
цялата рибарска общност и основните заинтересовани страни в нея за постигане на визията и
стратегическите цели. Устойчивото териториално развитие е планирано и ще се реализира на
основата на наличните ресурси и развитието на ефективни партньорски взаимоотношения
между публичния сектор, частните предприемачи (стопански сектор) и гражданските групи
(нестопански сектор).
Процесът на планиране бе основан на търсене на баланса между различните аспекти на
развитието (икономическо, екологично и социално) и между различните териториални
общности, институции и социални групи.
Определянето на визията, целите и приоритетите на Стратегията се основава на
извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от
рибарската общност.
Стратегията за ВОМР отговаря на целите на Приоритетна Ос №4 „Повишаване на
заетостта и териториалното сближаване” и специфичната цел: „Насърчаване на
икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и
предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в
общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от
риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на
рибарството, както и в други сектори“
Проектът има за цел да увеличи в максимална степен участието на секторите на
рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на идентифициран вътрешно рибарски
район, чрез изграждане на местно партньорство и създаване на МИРГ.
Реализирането на проекта ще подпомогне популяризирането на подхода ВОМР,
активиране на потенциала на представители на местната общност за включването им в
процеса на разработване на стратегия за местно развитие, както и повишаване капацитета за
нейното успешно прилагане. Изпълнението на дейности по проекта ще позволи
идентифицирането на общите за дефинирания рибарски район проблеми и потребности,
използвайки подхода отдолу нагоре и ще приложи интегриран подход при планиране на
мерки за подобряване на икономическия потенциал на свързаното със сектора население,
както и устойчивото развитие на територията.
Целевите групи към които е насочен проектът са: рибовъди и преработватели на
продукти от риболов и аквакултури и други представители на стопанския сектор, НПО и
публичиния сектор на територията на община Самоков. Проведени са информационни
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кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР,
проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и учредяване
на МИРГ. Изпълнението на стратегията за местно развитие на община Самоков по подхода
ВОМР, ще допринесе за насърчаване на икономическия растеж, диверсификация на
дейностите в сектора на рибарството и аквакултурите, социално приобщаване, разкриване на
нови работни места.
Иновативните характеристики на стратегията за местно развитие са обосновани от
няколко фактора:
 Подходът ВОМР по ПМДР за пръв път ще се прилага на териториата на община
Самоков
 Стратегията търси целенасочена подкрепа, чрез прилагане на мерки за разработването
на иновативни продукти и услуги в сектор рибарство и аквакултури, които в
дългосрочен план да доведат до устойчивост в развитието на територията.
 Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните
мерки критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите,
внедряващи иновации, подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови
практики и подходи. Това от своя страна стимулира конкурентоспособно и устойчиво
стопанство, което „постига повече по-малко“ в хармония с околната среда.
 Самата СВОМР, чрез избраните мерки, търси да приложи иновативни решения на
проблемите на територията.
 Стратегията търси целенасочена подкрепа, чрез прилагане на мерки за разработването
на иновативни продукти и услуги в сектор рибарство и аквакултури, които в
дългосрочен план да доведат до устойчивост в развитието на територията.
Развитието на територията чрез Стратегията за местно развитие ще се основава на
интегриран и мултисекторен подход. Ще бъдат реализирани интегрирани по между си
проекти (между стопански и публичен сектор;м/у стопански и нестопански сектор).
Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички
интервенции в посока развитието на бизнеса на територията.

4. Описание на измерими и ясни цели за крайните продукти и резултати
Структурата на Стратегията за ВОМР на МИРг Самоков е изградена в съответствие
изискванията на мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР” на ПМДР 2014-2020 г.:


социално-икономически анализ на територията;



целите и приоритетите за регионално развитие, които трябва да бъдат постигнати за
определен период;



обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на стратегията;



критериите за оценка на изпълнението на стратегията;



Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков е изготвена на базата на Регламент (ЕС) №
508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
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Европейския фонд за морско дело и рибарство и на ПМДР 2014-2020 г.


Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков подкрепя постигането на целите на
стратегията „Европа 2020“ за ускорен, устойчив и приобщаващ растеж, както и на
Национална програма за развитие „България 2020”.



Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков съдържа описание на необходимите
действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност.

МИРГ Самоков в изпълнение на Стратегията за ВОМР ще следи за постигане и отчитане
на следните измерими и ясни цели за крайните продукти и резултати:


Промяна в обема на продукцията от аквакултури (в тонове)



Промяна в стойността на продукцията от аквакултури (в хиляди лева)



Промяна в обема на продукцията от преработвателните предприятия (в тонове)



Промяна в стойността на продукцията от преработка на аквакултури (в хиляди
лева)



Създаване на работни места (FTE) (брой)



Запазване на работни места (FTE) (брой)



Промяна в нетната печалба на предприятия получили безвъзмездна помощ(в
хиляди лева)

5. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията
5.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и
обществени обсъждания
Разработването на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков представлява активен и
двустранен процес на информиране, консултиране и включване на местната общност в
различните етапи и дейности, предвидени и реализирани в изпълнение на проект,
финансиран по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегията за ВОМР и създаване на
МИРГ Самоков“ по ПМДР 2014-2020 г., съгласно Договор МДР-ИП-01-13/27.06.2017г.
сключен между МЗХ и Община Самоков.
Периодът на подготовка на НСРР включва информиране на всички целеви групи, като
предварително са дефинирани задълженията и задачите им. Организира се ефективен
консултативен и съгласувателен процес, като целта му е да отчете мненията и опита на
всички заинтересовани страни, както и да отрази всички действащи политики.Този процес на
съгласуваност и консултации се разглежда в два аспекта:
Експертен- Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков се обсъжда и съгласува на
експертно ниво със заинтересуваните страни, партньорите, местните власти и с
представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното
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развитие. На взетите решения се дава публичност чрез публикуване на страницата на
Община Самоков и на МИРГ Самоков в интернет и др. публикации в местни издания.
Неформален- Този аспект на консултативния процес по разработването включва
организиране на срещи, дискусионни форуми и др. с участието на широката общественост,
гражданското общество и на всички заинтересовани страни. По този начин се информира
своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и същността на
Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков, за необходимостта и потенциалните ползи от
приемането и изпълнението й, както и за постигнатите резултати. Осигурява се публичност и
прозрачност на процеса, както и обратна връзка за мнението на широката общественост, на
всеки ключов етап от разработването на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков.
През периода август 2017 – ноември 2017 г. бяха подготвени, организирани и
проведени редица публични събития за популяризиране процеса на разработка на
стратегията и дейности, включващи елементи на консултиране и съвместно вземане на
решения:
Вид на събитието

Информационна
среща
Информационна
среща
Информационна
среща/семинар с
представители на
бизнеса
Информационна
среща/семинар с
представители на
НПО и публичен
сектор
Двудневно обучение
на екипа на МИРГ

Дата на
провеждане и
място
18.08.2017г.
гр. Самоков
18.08.2017г.
с.Долни Окол
14 ч
22.08.2017г.
гр. Самоков

Основни дейности, включващи елементи на
консултиране и съвестно вземане на
решения
На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност от всички заинтересовани
лица
На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност от всички заинтересовани
лица
На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност от всички заинтересовани
лица

23.08.2017г.
гр. Самоков

На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност

28.08.2017г.
29.08.2017г.
гр. Самоков
Двудневно обучение 31.08.2017г.
01.09.2017г.
за местни лидери
гр. Самоков
12.09.2017г.
Работна среща с
гр. Самоков
представители на
НПО и публичен
сектор
20.09.2017г.
Работна среща с

На срещата присъстваха 22 представители на
местната общност
На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност
На срещата присъстваха 10 представители на
местната общност

На срещата присъстваха 14 представители на
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представители на
бизнеса
Въвеждаща
конференция
Информационна
среща с
представители на
НПО и публичен
сектор

гр. Самоков

местната общност

21.09.2017г.
гр. Самоков
05.10.2017г.
гр. Самоков

На
конференцията
присъстваха
50
представители на местната общност
На срещата присъстваха 21 представители на
местната общност

Информационна
среща с
представители на
бизнеса
Информационна
среща
Обществено
обсъждане

06.10.2017г.
гр. Самоков

На срещата присъстваха 17 представители на
местната общност

09.10.2017г.
с.Долни Окол
16.10.2017г.
гр. Самоков

Обществено
обсъждане

17.10.2017г.
Село
Драгушиново
Общ. Самоков
26.10.2017г.
гр. Самоков

На срещата присъстваха 10 представители на
местната общност
На срещата присъстваха представители на
местната общност от всички заинтересовани
лица
На срещата присъстваха представители на
местната общност от всички заинтересовани
лица

Информационна
конференция заключителна

На
конференцията
присъстваха
представители на местната общност

50

(Таблица 2)

Доказателствените материали – покани, програми, списъци на участниците,
информационни материали, снимки и доклади/ протоколи от гореизброените събития са
приложени към стратегията.
5.2 Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията
При провеждането на срещи с населението от територията за информиране и
консултиране за разработване на Стратегията за ВОМР беше направено проучване и анализ
за идентифициране на заинтересованите страни и за определяне на техните потребности. В
резултат на проучването бяха идентифицирани следните групи от заинтересовани страни на
територията на Самоков:

Публичен сектор

Стопански сектор

Нестопански сектор
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Местна власт
(община и кметства)

Юридически лица,
регистрирани по ТЗ и
Закона за кооперациите, ЕТ,

ЮЛНЦ, Читалища

(Таблица 3)

В целия процес по разработване на Стратегията за ВОМР участваха представители на
трите групи заинтересовани страни, което представлява 100% от идентифицираните групи и
гарантира адекватно отразяване на местните потребности. В общото събрание на МИРГ –
Самоков са представени 100% от идентифицираните групи заинтересовани страни. В
процеса участваха и хора от уязвими групи на територията на МИРГ Самоков, които не са
идентифицирани като самостоятелна група, а са включени в групата на нестопанския сектор.
Това са: малцинствена група на ромите, хората с увреждания и трайно безработните. По
време на информационните събития
бяха обсъждани състоянието, причините и
възможностите за решаване на техните проблеми.

Малцинствена група на ромите: На територията на МИРГ Самоков живеят
компактни групи от ромското етническо малцинство, основно съсредоточени в град
Самоков. Голяма част от ромската общност са с ниско ниво на образование. Над половината
от тях са регистрирани безработни, значителна част са младежи без образование и не
обхванати от обучение. Най-уязвимата група от ромската общност са младите хора, които
имат нужда от мотивация и възможности за обучение, професионална квалификация и
включване в заетост.
Хора с увреждания: основните потребности на тази група са свързани с достъпа им до
социални и здравни услуги, както и от възможности за социализация и общуване.
Специфични потребности на тази група хора могат да бъдат удовлетворени чрез въвеждане
на нови и допълнителни услуги – здравни, социални и други, предназначени за
застаряващото население на територията.
Трайно безработните: На територията има равнище на безработица над средното за
страната, като най-рискови групи са безработните лица с ниско образование, младежите и
хората над 54 г. В същото време младите и по-високо квалифицирани кадри напускат
територията поради липса на възможноти за реализация. Затова трябва да се осигурят
разнообразни форми за включване на трудоспособното население в учене през целия живот и
удовлетворяване изискванията на бизнеса от адекватно квалифицирана работна сила.
Растежът и конкурентоспособността на стопанския сектор на територията на МИРГ
САМОКОВ се ограничават от недоброто съответствие между потребностите на бизнеса от
квалифицирана работна ръка и предлагането на пазара. От друга страна, предприятията от
територията не инвестират достатъчно във въвеждане на новаторски подходи и прилагане на
добри практики, насочени към подобряване на качеството на работната сила, особено хора с
квалификации и знания за новите производствени технологии.
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6. План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за
постигането на поставените цели
6.1. Описание на целите и обхвата на мерките, включително допустими кандидати и
дейности
Визия
МИРГ Самоков е икономически развиваща се хомогенна вътрешнотериториална
планинска територия - еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж.
Тази визия ще бъде постигната на основата на синергия между:
устойчиво използване на уникалните природни характеристики на територията;
възстановяване и опазване на биоразнообразието на ихтиофауната във естествени и
изкуствени водни екосистеми;
 производство и преработка на аквакултури и продукти от риболов с добавена
стойност за сектора и рибарската област;
 свързаното с това развитие на риболовен и други видове туризъм и услуги с висока
добавена стойност за територията.



Приоритети на стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков:





Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на
иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от аквакултури
Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и
аквакултури и създаването на нови работни места в рибарския район
Измерими идикатори:
Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно
наследство в рибарския район.

Цели на стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков:
Стратегическа цел 1. Повишаване конкурентоспособността на предприятията от
сектора аквакултурата на територия на МИРГ Самоков, при ефективно и
екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови технологии.
–

Специфична цел 1.1. „Модернизиране на поне дватри обекта за аквакултури,
посредством въвеждането на ресурсно-ефективни технологии“

–

Специфична цел 1.2. Модернизиране на поне двеедно преработвателнио
предприятияе, коието допринасят за намаляване натиска/въздействието върху
околната среда.
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Стратегическа цел 2. Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на
рибарската територия
–

Специфична цел 2.1 Създаване или модернизиране на поне 43 (четири)
продукти и/или услуги, свързани с риболовен и /или друг туризъм и услуги,
свързани с рибарство и аквакултури, осигуряващи допълнителна заетост.

–

Специфична цел 2.2 Опазване и валоризиране на природно и културно
наследство за устойчиво развитие на рибарската територия- провеждане на
поне 4 (четири)3 събития.

Стратегическа цел 3. Повишаване на местния капацитет за управление на ресурсите
на територията
–

Специфична цел 3.1 Изграждане на компетентност (познания и умения) на
20 ключови представители на основните заинтересовани групи на
територията.

–

Специфична цел 3.2 Доизграждане на уменията на екипа на МИРГ за
управление на местни политики за развитие.

–

Специфична цел 3.3 Подобряване и използване на екологичните дадености
на районите за рибарство и аквакултури

–

Специфична цел 3.4 Създаване на поне една мрежа/ партньорство с цел
трансфер на знания и/ или продукти

Поставените цели в Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков коредпондират със
следните цели от ПМДР 2014-2020:










Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и
насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от
риболов и аквакултури;
Подпомагане на диверсификацията в рамките или извън сектора рибарство и
аквакултура с търговска цел, ученето през целия живот и създаването на работни
места в райони за рибарство и аквакултури;
Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и
аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението
на климата;
Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за
рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското
културно наследство;
Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на
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местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.
Така поставените цели ще бъдат постигнати чрез реализирането на следните мерки,
заложени в Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков.
Мерки, включени в стратегия за ВОМР на МИРГ Самоков
Общи условия, прилагани за всички мерки на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков Общите условия за прилагане на всички мерки на СВОМР на МИРГ Самоков са свързани с:
Териториално покритие
Проектите и дейностите по всички мерки на СВОМР се прилагат на територията на
действие на МИРГ САМОКОВ, която покрива територията в административните граници
на община Самоков. Кандидатите и бенефициентите – юридически лица трябва да имат
седалище или да осъществяват дейността си на територията на МИРГ Самоков.
Допустимост на разходите по проектите
Допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване
или подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови
машини и оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на
финансова помощ е собственик на актива към датата на подаване на финалното искане за
плащане във връзка с актива.
Допустими за подпомагане са и общи (предварителни) разходи, свързани със
съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери
и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на
проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта и др., извършени не порано от 01.01.2014 г.
За допустими се смятат разходите, извършени след подаването на заявлението за
подпомагане от страна на бенефициента на СВОМР, с изключение на общите
(предварителни) разходи.
Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.
Недопустими разходи по проектите
СВОМР определя като недопустими разходи за следните инвестиции и дейности:
 за лихви по дългове;
 за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от
общите допустими разходи за съответната операция;
 за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
 за обикновена подмяна и поддръжка;
 за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
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 за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става
собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно
или окончателно плащане за същия актив;
 за режийни разходи;
 за застраховки;
 за закупуване на оборудване втора употреба;
 извършени преди 1 януари 2014 г.;
 за принос в натура;
 за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху
околната среда;
 извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ,
независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за
предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и
консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
 за строително-монтжни работи, извършени преди посещение на място от МИРГ;
оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми;
 банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
 изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
 сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и
по други международно признати стандарти;
 закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната
им стойност;
 плащания в брой;
 инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на
помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката;

Изисквания към проектите, свързани с околната среда
За проекти и дейности, които включват инвестиционна подкрепа, задължително се
изисква положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС),
освен в случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда.
Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат
проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и
съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане. По инвестиционните
проекти оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение по оценка
на въздействие върху околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда се
извършва от съответните структури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
– РИОСВ-София.
За проекти с инвестиции съответните структури на МОСВ ще извършват и оценка
за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони
съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони.
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Авансови плащания
Бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да
поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 40% от общия размер
на безвъзмездната финансова помощ. Условие за неговото извършване е:
• да е заложено в административния договор по съответния проект;
• да е представена единична, неотменима, писмена банкова гаранция по образец в
полза на ДФЗ-РА в размер на 110% от стойността на заявеното авансово плащане;
• Да представят официален документ, удостоверяващ актуална банкова сметка на
името на кандидата;
• Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да покрива срока на договора за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, удължен с 6 месеца;
• Да е заявено в срок до 4 месеца от подписване на допълнителното споразумение към
договора за БФП.
Авансовото плащане се извършва в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата
на постъпване на искането за плащане в ДФЗ – РА, при условията и реда на чл. 61 от
ЗУСЕСИФ.
Банковата гаранция се освобождава след завършване на цялата инвестиция и
окончателно изплащане на помощта. Банковата гаранция се освобождава и в случаите на
одобрено и платено междинно плащане, когато то надхвърля размера на полученото
авансово плащане.
Частично усвояване на банковата гаранция не се допуска.
Авансови плащания се допускат за мерки на СВОМР, в съответствие с правилата от
съотносимите за всяка мярка наредби.
Междинно плащанe
Междинно плащане се допуска за обособена част от одобрената инвестиция и следва
да е заложено в административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
Бенефициентът следва да представи на УО на ПМДР доказателства за наличие на
финансов ресурс за обезпечаване на цялото финансиране по проекта, в срок до 2 месеца
преди подаване на искането за извършване на междинното плащане, но не по-късно от 6
месеца от сключване на АДПБФП. Доказателствата за наличен финансов ресурс са
следните:
 Договор за банков кредит /инвестиционен, оборотен, кредит- овърдрафт,
кредитна линия, револвиращ кредит, друг вид банков кредит/.
При представяне на Договор за банков инвестиционен кредит, следва целта на
договора за кредит ясно и конкретно да показва, че финансиран ще бъде съответния
проект за който се предоставя доказателството.
 За оборотен, кредит - овърдрафт, кредитна линия, револвиращ кредит, друг вид
банков кредит остатъчният ресурс / неусвоената част следва да покрива размера
на инвестицията.
 Банково удостоверение/ Банкова референция, удостоверяващи наличност по
сметка на необходимия финансов ресурс.
 Годишна данъчна декларация за последна приключена финансова година,
придружена с Отчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс за същата
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финансова година, като нетната печалба за последната финансова година следва
да покрива минимум размера на одобрената инвестиция.
 Договор за заем - При сключване на договор за предоставяне на финансови
средства.
Заемодателят (юридическо или физическо лице) чрез Бенефициента предоставя на
Управляващия орган Удостоверение или друг документ от банкова институция за
доказване на наличен финансов ресурс и доказателство за това, че заемодателят
действително е прехвърлил конкретната сума по сметката на бенефициента.
 Други документи по преценка на Управляващия орган.
Извлечението по сметка не е официален документ, той може да бъде изискан
допълнително като придружаващ към изброените по- горе документи.
В случай, че документите, доказващи наличния финансов ресурс не бъдат
представени в горепосочения срок, УО на ПМДР прекратява АДПБФП.
Искане за междинно плащане се подава не по-късно от 15 работни дни след изтичане
на срока за изпълнение на инвестицията, предвиден за междинно плащане съгласно
административния договор за БФП.
Междинното плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди
крайния срок за окончателно плащане по проекта.
В случай че бенефициентът не подаде искане за междинно плащане в упоменатия
срок, губи правото си за междинно изплащане на помощта.
Междинното плащане се извършва след верифициране с цел потвърждаване
допустимостта на извършените разходи, както и физическото и финансово изпълнение на
обособената част от одобрения проект. За да получи заявената сума на етап междинно
плащане, бенефициентът трябва да представи пред ДФЗ – РА за одобрение междинен
технически и финансов отчет, съдържащи информация относно изпълнение на
дейностите и постигнатите резултати. Отчетите се изготвят и подават в ИСУН. Тези
отчети трябва да посочват и постигането на резултатите и целите на проекта чрез
предварително зададените индикатори, както и да показват реалното изпълнение на
заложените очаквани резултати /в случай, че е приложимо/. Отчетите следва да отразяват
и съответствието на дейностите с хоризонталните политики на ЕС /в случай, че е
приложимо/, да описват основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на
проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за това да не бъдат
преодолени.
Окончатело плащане
Изпълнението на проекта или инвестицията, предмет на окончателно плащане,
следва да се извърши в срока, определен в административния договор.
След изпълнение на целия проект/цялата инвестиция, бенефициентът може да
подаде искане за окончателно плащане в срок, заложен в административния договор, за
изплащане на пълния размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
Искане за окончателно плащане се подава не по-късно от един месец след изтичане
на срока за изпълнение на праекта/инвестицията, съгласно административния договор за
БФП.
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ,
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бенефициентът е длъжен да изготви и представи на ДФЗ-РА финален технически и
финансов отчет, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите
и постигнатите резултати. Отчетите се изготвят и подават в ИСУН. Тези отчети трябва да
посочват и постигането на резултатите и целите на проекта, чрез предварително
зададените индикатори, както и да показват реалното изпълнение на заложените очаквани
резултати. Отчетите следва да отразяват и съответствието на дейностите с
хоризонталните политики на ЕС, да описват основните проблеми, възникнали по време на
изпълнението на проекта, както и как тези проблеми са били решени или причините за
това да не бъдат преодолени.
Размерът на окончателното плащане се изчислява след приключване на проекта,
одобряване на финалния технически и финансов отчет, като се приспадне сумата по
изплатеното авансово и междинно плащане (в случай че е имало такива).
ДФЗ – РА одобрява дейностите и верифицира разходите въз основа на проверка на
документите и проверки на място, след което изплаща на бенефициента частта от
одобрените разходи, съответстваща на процента на безвъзмездната финансова помощ,
посочена в допълнителното споразумение към договора.
В случай на липса на междинно плащане и включено само окончателно такова,
бенефициентът е длъжен в срок до 6 (шест) месеца от сключване на договора за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ да представи на УО на ПМДР
доказателства за наличие на финансов ресурс (описани по-горе) за обезпечаване на
цялото финансиране по проекта.
Общи условия към кандидатите на СВОМР
Стопански сектор и за проекти генериращи нетни приходи - Представяне на бизнес
план /БП/, доказващ подобряване на дейността на стопанството, чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.
Публичен и нестопански сектор и за проекти негенериращи нетни приходи Общи условия към проектите на кандидатите на СВОМР
Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на Общинския план за
развитие на община Самоков за периода 2014-2020 г.

Код
Наименование на
Обхват на дейности, кандидати и други
на
мярката/
мяр съответствие с мерки
ката на ПМДР 2014-2020,
Приоритети на
Регламент 508/2013,
съответствие на
целите на СВОМР
М01 Производствени
Изграждане на нови и разширяване и модернизация на
инвестиции
в съществуващи аквакултурни стопанства, включително
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аквакултурите

и Рециркулационни системи.
Цели:
Мярка 01 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В
АКВАКУЛТУРИТЕ е в съответствие с Приоритет 2 на
Съюза „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение,
характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите,
иновативни, конкурентоспособни и основани на знания
аквакултури” и мярка 2.2 на ПМДР „Продуктивни
инвестиции в аквакултурите“.Дейностите, предвидени в
мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по
отношение на изграждането и осъвременяването на обектите
и диверсификация на доходите на предприятията за
аквакултури,
ще допринесат
за
подобряване на
конкурентоспособността
и
жизнеспособността
на
предприятията в сектора на аквакултурите, включително
подобряване на безопасността и условията на труд:
— увеличаване на асортимента на производството ;
— модернизиране и разширяване на съществуващите
стопанства;
— подобряване на производствените характеристики на
водоема;
— подобряване на условията на труд и безопасност за
работещите в сектора;
— подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на
животните и хуманното отношение към тях, включително
закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от
диви хищници;
— развитие на устойчиви аквакултури (в икономически,
социален и екологичен смисъл);
— постигане на целите на МНСПА;
— намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната
ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на
загубите при пренос и разпределение на енергия,
подобряване
на
енергийните
характеристики
на
съществуващите сгради и др.);
— въвеждане на възобновяемите енергийни източници
(ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да
бъдат използвани максимално, както водният потенциал,
така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце,
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геотермални води, биомаса);
— ефективно използване на ресурсите, в това число
намаляване потреблението на вода чрез стимулиране на
производството в рециркулационни системи;
— въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които
намаляват количеството на използваната вода и лекарствени
препарати, както и други химикали;
намаляване на
еутрофикацията на водните тела.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за
постигането специфичните цели специфичните цели на
Стратегията за ВОМР, както и на приоритета на Съюза,
предвиден в член 6, параграф 2 на Регламент
508/2014.Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за
следните дейности.

Допустими дейности:











продуктивните
инвестиции
в
аквакултурите,
включително производство на зарибителен материал;
диверсификацията на продукцията на аквакултурите и
отглежданите видове;
модернизация
на
аквакултурните
стопанства,
включително подобряването на условията на труд и
безопасност за работещите в сектора;
подобряването и модернизацията, свързани със
здравето на животните и хуманното отношение към
тях;
инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие
или повишаващи положителното въздействие върху
околната среда, както и подобряването на
ефективното използване на ресурсите;
инвестиции в повишаване на качеството или
добавената стойност на продуктите от аквакултури;
инвестиции, водещи до значително намаляване на
въздействието на предприятията за аквакултури върху
потреблението и качеството на водата, по-специално
чрез намаляване на използваното количество вода или
химикали, антибиотици и други лекарствени
продукти или чрез повишаване на качеството на
отпадните води, включително чрез разработване на
мултитрофични
системи
за
аквакултури;
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(поликултурно отглеждане на аквакултури);
насърчаването на затворени системи за аквакултури, в
които продуктите от аквакултури се отглеждат в
затворени рециркулационни системи, като по този
начин се свежда до минимум потреблението на водаважи само за сектор Рециркулационни системи;
инвестиции в повишаването на енергийната
ефективност и насърчаването на преминаването на
предприятията за аквакултури към възобновяеми
източници на енергия (на ниво допустимост
капацитета на инсталацията да не е по-голям от
потреблението, което е необходимо за проекта);
диверсификация на доходите на предприятията за
аквакултури чрез развиване на допълнителни
дейности, свързани с основната дейност на
предприятието в областта на аквакултурите,
включително за риболовен туризъм, свързани с
аквакултурите екологични услуги или образователни
дейности в областта на аквакултурите.
Насърчаване на устойчиви в екологично отношение,
иновативни, конкурентноспособни и основани на
знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно
използване на ресурсите
Улесняване на нови, устойчиви производствени
методи; разработване или въвеждане на пазара на
нови или значително подобрени продукти, нови
видове аквакултури с добър пазарен потенциал, нови
или подобрени процеси и системи за управление и
организация.

Допустими разходи:
 Строително-монтажни работи;
 Независим строителен надзор, авторски надзор и
инвеститорски контрол, разходи за управление и
отчитане на проекта – до 2% от разходите за СМР;
 Закупуване
на
нови
машини,
оборудване
(включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция,
включително разходи за осъществяване на доставката,
инсталиране,
изпитване
и
въвеждането
в
експлоатация
на
оборудването,
машините,
съоръженията,
включително
придобити
чрез
финансов лизинг;;
 Оборудване за транспорт за жива риба и други водни
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животни;
Плавателни съдове, обслужващи производството на
аквакултури, които са пряко свързани с изпълнението
на проекта, включително придобити чрез финансов
лизинг;
Специализирани транспортни средства, отговарящи
на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с
производството на риба и други водни животни,
включително придобити чрез финансов лизинг;
*Специализираните транспортни средства трябва
отговарят на нуждите и капацитета на стопанството,
свързани с подобряване на производството. За същите
трябва да бъде предоставена подробна обосновка
(планирани брой дни заетост и часове), с която да се
докаже необходимостта от конкретните избрани
транспортни средства.
Подпомагане се предоставя за транспортни средства,
за които трябва да се докаже заетост минимум 60% от
работните дни годишно в стопанството.
Лабораторно оборудване, свързано с контрола на
хидро-химичните
показатели
на
водата
и
здравословното състояние на водните организми;
Специализирана складова техника и складови
транспортни средства за обслужване на стопанството
(електрокари и мотокари, теглителна техника,
транспалетни колички и хладилни контейнери),
включително придобити чрез финансов лизинг;
Закупуване на софтуер, включително разходите за
доставка, инсталация, тестване и въвеждане в
експлоатация (включително придобити чрез финансов
лизинг);
Оборудване във връзка с диверсификация на
дейността, в . т. ч. въдици, палатки и др.
Обекти за продажба на дребно на единствено на
собствената продукция от аквакултури, съгласно
разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за
специфичните изисквания за директни доставки на
малки количества суровини и храни от животински
произход;
Инвестиции във възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ)
за
получаване
на
топлинна
и/или
електроенергия, и/или инвестиции свързани с
намаляване на енергийните загуби, необходими и
пряко свързани с изпълнението на проекта и
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отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството,
включително придобити чрез финансов лизинг;
За съоръжения и/или оборудване за подобряване
безопасността и условията на труд;
Въвеждане на системи за контрол на качеството,
безопасни условия на труд и опазване на околната
среда и водите, включително интегрирани системи –
до 1% от общата стойност на допустимите разходи по
проекта;
За обучение на персонала, зает с производствената
дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция –
до 1% от общите допустими разходи по проекта;
Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто
от общите допустими разходи за проекти, при които
размерът на финансовата подкрепа не превишава
левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто
от общите допустими разходи - за всички останали
проекти.
Изграждане/монтаж на съоръжения и оборудване,
свързани с намаляване отрицателното въздействие
върху околната среда и/или ефективно използване на
естествените ресурси в обектите за аквакултури (вкл.
въвеждане на повторно използване на водата в
проточни рибовъдни стопанства - оборотно
водоснабдяване);
закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи,
необходими за изготвяне и/или изпълнение на
проекта;
разходи за подготовка на проекта, инженерни
проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
технически и/или технологичен проект в размер до
5% от общите допустими разходи по проекта;
закупуване на земя, която има пряка връзка с
изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от
общите допустими разходи по проекта, в съответствие
с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.

Допустими кандидати:
 Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ),
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите извършващи дейност на територията на
МИРГ Самоков. Кандидатите трябва да отговарят на
следните изисквания:
 да са регистрирани като производители на риба и
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други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА и
да са регистрирани по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите,
когато обекти на подпомагане са съществуващи
действащи стопанства;
да нямат изискуеми публични задължения към
държавата;
да не са вписани в централната база данни за
отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) №
1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година
относно централната база данни за отстраняванията
(OB L 344, 20.12.2008 г.) ;
членовете на управителните органи на ЮЛ да не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна,
отчетна
или
материалноотговорна
дейност.
да са вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията
да са микро, малки и средни предприятия съгласно
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП, да
не са обявени в несъстоятелност или да са в открито
производство по несъстоятелност или по ликвидация
(с изключение на ЕТ);

Срок за изпълнение: до 18 месеца - в случай че инвестицията
включва СМР и до 12 месеца - в случай че не се включва
СМР
Интензитет на помощта: 50% от общо допустимите разходи
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 30 000 лв / максимален размер 195 583 лв
Критерий за оценка:
1.

Вид на предприятието – микро или малко- 5

2. Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 5 точка;
- от 2 до 5 работни места – 10 точки;
- над 5 работни места – 15 точки.
3. Запазване на съществуващи работни места в рибовъдното
стопанство - 10 точки
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4. Достигане на положителна Нетна настояща стойност
(ННС):
- до 5 години – 10 точки
- от 6 до 8 години – 5 точки
6. Подобряване на енергийната и/или ресурсната
ефективност - 10 точки
7.Подобряване на безопасността и условията на труд -5
8. Модернизация или инвестиция в репродуктивнопроизводствения процес - 5
9. Цялата инвестиция е насочена в отглеждане на видове с:
- добър пазарен потенциал* - 5 точки
- много добър пазарен потенциал -10 точки
10. Иновации в стопанството - 10
Общ брой точки – 80 точки

М02

Преработване на
продукти от риболов
и аквакултурите

Модернизиране и/или изграждане на нови предприятия за
преработка на продукти от риболов и аквакултури
Цели:
Насърчаване на устойчиви в екологично отношение,
иновативни, конкурентноспособни и основани на знания
аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на
ресурсите
Допустими дейности:






Инвестиции за реализирането на икономии на енергия
или намаляване на въздействието върху околната
среда, включително третирането на отпадъци в
преработвателните предприятия;
Инвестиции, които са предназначени за обработка
и/или преработка на свръхпроизвеждани или
слабоексплоатирани видове;
Инвестиции,
които
са
предназначени
за
преработването на странични продукти, които се
получават в резултат на основни дейности от
преработването;
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Инвестиции,
които
са
предназначени
за
обработването и/или преработването на продукти на
биологичните аквакултури;
Инвестиции в предприятия, които обработват и/или
преработват продукти от риболова и аквакултурите и
които водят до: Въвеждане на нови или подобрени
продукти; Въвеждане на нови или подобрени
процеси; Въвеждане на ови или подобрени системи на
управление и организация.

Допустими разходи:













строително-монтажни работи;
независим строителен надзор, авторски надзор и
инвеститорски контрол, разходи за управление и
отчитане на проекти – до 2% от разходите за СМР;
закупуване на нови машини и оборудване
(включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция, в това
число и разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване
и въвеждане в експлоатация на оборудването
(машините), съоръженията, включително придобити
чрез финансов лизинг;
специализирана складова техника и складови
транспортни
средства
за
обслужване
на
предприятието/стопанството
(електрокари
и
мотокари, теглителна техника, транспалетни колички
и хладилни контейнери), включително придобити
чрез финансов лизинг;
за закупуване на софтуер, включително разходите за
доставка, инсталация, тестване и въвеждане в
експлоатация (включително придобити чрез финансов
лизинг);
инвестиции във възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ)
за
получаване
на
топлинна
и/или
електроенергия, необходими и пряко свързани с
производствената дейност на кандидата, включително
придобити чрез финансов лизинг;
въвеждане на системи за контрол на качеството,
безопасни условия на труд и опазване на околната
среда и водите и достигане на съответствие с
международно признати стандарти – до 1 % от
стойността на инвестицията;
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обучение на персонала, зает с производствената
дейност, пряко свързано с предвидената инвестиция –
до 1 % от стойността на инвестицията;
инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни
води и оборудване, свързано с опазването на околната
среда, включително придобити чрез финансов лизинг,
пряко свързани с производствената дейност по
проекта;
разходи за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация на:

- съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци от
производствената дейност;
- оборудване за подобряване качеството, безопасността,
капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
- съоръжения и/или оборудване
безопасността и условията на труд;


за

подобряване

на

специализирани транспортни средства, отговарящи на
капацитета и нуждите на предприятието, свързани с
подобряване на производството, включително
придобити чрез финансов лизинг.
*Специализираните транспортни средства трябва
отговарят
на
нуждите
и
капацитета
на
предприятието/стопанството, свързани с подобряване
на производството. За същите трябва да бъде
предоставена подробна обосновка (планирани брой
дни заетост и часове), с която да се докаже
необходимостта от конкретното избрано транспортно
средства. Подпомагане се предоставя за транспортни
средства, за които трябва да се докаже заетост
минимум 60% от работните дни годишно в
стопанството.





закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи,
необходими за изготвяне и/или изпълнение на
проекта;
разходи за подготовка на проекта, изготвяне на
технически и/или технологичен проект и инженерни
проучвания, оценки и анализи, които имат пряка
връзка с изпълнението на проекта до 5 % от общите
допустими разходи за проекти;
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закупуване на земя, която има пряка връзка с
изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от
общите допустими разходи по проекта, в съответствие
с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.

Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите; Съществуващи или нови предприятия,
обработващи и/или преработващи продукти на риболова и
аквакултурата на територията на МИРГ Самоков
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:










да са регистрирани по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите,
когато обекти на подпомагане са съществуващи
действащи стопанства;
да нямат изискуеми публични задължения към
държавата;
да не са вписани в централната база данни за
отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) №
1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година
относно централната база данни за отстраняванията
(OB L 344, 20.12.2008 г.) ;
членовете на управителните органи на ЮЛ да не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна,
отчетна
или
материалноотговорна
дейност.
да са вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията
да са микро, малки и средни предприятия съгласно
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП, да
не са обявени в несъстоятелност или да са в открито
производство по несъстоятелност или по ликвидация
(с изключение на ЕТ);

Срок за изпълнение: до 18 месеца - в случай че инвестицията
включва СМР и до 12 месеца - в случай че не се включва
СМР
Интензитет на помощта: 50% от общо допустимите разходи
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Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 30 000 лв / максимален размер 195 583 лв
Критерии за оценка на проекти:
1. Създаване на нови работни места:
- до 4 работни места – 2 точки;
- от 5 до 10 работни места – 5 точки;
- над 10 работни места – 10 точки
2. Запазване на съществуващите работни места в
преработвателното предприятие -10 точки
3. Прилагане на методи, намаляващи отрицателното
въздействие върху околната среда, включително третирането
на отпадъци – 15 точки
4. Реализиране на икономии на енергия– 10 точки
5. Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и
условията на труд – 10 точки
6. Преработване на собствен улов и/или аквакултура
(минимум 30% от суровината) - 30 точки
7. Преработване на видове с:
7.1.Много добър пазарен потенциал – 10 точки
7.2.Добър пазарен потенциал – 5 точки
8. Преработването на странични продукти, които се
получават в резултат на основни дейности от преработването
– 5 точки
Общ брой точки – 100 точки

М
03

Диверсификация на
рибарската
територия в
дейности като
туризъм, култура и
услуги

Подпомагане развитието на различни видове икономически
дейности като ресторанти, пазари, магазини и други
дейности и услуги в свободното време с цел стимулиране
продажбата и консумацията на риба и разнообразяване
дейностите на територията на МИРГ Самоков
Цели:
Целта на реализацията на тази мярката е да развие
конкурентоспособността на местната икономика.
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Подкрепата за инвестиционни дейности ще спомогне за
създаването на допълнителна заетост, насърчаване на
предприемаческия дух на местните жители.
Допустими дейности:
1. Развитие на туризма, включително риболовен
(изграждане и обновяване на туристически обекти) и
развитие на туристически услуги, свързани със сектор
Рибарство и аквакултури
2. Развитие на стопански дейности /услуги ресторанти, пазари, магазини, тържища и др., в които
да се предлагат и продукти от сектор Рибарство и
аквакултури
3. Производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници за собствено потребление;

Допустими разходи:












строително-монтажни работи;
независим строителен надзор, авторски надзор и
инвеститорски контрол, разходи за управление и
отчитане на проекта – до 2% от разходите за СМР;
разходи за създаване и обновяване на обекти за
настаняване с малък капацитет – до 20 помещения
закупуване на нови машини, оборудване
(включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция,
включително разходи за осъществяване на
доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането
в експлоатация на оборудването, машините,
съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;
транспортни средства, отговарящи на капацитета и
нуждите на фирмата, свързани с транспортиране на
стоки, зареждане на складове, пазари и др
(включително придобити чрез финансов лизинг);
закупуване на софтуер, включително разходите за
доставка, инсталация, тестване и въвеждане в
експлоатация (включително придобити чрез
финансов лизинг);
специализирана складова техника и складови
транспортни средства: електрокари и мотокари,
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транспалетни колички и хладилни контейнери;
оборудване свързано с риболовен туризъм, в . т. ч.
въдици, палатки и др.
инвестиции
във
възобновяеми
енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или
електроенергия, и/или инвестиции свързани с
намаляване на енергийните загуби, необходими и
пряко свързани с изпълнението на проекта и
отговарящи на капацитета и нуждите на
стопанството, включително придобити чрез
финансов лизинг;
съоръжения и/или оборудване за подобряване
безопасността и условията на труд;
въвеждане на системи за контрол на качеството,
безопасни условия на труд и опазване на околната
среда и водите, включително интегрирани системи
– до 1% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта;
ва обучение на персонала, зает с дейността на
фирмата, пряко свързана с предвидената
инвестиция – до 1% от общите допустими разходи
по проекта;
разходи за проучвания, съвръзани със създаване
на туристически услуги или продукти и атракции,
(в т.ч.- хонорари, командировки, материали,
реклама, маркетинг и др.);
разходи за популяризиране и реклама на
туристически атракции, туристически услуги и
продукти (в т.ч.- хонорари, командировки,
материали, кетъринг, преводачески услуги,
реклама, маркетинг и др.);
разходи за информация и комуникация - до 2 на
сто от общите допустими разходи за проекти, при
които размерът на финансовата подкрепа не
превишава левовата равностойност на 100 000
евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи за всички останали проекти.
разходи за подготовка на проекта, инженерни
проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
технически проект до 5% от общите допустими
разходи за проекти;

Допустими кандидати:
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Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите; Съществуващи или нови предприятия
действащи на територията на МИРГ Самоков (с
изключение к.к Боровец). Кандидатите трябва да
отговарят на следните изисквания:
да нямат изискуеми публични задължения към
държавата;
да не са вписани в централната база данни за
отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) №
1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година
относно централната база данни за отстраняванията
(OB L 344, 20.12.2008 г.) ;
членовете на управителните органи на ЮЛ да не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, стопанството, освен ако не са
реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат
ръководна,
отчетна
или
материалноотговорна
дейност.
да са вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията
да са микро, малки и средни предприятия съгласно
Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП, да
не са обявени в несъстоятелност или да са в открито
производство по несъстоятелност или по ликвидация
(с изключение на ЕТ);

Срок за изпълнение: до 18 месеца - в случай че инвестицията
включва СМР и до 12 месеца - в случай че не се включва
СМР
Интензитет на помощта: 50% от общо допустимите разходи
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 15 000 лв / максимален размер 100 000 лв
Критерии за оценка на проектите:
1. Кандидатът е новосъздадена фирма- 5 т
2. Проектът предвижда създаване на работни места:
1 раб. място – 5 точки
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от 2 -3 работни места - 10 точки
над 3 работни места – 15 точки
3. Проектът предвижда използването на местни доставчици
на продукти и/или услуги – 10 точки
4. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или
образование в сектора, за който кандидатстват -10 т.
5. Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна и/
или ресурсна ефективност – 10 точки
6. Проектът предвижда въвеждане на нови за територията
практика,и/или услуга и/или продукт в предприятието – 10
точки
7. Бизнес плана е реалистичен, обоснован и изпълним:
NPV e положителна нетна стойност


до 5 години – 10 точки

Общо : 70 точки

М04

Подкрепа
инфраструктура
услуги, свързани
обновяване
развитие
рибарската
територия

за
и
с
и
на

Цели:
Подобряване на инфраструктурата с цел привличане на
инвестиции за устойчиво икономическо местно развитие,
подобряване
средата
на
живот
и
повишаване
привлекателността на района
Допустими дейности:






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 и закупуване на
съоръжения
за
туристическа
инфраструктура
(информационни табели и пътепоказатели за
туристическите места и маршрути, съоръжения за
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безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на посетителски
центрове за представяне и експониране на местното
природно и културно наследство;

Допустими разходи:
 Разходи
за
строително-монтажни
работи
(строителство, разширяване/ дострояване, обновяване,
преустройство, реконструкция, всички видове ремонт,
довършителни работи и други специфични, в
зависимост от предназначението на обекта), разходи
за ВИК, електротехнически и механични работи,
отопление и др.
 Закупуване и инсталиране на нови машини и
оборудване
(вкл.
компютърно),
съоръжения,
обзавеждане и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставката,
инсталиране,
изпитване
и
въвеждането
в
експлоатация
на
оборудването/
машините/съоръженията;
 Разходи за обучения на персонал за експлоатация на
обекти и работа с техника;
 Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи,
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 Разходи за дейности по информация и публичност
като разработване и разпространение на рекламни и
информационни
материали,
необходими
за
изпълнение на проекта (печатни материали, интернет
сайтове, интернет приложения и използване на
социални мрежи, разходи за популяризиране на
събития и др.) до 2 на сто от общите допустими
разходи за проекти, при които размерът на
финансовата подкрепа не превишава левовата
равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от
общите допустими разходи - за всички останали
проекти.
 Разходи подготовка и управление на проектното
предложение и предварителни разходи (инженерни
проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
технически и/или технологичен проект и други
услуги) и разходи за строителен и авторски надзор до
5% от общите разходи по проекта.
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Допустими кандидати: Община Самоков
Срок за изпълнение: до 24 месеца
Интензитет на помощта: 100% от общо допустимите разходи
в случай, че проекта не генерира нетни приходи
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 50 000 лв / максимален размер 391 166 лв.
Критерии за оценка на проекти:
1.
Брой население, което ще
подобряване на инфраструктурата:







се

възползва

от

до 100 души – 5 точки
от 101 до 200 души - 10 точки
от 201 до 500 души – 20 точки
от 501 до 1000 души – 30 точки
от 1001 до 2000 души – 40 точки
над 2000 души – 50 точки

2.
Проектът предлага нови възможности за повишане на
качеството на живот в района- 10 точки
3.
Интервенциите по проекта са за обект на техническа
инфраструктура със съществена обществена значимост за
територията - 10 точки
4.
Дейностите по проекта допринасят за развитие /
предоставяне на услуги или изграждане на достъпна
инфраструктура, свързани с обекти на риболов и
аквакултури -10 точки
ОБЩО : 80 точки

М05

Съхраняване
на Цели:
местната
идентичност
чрез Запазване, развиване и популяризиране на местната културна
идентичност
възстановяване,
опазване
и
анимиране
на Допустими дейности:
културноОрганизиране на местни фестивали, развлекателни и
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историческото
наследство
територията
МИРГ Самоков

образователни игри и състезания, промоционални кампании,
на печатни издания, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео
културнона игри и мултимедия), дигитализация на
историческо наследство, маркетингови мероприятия и др с
цел популяризиране на територията на МИРГ Самоков
Допустими разходи:












Закупуване на ново оборудване (вкл. и компютърно),
в т. ч. лодки, палатки, велосипеди и друго
оборудване,и с цел провеждане на обучения,
състезания и други мероприятия/дейностти, свързани
с популяризиране на територията и на местната
културна идентичност;
Разходи за проучвания, разработване на стратегии,
планове,
аанлизи,
програми,
стратегически/аналитични и други документи;
Разходи, свързани с организирането на обучения,
семинари, съвместни събития, срещи, изложби и др. с
цел запазване, развиване и популяризиране на
местната културна идентичност
Разходи, за информационни кампаии, печатни,
електронни издания, интернет сайтове и други форми
с цел пупуляризиране на територията;
Разходи за, свързани със срещи с потенциални
партньори и мрежи (напр. пътни разходи, разходи за
нощувки и храна, хонорари за експерти, хонорари на
преводачи, разходи за комуникация и др.);
Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто
от общите допустими разходи за проекти, при които
размерът на финансовата подкрепа не превишава
левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто
от общите допустими разходи - за всички останали
проекти.
Разходи за консултантски услуги до 5 на 100 от
общата стойност на разходите по проекта.

Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите, Юридически лица с нестопанска цел, Община
Самоков, Училища, Читалища, регистрирани или действащи
на територията на МИРГ Самоков
Срок за изпълнение: до 12 месеца
Интензитет на помощта: 100% от общо допустимите разходи
в случай, че проекта не генерира нетни приходи и 50% за
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стопанския сектор
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 5 000 лв / максимален размер 50 000 лв
Критерии за оценка на проектите:
Брой население, което ще се възползва събитието:

1.







до 100 души – 5 точки
от 101 до 200 души - 10 точки
от 201 до 500 души – 20 точки
от 501 до 1000 души – 30 точки
от 1001 до 2000 души – 40 точки
над 2000 души – 50 точки

2.
Проектът предлага нови форми за популяризиране на
територията- 10 точки
3.
Дейностите по проекта допринасят за участие /
предоставяне на услуги за уязвими групи от населението-10
точки
ОБЩО : 70 точки

М06

Опазване
и
възстановяване
на
водното биологично
разнообразие
и
подобряване
на
екосистемите

Цели:
Опазване и развитие на водната флора и фауна чрез
управлението, възстановяването и мониторинга на обекти
по „Натура 2000“ и рехабилитацията на водите във
вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, включително на
територии за размножаване и пътища на миграция за
мигриращите видове и ако е целесъобразно, с участието на
рибарите във вътрешни водоеми.
Допустими дейности:





Наблюдение, оценка и предписания за опазване и
възстановяване на биоразнообразието на даден район,
извършвани с партньорство на научни институти и
организации съвместно с заинтересованите лица
Управление, възстановяване и мониторинг на
защитени територии и обекти по „НАТУРА 2000“
Изграждане, монтаж или осъвременяване на
стационарни или преносими съоръжения, целящи
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опазването и развитието на флората и фауната
Разпространение на знания за околната среда, както и
подобряване на състоянието ѝ
Принос за по-доброто управление или съхранение на
природните ресурси.

Допустими разходи:














Разходи свързани с проучвания, анализи, оценки и
предписания;
Разходи свързани с изграждане или възстановяване
на биоразнообразието, включително СМР дейности и
почиствания;
Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини
и съоръжения, свързани с опазване на околната среда
и защитените територии и обекти по „НАТУРА 2000“;
Разходи за обучение свързани с опазване на околната
среда и защитените територии, опазване и развитие на
водната флора и фауна чрез управлението,
възстановяването и мониторинга на обекти по
„Натура 2000“ и рехабилитацията на водите.
Разходи за почистване на териториите от твърди
битови отпадъци (ТБО);
Разходи за информационни кампании, конференции,q
обучения и семинари, свързани с разпространение
знанията на околната среда и защитени територии;
Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто
от общите допустими разходи за проекти, при които
размерът на финансовата подкрепа не превишава
левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто
от общите допустими разходи - за всички останали
проекти.
Разходи за консултантски услуги до 5 на 100 от
размера на проектното предложение.

Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите, Юридически лица с нестопанска цел, Община
Самоков, Училища , Читалища, регистрирани или действащи
на територията на МИРГ Самоков, допустими партньоринаучни институти и организиции
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Срок за изпълнение: до 18 месеца
Интензитет на помощта: 100% от общо допустимите разходи
в случай, че проекта не генерира нетни приходи
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 5 000 лв / максимален размер 30 000 лв
Критерии за оценка на проектите:
1. В реализирането на проекта участват заинтересовани
лица от местната общност- 10 точки
2. Проектът предвижда партньорство с научна
организация – 20 точки
3. Проектът се изпълнява в Натура 2000- 10 точки
4. Проектът предвижда възстановяване на екосистеми 10 точки
Общо : 50 точки

М07

Създаване на мрежи, Цели:
споразумения
за
партньорство с цел Насърчване създаване на партньорства и мрежи
насърчаване
трансфера на знания Допустими дейности:
Създаване на мрежи ,споразумения за партньорство с цел
насърчаване трансфера на знания – регионални,
междурегионални, трансгранични
Пилотни проекти –създаване на партньорства между бизнеса
и научно- изследовотелски организиции
Разпространение
изследвания,

на

знания

и

резултати

от

научни

Провеждане на семинари
Изучаване на добри практики
Допустими разходи:


Разходи за техническа помощ за подготвителни
дейности по проекти за междутериториално и/или

Форматирано: С водещи символи +
Ниво: 1 + Подравнено на: 0,63 cм +
Отстъп на: 1,27 cм
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транснационално сътрудничество:


















Разходи, свързани със срещи с потенциални
партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки
и храна, хонорари за експерти, хонорари на
преводачи, разходи за комуникация);
Разходи, свързани с организирането на заседания и
мероприятия за планиране на дейностите по проекта;
Разходи, свързани с разработването на проекта (напр.
предварителни проучвания, консултации по
специфични въпроси, хонорари на експерти по
проекта, разходи за превод, разходи за допълнителен
персонал и др.).
Разходи за сътрудничество в рамките на Република
България (вътрешно-териториално сътрудничество)
или проекти за сътрудничество между територии в
две или повече държави членки или с територии в
трети държави (транснационално сътрудничество):
Разходи, свързани с разработването на съвместен
продукт/услуга, вкл. разходи за материални и
нематериални инвестиции;
Разходи за изследвания и пазарни проучвания,
директно свързани със съвместното действие;
Разходи, свързани с реализирането на промоционални
и маркетингови кампании;
Разходи, свързани с организирането на обучения,
семинари, съвместни събития, срещи и т. н.; (в т. ч
разходи за пътни, разходи за нощувки и храна )
Разходи за публикации в медиите;
Разходи, свързани със създаването и оперативната
поддръжка на общи структури, създадени с цел
изпълнение на проекта;
Координация на дейностите по проекта (разходи за
допълнителен персонал, пътни разходи, разходи за
нощувки и храна, хонорари за експерти, разходи за
превод, разходи за комуникация и др.).

Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите, опериращи в сектор Рибарство и аквакултури
и преработватели от сектора на територията на МИРГ
Самоков, Община Самоков, МИРГ Самоков, партньори –
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научни организации, браншови, работодателски и др.
организации
Срок за изпълнение: до 18 месеца
Интензитет на помощта: 100% от общо допустимите разходи
Минимален и максимален размер на БФП- минимален
размер 5000 лв / максимален размер 10 000 лв
Критерии за оценка на проектите:
1.Брой на участниците ( юридически лица) в създадената
мрежа/ партньорство/ сътрудничество:
До 3 броя – 5 точки
От 3 до 5 - 10 точки
Над 5 – 15 точки

М08

Текущи
МИРГ

разходи Цели:
- Да насърчи развитието на МИРГ Самоков като силна и
ефективно действаща структура;
- Да осигури ресурси – човешки, технически и финансови,
необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на
МИРГСамоков и за прилагане на стратегията за местно
развитие;
- Да повиши информираността и уменията на местните
жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното
активно участие в процеса на прилагане на Стратегията за
ВОМР
Допустими дейности:
Административни разходи
Дейности по популяризиране
комуникационна стратегия

стратегията

за

ВОМР,

Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на
местни инициативни рибарски групи
Дейности по развитие на сътрудничество- разработване и
изпълнение на съвместни проекти с друга МИРГ или МИГ от
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България или извън България, насочен към съвместно
подпомагане изпълнението на заложените цели; дейности по
обмяна на опит, познания , ноу-хау и др.

Допустими кандидати: МИРГ Самоков
Срок за изпълнение: 31.12.2023 г.
Интензитет на помощта: 100% от общо допустимите разходи

(Таблица 4)

План за действие и времеви график за реализиране на стратегия

Код мерки
М01

2018 г.
А
ожг

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.
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М02

М03

М04

М05

М06

М07

М08

(Таблица 5)

Планът за действие и времевия график е консултиран на етап подготвка с основните
заинтересовани страни и е получил одобрение на 100% на проведените обществени обсъжда
ния.
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7. Финансов план на стратегията :
Целите на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков могат да бъдат постигнати на
основата на реалистична многогодишна финансова рамка, обхващаща общия обем на
необходимите финансовите средства. Тази рамка има индикативен характер по отношение
обема на средствата за целия период на действие на стратегията до 2023 г., през който ще
бъдат мобилизирани на принципа на съфинансирането публичните ресурси от национални
и европейски източници. Средствата са разпределени основно по мерки и източници на
финансиране по години за периода 2018-2023 г. Определените индикативни стойности
посочват само необходимите нива на финансиране за постигане на стратегическите цели и
изпълнение на приоритетите на стратегията. Общата оценка на необходимите ресурси за
изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков е свързана с финансирането на
мярка 4.2 „Изпълнение на стратегии за местно развитие” на ПМДР 2014-2020 г.,
съфинансирана от ЕФМДР.
Общата експертна оценка на ресурсите за постигане на целите на регионалното
развитие в национален мащаб, залегнали в СВОМР, обхваща основните източници за
публично финансиране на регионалното развитие: средства от фондове на ЕС- ЕФМДР,
национално финансиране (ПМДР) и друти финансови средства, необходими за
съфинансиране на проектите към Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков.
Основната маса от финансови средства се формира от първите два основни
източника – средства от фондове на ЕС и национално публично финансиране. Другите
финансови средствата са представени в допълнение на първите два източника.
Финансовите разчети са изготвени по начин, който гарантира, че средствата са в
рамките на параметрите по мярка 4.2 „Изпълнение на стратегии за местно развитие” на
ПМДР 2014-2020 г. Бюджетът е логически разпределен по основните дейностти и е в
съответствие със стратегията. Средствата са разбити по позиции и са обвързани с Плана за
действие. Изготвеният бюджет ще осигури изпълнението на стратегията за ВОМР и
поставените стратегически цели.

Оценка на необходимите ресурси за постигане целите на Стратегията за ВОМР на
МИРГ Самоков по мерки и източници на финансиране (в лв.)

Финансов
инструмент/
Мярка

Обща
оценка

Производствени
инвестиции в
аквакултурите
Преработване
на продуктите
от риболов и

480
000,001 447
490.00
640 000.00

Обществен

Други финансови
инструменти

Участие на
ЕС/ ЕФМДР
615 183.25204
000,00

Национално
участие /ПМДР
108 561.7536
000,00

723 745.00240
000,00

272 000.00

48 000.00

320 000.00

Форматирано: Шрифт: Не Курсив
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аквакултурите
Диверсификаци 800 000.001
я на рибарската
107 939,72
територия в
дейности като
туризъм,
култура и
услуги
Подкрепа за
1 200
инфраструктура 000.001 489
и услуги,
858,83
свързани с
обновяване и
развитие на
територията на
МИРГ Самоков
Съхраняване на
250
местната
000.00299
идентичност
916,31
чрез
възстановяване,
опазване и
анимиране на
културноисторическото
наследство на
територията на
МИРГ Самоков
Опазване и
30 000.00
възстановяване
на водното
биологично
разнообразие и
подобряване на
екосистемите
Създаване на
10
мрежи,
000.000,00
споразумения за
партньорство с
цел насърчаване
трансфера на
знания

340 000.00470
874,38

60 000.0083
095,48

400 000.00 553
969,86

1 020 000.001
266 380,01

180 000.00223
478,82

1 489 858,83

212 500.00254
928,86

37 500.0044 987,
45

299 916,31

25 500.00

4 500.00

30 000,00

1 500.000,00

0,00

8 500.000,00
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Текущи разходи
МИРГ

1 007
915.00977 9
15,00

831 227.75

Общо:

4 809 405,00
5 025 629.86

3 324 911,00

146 687.25
50 000.00977 915,0
0
586 749,00

1 473 745,003 911
660.00

Форматирано: Английски (САЩ)
Форматирано: Английски (САЩ)

(Таблица 6)

Заинтересованите страни- представителите на Стопанския сектор са информирани в
процеса на подготовка на стратегията и са заявили готовност за съфинансиране на своите
проекти със собствени средства или заемни. Доказателства са взетите решения на Общото
събрание на МИРГ Самоков и на Общински съвет Самоков.

Дялово разпределение на необходимите ресурси по мерки на Стратегията за ВОМР на
МИРГ Самоков ( в проценти)
Проекто-бюджета и плана за действие са публикувани на интернет страницата на
МИРГ Самоков и до тях са имали достъп 100% от заинтересованите страни. Проведени са
2 обществени обсъждания, след които финансовия план е променен. Предоставен отново
на 3-то обществено обсъждане, на което получава 100% одобрение.

С оглед осигуряване на ефективно управление и реализация на изпълнението на
СВОМР, в случай на одобрението й МИРГ – Самоков ще разчита на финансова подкрепа,
осигурена от Община Самоков в размер на 50 000 лв
Код на
мярката
М01

Име на мярката
Производствени инвестиции в
аквакултурите
Преработване на продуктите от риболов и
аквакултурите

М02
М03

M04

Диверсификация на рибарската територия
в дейности като туризъм, култура и услуги
Подкрепа за инфраструктура и услуги,
свързани с обновяване и развитие на
територията на МИРГ Самоков

Общо за периода на
стратегията
лева
%
240 000,00723
745.00
24.676.14%
320 000.00320
000.00
10.91%
553 969,86400
000.00
13.6314.16%

Форматирано: Шрифт: 12 пкт
Форматирана таблица
Форматирано: Шрифт: 12 пкт

Форматирано: Шрифт: 12 пкт

Форматирано: Шрифт: 12 пкт

1 489 858,831
200 000.00
40.9038.09%
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M05

M06

M07

М08

Съхраняване на местната идентичност чрез
възстановяване, опазване и анимиране на
културно- историческото наследство на
територията на МИРГ Самоков

299 916,31250
000.00

Опазване и възстановяване на водното
биологично разнообразие и подобряване на
екосистемите
Създаване на мрежи, споразумения за
партньорство с цел насърчаване трансфера
на знания

30 000,0030
000.00

10
000.000.00.00

0.340.00%

ОБЩО за проекти към СТРАТЕГИЯ-та:

2 933 745.00

100.00%

977 915.00

25.00%

3 911 660.00 лв

100.00%

Текущи разходи МИРГ
ОБЩО за СТРАТЕГИЯ-та за ВОМР:

Форматирано: Шрифт: 12 пкт

8.527.67%
Форматирано: Шрифт: 12 пкт

1.02%

(Таблица 6)

8. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми,
стратегии и политики, изпълняване на територията на областта. (В случай на
съвпадение на части от територията на прилагане на стратегии, прилагани от
МИГ и МИРГ, групите подсигуряват демаркация на финансираните дейности,
чрез разграничаване на същите в различните стратегии).
Във връзка със съвпадението на части от територията на прилагане на стратегии от
МИГ и МИРГ е подисигурена демаркация на финансираните дейности. При предложените
форми на подкрепа е направена предварителна оценка на рационалността– анализ на
демаркацията и синергията с останалите програми, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Заложените дейности и мерки в Стратегията на
МИРГ Самоков, не се припокриват с заложените в Стратегията на МИГ.
За да не се допусне двойно финансиране, кандидатите ще декларират, че не са
получавали безвъзмездна финансова помощ за същите дейности от друг инструмент на ЕС,
а в случай, че междувременно получат такава, незабавно да уведомят МИРГ. При
административната проверка служителите на МИРГ ще извършват служебна проверка на
декларираните в тази посока обстоятелства.
За установяване на координация с цел постигане на синергия ще бъде подпосан
договор за сътрудничество с МИГ Самоков, която ще изпълнява многофондова стратегия
за подпомагане развитието на местната територия.
Дейностите заложени в Стратегията на МИРГ Самоков могат да бъдат подпомогнати
от от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Околна среда“.
Разграничаване с другите мерки от Програма морско дело и рибарство.
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Форматирано: Английски (САЩ)

По Стратегията по МИРГ приоритетно ще се подкрепят по-малки по мащаб проекти,
включващи интегрирани мултисекторни дейности, както и в условията за
административно съответствие и критериите за качество на проектите се планират такива,
които изключват допускане на двойно финансиране за дейности.
Разграничаване с Общински планове за развитие на община Самокв, включително
Общинската стратегия за развитие на туризма
Общинските планове за развитие не включват дейности от сектор „Рибарство”.
На средствата от общинските бюджети за развитие за определени приоритети и мерки се
гледа като на потенциални източници на съфинансиране.Всяка община е член на МИРГ и
се планират административни процедури за недопускане на двойно финансиране на
дейности.
Разграничаване с Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и дейностите
по стратегията по МИГ.
Основното разграничение на планираната стратегия за развитие на рибарската област
от интервенциите, планирани в по ПРСР 2014-2020г. в Стратегията по МИРГ, е по
отношение на сферата на дейностите – рибарство. В настоящата стратегия се планират
дейности в подкрепа на бизнеса в сектор „Рибарство” и неговото разнообразяване,
подкрепя се риболовният туризъм, които дейности са изключени за подкрепа от ПРСР.
Дребномащабните инфраструктурни инвестиции в Стратегията по МИРГ имат за
цел подобряване и повишаване атрактивност на средата в полза на рибарските общности,
докато тези, планирани по ПРСР, адресират необлагодетелстваните населени места в
съответните селски територии.
Двете стратегии – по МИРГ и по МИГ биха допринесли за цялостно, интегрирано
развитие на туризма в цялата област, но ясно разграничавайки подкрепата за двата основни
продукта: риболовен туризъм и селски туризъм. В Стратегията по МИРГ ще се подкрепят
проекти, които са пряко свързани със сектор „Рибарство” и допринасят за постигане
целите на ПМДР.
Разграничаване с Оперативна програма „Околна среда”
ОПОС подкрепя мащабни инвестиционни проекти (като пречиствателни станции във
водите), които не са обект на подкрепа на Стратегията по МИРГ.
За всички дейности в проекти, които попадат в територии от Натура 2000, съответните
проекти преди одобрение ще се проверяват за съответствие с разпоредбите на Закона за
био-разнообразието и съответното вторично законодателство за прилагането му, както и
предвидените ограничения в заповедите за определяне на териториите и плановете им за
управление.
Разграничаване с Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРР подкрепя мащабни инвестиционни проекти (инфраструктурни и такива,
свързани с туристически национални обекти), които не са обект на подкрепа на
Стратегията по МИРГ.
Общините Батак и Доспат са с население под 10 000 жители, поради което не са
избираеми по туристическите мерки на ОПРР.Община Девин е избираема по мерките на
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ОПРР, но по ОПРР не се подкрепят дейности за развитие на риболовен туризъм.
Разграничаване с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Подкрепата за професионална преквалификация по Стратегията по МИРГ е свързана
със сектор „Рибарство” и е само за заети в сектора. Дейностите по Стратегията по МИРГ
включват и инвестиционна подкрепа за заети в сектор „Рибарство” за модернизация и
въвеждане на нови технологии и процеси за подобряване качеството на рибните продукти
и такива от аквакултури. ОПРЧР не предвижда такива инвестиции.
Разграничаване с Оперативна програма „Иновации конкурентоспособност”
Основното разграничаване с ОП „Иновации конкурентоспособност ще бъде по
целеви групи, територия и вид на дейностите.
Стратегията по МИРГ включва подкрепа за инвестиции в материални и нематериални
активи за подобряване работата на заетите в сектор „Рибарство” и за постигане на
съответствие със стандартите Общността за съответните дейности. Разграничаването с
мерките по ОП „Иновации конкурентоспособност ” е осигурено чрез различните видове
бенефициенти – по ОП „Иновации конкурентоспособност ” не се подкрепят заети в сектор
„Рибарство”.
Разграничаване с Програма ФАР Трансгранично сътрудничество
Съществува потенциален риск от припокриване с проектите за икономическо и
социално сближаване по ФАР, които се изпълняват основно чрез грантови
схеми.Обикновено това са дребно мащабни операции за развитие на бизнеса, човешките
ресурси и социална интеграция на уязвимите групи, които се изпълняват на територията на
цялата страна и предоставят грантова помощ за различни по вид целеви групи.
Разграничаване с Годишен план за зарибяване към Националната програма за
подпомагане устойчивото развитие на рибните ресурси
Планираните дейности в Стратегията по МИРГ за зарибяване на водите имат
единствената задача да повлияят на ефективното почистване на водоемите. Основното
разграничение с националната програма за зарибяване е, че планираното в Стратегията по
МИРГ зарибяване е любителско (извършено от частни лица), прецизно планирано с
експерти на ИАРА.
Любителското зарибяване по смисъла на Стратегията по МИРГ ще окаже допълваща
роля към Годишния план за зарибяване на водоемите в рибарската област, предвид
ограничените ресурси, с които се изпълнява годишният план.
Любителското зарибяване трябва да отговаря на следните изисквания:
да се зарибява само с растителноядни видове риба
в ограничени по размер зони за по-голяма ефективност

9. Описание на разпоредбите за управление и мониторинг на стратегията,
доказващи капацитета на местната инициативна рибарска група да изпълни
стратегията и описание на специфичните разпоредби за оценка
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9.1 Управление на МИРГ
Органите за управление на МИРГ – Самоков са формирани съгласно ЗЮЛНЦ на
две йерархични нива – върховен колективен орган (Общо събрание) и 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. С решение на Общото събрание могат да
бъдат създавани и други органи на сдружението.
Общото събрание се състои от 139 членове, които имат седалище и адрес на
управление или постоянен адрес, или работят на територията на действие на МИРГ, от
които 65 члена са представители на сектор рибарство и аквакултури, 1 члена еса
представители на публичния сектор, 63 члена са представители на нестопанския сектор.
Съотношението между така изброените сектори е 4655,1556% : 711.7011% : 4633,1533%.
Общото събрание:
 Изменя и допълва устава;
 Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 Приема Стратегията за ВОМР на МИРГ САМОКОВ;
 Приема годишен финансов отчет;
 Приема ежегодния отчет за дейността на Управителния съвет;
 Приема бюджета на МИРГ САМОКОВ;
 Приема годишен доклад за дейността на МИРГ Самоков, съгласно изискванията
на чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за предходната година и в предвидените от закона срокове
представя същия пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна
дейност към Министерство на правосъдието;
 Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на
Сдружението;
 Взема решение за участие в други организации;
 Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението
 Взема решения по всички други въпроси, предвидени в устава и свързани с
дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
Решенията на общото събрание са задължителни за всички членове и другите органи
на Сдружението.
Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие. Правомощията на Общото събрание, включително по
отношение на Стратегията за ВОМР, свикване, кворум и редът и начина за вземане на
решения, са посочени в на Устава на МИРГ-Самоков .
Общото събрание се свиква на редовно заседание веднъж годишно от Управителния
съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако
в последния случай управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за
свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по
писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице, съгласно
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чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението.
Управителният съвет (УС) на МИРГ-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 %. Правомощията на Управителния
съвет, вкл. по отношение на Стратегията за ВОМР, редът и начина за вземане на решения
са посочени в чл. 34- чл.41 на Устава на МИРГ-Самоков
Числеността, позициите и персоналният състав на екипа МИРГ Самоков е определен
с решение на Управителния съвет. Персоналът на МИРГ включва следните позиции:
Изпълнителен директор и Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР.

Изисквания към изпълнителния директор:





Завършено висше образование – най-малко степен „бакалавър”;
Професионален стаж – най-малко 5 години;
Управленски опит - най-малко 2 години.
опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС
или от други международни донори

Задължения на изпълнителният директор:
 Ръководи
дейностите, които Сдружение МИРГ САМОКОВ извършва при
изпълнение на целите и предмета на дейността си;
 Организира и администрира приходите и разходите за дейността на Сдружението;
 Ръководи разработването на проекти в изпълнение целите на Сдружението и за
осигуряване на финансиране на дейността му;
 Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото
събрание на Сдружението;
 Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
 Отговаря за разработването на планове, програми, отчети и становища за дейността
на Сдружението;
 Отговаря за изпълнението на приетата Стратегия за ВОМР;
 Изготвя и представя на УС годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР;
 Осъществява наблюдение върху изпълнението на проектите, финансирани от
Стратегията за ВОМР.
 Предлага, при съгласуване с Председателя на сдружението, проекти за решения на
Управителния съвет относно дейността на Сдружението и прилагането на СВОМР;
 Организира разработването и приемането на недискриминационна и прозрачна
процедура и обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР
 Организира прилагането на процедурите по подбор на проекти към стратегията за
ВОМР.
 Осъществява контакт и организира работата с външни експерти, подпомагащи
дейността на Сдружението, с МЗХГ и РА по прилагането на СВОМР.
 Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение
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подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция.
Информира УО на ПМДР за проблеми, възникнали при изпълнението на СВОМР.
Участва в работни срещи, командировки, заседания, обучения, свързани с
дейността на Сдружението;
Организира и провежда обучения в съответствие с предмета на дейност на
Сдружението;
Планира и управлява дейностите за публичност и прозрачност на процедурите за
прилагане на СВОМР на МИРГ САМОКОВ;
Отговаря за съхранението на всички документи и информация, свързани с
дейността на сдружението в съответствие с указанията на УО на ПМДР;
Оказва методическа и практическа помощ на служителите на МИРГ, на
Председателя и членовете на Управителния съвет.
Контролира спазването на изискванията за защита на личните данни и служебната
информация при подбор, оценка, изпълнение и отчитане на проекти.
Организира изпълнението на други конкретни задачи в кръга на компетентностите
му, поставени от Председателя на Управителния съвет, визирани в решения на
Колективния върховен и Колективния управителен орган на Сдружението или
произтичащи от конкретни указания на УО на ПМДР или ДФЗ-РА.

Отговорности на изпълнителният директор:
 Отговаря за разработването, актуализирането и прилагането на актове на
Сдружението в областта на управление и администриране на изпълнението на
СВОМР в съответствие със законовата рамка, поставена от УО на ПМДР и ЦКЗ към
МС, националното и законодателството на Общността;
 Отговаря за целесъобразността на поетите от и за сметка на Сдружението
финансови задължения при изпълнение на целите му и в съответствие с предмета
на дейността му;
 Отговаря за законосъобразността и достоверността на водените от Сдружението
регистри – Информационната система по подхода ЛИДЕР на МЗХГ, таблицата за
наблюдение на изпълнението на индикаторите, счетоводни, деловодни и др.
регистри;
 Отговаря за изправността и за целесъобразното използване на предоставените му
офис техника, оборудване, консумативи и материали;
 Отговаря за спазването на процедурите и законосъобразността на дейността на
комисиите за подбор на проекти.
Организационни връзки и взаимоотношения:
 Длъжността е йерархически подчинена на Председателя на Управителния съвет на
Сдружение МИРГ САМОКОВ, като Изпълнителният директор има оперативна
самостоятелност по отношение на организиране на работата на офиса – осигуряване
на консумативи и услуги, въвеждане на графици за работно време с бенефициенти и
др. оперативни ангажименти;
 За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и
Общото събрание.
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При изпълнение на длъжността се осъществяват организа¬ционни връзки и
взаимоотношения със:
-Служителите от екипа на Сдружението;
-Бенефициентите по мерките за прилагане на СВОМР;
-Институции и ведомства на територията на страната;
-Организации от страни-членки на ЕС
Длъжността е методически подчинена на УО на ПМДР, Централното
координационно звено на МС и ДФЗ - РА

Изисквания към Експерта по прилагане на СВОМР:



Завършено висше образование – най-малко степен „Бакалавър;
Общ професионален стаж – най-малко 2 години;

Задължения на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР:
 Провежда консултации с потенциални местни бенефициенти за предоставяне на
съвети за достъп до финансиране по мерките на СВОМР;
 Проучва нуждата от обучения на потенциалните бенефициенти и предлага график
за тяхното провеждане;
 Приема заявления за получаване на финансова помощ и ги регистрира в електронен
регистър.
 Участва в проверката за административно съответствие и допустимост на
получените заявления за предоставяне на финансова помощ;
 Участва в Комисии за избор на проекти, когато не е участвал в административната
проверка на постъпилите заявления;
 Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите и попълва
Информационната система по подхода ЛИДЕР на МЗХГ и Таблицата за
наблюдение изпълнението на индикаторите на МИРГ Самоков.
 Следи за спазване на поетите задължения от страна на одобрените бенефициенти и
им осигурява експертна, техническа и методическа помощ за изпълнение на поетите
от тях ангажименти;
 Осъществява посещения на място;
 Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до
Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
 Подготвя справки и информация за дейностите по прилагане на СВОМР и
постигнатите резултати ежемесечно и при поискване от Изпълнителния директор;
 Участва в изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията
за местно развитие, както и други доклади изисквани от УО на ПМДР;
 Подпомага създаването и развитието на националните и трансгранични връзки на
Сдружението;
 Информира своевременно Изпълнителния директор за проблеми, възникнали при
изпълнението на СВОМР;
 Подпомага Изпълнителния директор при реализиране на дейностите за осигуряване
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на публичност и прозрачност на СВОМР.
Изготвя справки по искане на Изпълнителния директор и Председателя на
Управителния съвет съгласно посочени от тях показатели;
Организира входящата и изходящата кореспонденция за екипа на МИРГ,
систематизира я в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от
Изпълнителния директор или конкретни изпълнители;
Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на
Сдружението;
Развива професионални си умения чрез участие в обучения, конференции, срещи и
семинари след предварително съгласуване с Изпълнителния директор и
Председателя на Управителния съвет.
Извършва и други дейности в рамките на своите компетенции във връзка с
дейността на Сдружението.

Отговорности по прилагане на стратегия за ВОМР:
 Е пряко отговорен за дейностите по популяризиране на Стратегията за водено от
общностите местно развитие и оказване на експертна и методическа подкрепа на
потенциални или одобрени кандидати.
 Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация на
членовете на Сдружението и служителите му, бенефициенти, външни експерти,
институции и други свързани с работата на Сдружението лица.
Организационни връзки и взаимоотношения на експерт по прилагане на стратегия за
ВОМР:
 Пряко подчинен на Изпълнителния директор и се отчита пред него.
 Координира дейностите по изпълнение на одобрените проекти и изготвя
ежемесечни доклади, които предоставя на Изпълнителния директор и Председателя
на Управителния съвет.
В процеса на разработване на основните документи за дейността на МИРГ Самоков
са имали достъп до информацията 100% от заинтересованите страни- проект на устава,
изискванията за екип на МИРГ са публикуване на интернет страницата на МИРГ Самоков.

9.2. Капацитет на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията
за ВОМР
Технически капацитет:
С оглед спазването на изискванията на Насоките за определяне на условията за
кандидатстване и изпълнение на стратегии за ВОМР, за осигуряване на самостоятелен
офис на МИРГ е сключен договор за наем на офис от дата 01.11.2017г. находящ се в гр.
Самоков, ул. Мaкeдония” No. 34 /. Офисът осигурява помещение за служителите и
помещение за провеждане на срещи и заседания и отделно архивно помещение. До офиса
на МИРГ има осигурен достъп за хора с увреждания. За всеки от служителите е осигурено
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и необходимото офис оборудване, обзавеждане и техника за работа /.
Административен капацитет:
МИРГ Самоков е новосъздадено сдружение с нестопанска цел. Административният
капацитет се базира на опита и квалификацията на изпълнителното звено – изпълнителен
директор и експерти. Управителният съвет, както и персонала на МИРГ Самоков, се
състоят от висококвалифицирани хора с опит в разработване, изпълнение и управление на
проекти, финансирани от ЕС и международни финансиращи органи.
За длъжността „Изпълнителен директор” е предложено лице с 15 годишен професионален
опит, от които около 4 години опит в работа по проекти по оперативните програми
финансирани от ЕС или от други международни донори. Ууправленски опит на
предложеното лице е над 3г. Отговаря на всички изискванията за заемане на длъжността,
залегнали в Насоките за определяне на условията за кандидатстване и изпълнение на
стратегии за ВОМР.
За длъжността „Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР” е предложено лице с 15
годишен професионален опит, от които 5 години е опита в оценката, изготвянето и
управлението на проекти, финансирани от ЕС. Отговаря на всички изискванията за
заемане на длъжността, залегнали в Насоките за определяне на условията за
кандидатстване и изпълнение на стратегии за ВОМР.
Финансов капацитет:
С оглед осигуряване на ефективно управление и реализация на изпълнението на
СВОМР, в случай на одобрението й МИРГ – Самоков ще разчита на финансова подкрепа,
осигурена от Община Самоков с решение №442 на Общински съвет – Самоков по
Протокол No.14/ 28.07.2016 г. в размер на 30 000 лв. (над 3 % от средствата за управление
на СВОМР)
9.3. Описание на системата за мониториг и оценка
Мониторингът представлява постоянен процес на натрупване на релевантни данни
свързани с изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков. Мониторингът има
за цел да следи динамичното развитие на индикаторите и натрупаната информация да
служи за периодична оценка и предприемане.на адекватни действия за изпълнение на
Стратегията за постигане на планираните в нея резултати. Мониторинговите данни се
събират от лигитимни източници на информация.
За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР, МИРГ Самоков, чрез
своите органи за управление, ще осъществява процес на наблюдение и оценка, чиято
основна задача е контрол на качеството на изпълнението на Стратегията за ВОМР като се
осигурява информация за финансовите параметри и резултатите от прилагането на
Стратегията за ВОМР с оглед отчитането на нейното изпълнение от една страна и
взимането на решения по отношение дейността на МИРГ и потенциалната необходимост
от актуализация, от друга. Наблюдението е свързано със систематичното и постоянно
събиране, анализ и използване на информация за целите на управлението на СВОМР и
вземането на решения относно конкретни процеси или интервенции. Въз основа на
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получената в процеса на наблюдение информация, МИРГ изготвя годишна оценка, която е
част от годишния доклад на МИРГ. Оценката следва да даде отговор на следните въпроси:
 До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки
 Доколко балансирано върви прилагането на мерките
 До каква степен са обхванати територията на МИРГ и различните групи
заинтерсесовани страни
 До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за
постигането на целите на СВОМР
 Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти
 Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията
 Какви мерки следва да бъдат предприети
За да се даде отговор на посочените въпроси, процесът на наблюдение ще осигурява
актуална информация за показатели,
които се основават на количествените цели по мерки и бюджета на стратегията. За да
могат да се вземат решения, наблюдението ще включва не само излагането на
отклоненията, но и анализ на причините за същите.
Таблица за наблюдение изпълнението на индикаторите на МИРГ Самоков:
Ще бъде изготвен елементарен програмен продукт във вид на набор от електронни
таблици за следене изпълнението на индикаторите – както общи, така и по мерки. В тях ще
залегнат: целевите стойности на индикаторите, залегнали в Стратегията; прогнозните
стойности на индикаторите в договорираните проекти; текущото изпълнение на
индикаторите по прилагане на Стратегията. Воденето на Таблицата за наблюдение
изпълнението на индикаторите ще бъде отговорност на експерта по прилагане на
стратегията за ВОМР, който ще актуализира информацията в нея с постъпването на нов
проект, постъпване на доклад от мониторингово посещение и постъпване на доклад от
бенефициент за отчитане на изпълнението.
Мониторингови посещения:
По всеки проект се осъществяват мониторингови посещения (посещения на място)
по предварително изготвен график, но могат да се инициират и по преценка на
Изпълнителния директор. Той възлага по свое усмотрение или по искане от РА или УО, на
членовете на екипа или на привлечени външни експерти, да извършат посещение на място
за установяване хода на изпълнение на проектите, степента на постигане на предвидените
резултати в сравнение с планираните индикатори, проверка и одобряване на ефективността
на разходите при подадени заявки за междинни / окончателни плащания по проектите,
подкрепени от Стратегията за ВОМР. В случаите на проекти, включващи строителномонтажни работи, се прави посещение на място и преди стартирането на работите.
Резултатите от посещенията на място се документират от извършилия ги служител от
офиса на МИРГ или привлечен външен експерт в „Доклад от посещение на място на
проект ...”. Докладът се изготвя по стандартизиран образец, съобразен с индикаторите за
мониторинг и оценка за конкретния проект. Докладът от всяко мониторингово посещение
се представя за запознаване и утвърждаване от Изпълнителния директор в 5-дневен срок от
посещението на място. След утвърждаването му, с данните от Доклада се актуализира
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информацията за проекта в Информационната система по ЛИДЕР, доколкото резултатите
от посещението касаят базата данни на системата, както и в Таблицата за наблюдение
изпълнението на индикаторите.

Доклади на бенефициентите за отчитане на изпълнението:
Изпълнението на проектите се проследява чрез доклади от бенефициентите –
междинни и окончателни. Междинните доклади се изготвят от бенефициентите и
представят при внасяне на заявка за междинно плащане, а окончателните – при внасяне на
заявка за окончателно плащане. В междинните доклади се отразява текущото състояние на
заложените в проекта индикатори. В окончателния доклад се отразяват стойностите на
индикаторите към момента на приключване на проекта. При постъпване на докладите на
бенефициентите, представената в тях информация относно индикаторите се сравнява със
залегналите в проекта целеви стойности на индикаторите и експертът отразява
постигнатите индикатори в поддържаната Таблица за наблюдение изпълнението на
индикаторите. Изпълнителният директор може да възложи проверка на място на вписаните
в доклада данни. В случай, когато залегналите в проекта индикатори не са постигнати при
неговото окончателно отчитане, експертът изготвя становище, което се внася за
разглеждане в УС. УС взема решение как да се процедира, включително може да изпрати
уведомление до ДФЗ с предложение за финансова корекция.


Годишни доклади

Годишните доклади се изготвят от екипа на МИРГ, като водеща фигура и главен
отговорник за това е изпълнителният директор. УС разглежда и одобрява годишните
доклади и заключителния доклад за изпълнение на Стратегията. Годишните докладите
съдържат информация за: (1) постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите,
мерките и индивидуалните проекти и схеми за подпомагане; (2) финансовото изпълнение
на проектите; (3) действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при
изпълнение на Стратегията, включващи мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и
създадените механизми за събиране на данни; преглед на всички значителни проблеми,
възникнали в процеса на изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
мерките за осигуряване на публичност; мерките за постигане на необходимото
съответствие със секторните политики и програми, както и коректното прилагане на
всички заложени в стратегията или изискуеми от УО/РА процедури.


Външни оценки на Стратегията за ВОМР

Оценките представляват независим анализ, чиято крайна цел е да се усъвършенства
управлението и/или изпълнението на Стратегията. Те са инструмент за подобряване на
ефективността и ефикасността на финансовата подкрепа, която бенефициентите получават
по Стратегията за ВОМР, както и за установяване въздействието и устойчивостта на
постигнатите резултати. Дейностите и разходите по оценка и одит ще се финансират от
бюджета на управление на Стратегията за ВОМР и се различават от изготвянето на
годишните доклади за отчитане на изпълнението на СВОМР.
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Предвижда се изготвянето на Междинна техническа оценка и Финална техническа
оценка по прилагането на Стратегията да бъде възложено на външни експерти.
Междинната оценка ще се извърши в края на втората изтекла цяла година от стартиране
прилагането на Стратегията и ще придружава Годишния доклад за отчитане изпълнението
на Стратегията за тази година, като оценява реализираната част от Стратегията към този
момент. Резултатът от оценката може да бъде основание за искане за промени в
Стратегията, ако се прецени необходимост от такова действие.
В годината на приключване прилагането на Стратегията за ВОМР МИРГ ще възложи
на външни експерти изготвянето на Финална оценка за техническото изпълнение на
планираните дейности при прилагането на Стратегията за целия период на изпълнението й.
Финалната оценка ще разглежда степента на усвояване на средствата и социалноикономическото въздействие на Стратегията върху територията на МИРГ. Тя ще
идентифицира факторите, довели до успеха или неуспеха при изпълнението на
Стратегията, включително възможността за устойчивост и идентифициране на добри
практики.

10. Процедури по прилагане и актуализиране на стратегия за местно развитие
10.1 Налични правила/процедури за предотвратяване на конфликт на интереси
В МИРГ Самоков са разписани правила/процедури за предотвратяване на конфликт
на интереси, според които всеки член и кандидат на МИРГ ще попълва декларация, че не е
в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за
всяка покана, както и че бивши членове на МИРГ, с право на глас при оценката на
постъпилите проектни предложения не се допускат като бенефициенти на проекти по
МИРГ, след оттегляне от задълженията им като членове на МИРГ за срок от една година
след оттеглянето им.
Подготовка на проекти за изпълнение на Стратегията
МИРГ активно ще работи за информиране, консултиране и подготовка на проекти за
потенциалните кандидати.
МИРГ ще обявява Индикативна работна програма за подготовка и финансиране на
проекти.
Индикативна годишна работна програма за подготовка и финансиране на проекти ще
съдържа информация относно:
 Приоритетните области и мерките, по които през текущата година ще се
финансират конкретни проекти и дейности
 Индикативен размер на финансовата помощ по всеки приоритет и мярка
 Индикативни срокове за приемане на проектни предложения
 Допустими бенефициенти на финансовата помощ
 Координати за връзка с МИРГ и консултантите по подготовка на проекти
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На интернет страницата на МИРГ ще бъдат публикувани общите правила за
финансиране на проекти, допустимите бенефициенти по програмата, както и документи за
кандидатстване по отделните мерки.
Към МИРГ ще бъдат привлечени консултанти в различни области за изпълнение на
мерки от СВОМР.
Начин на кандидатстване
След откриване на процедура за подбор на проектни предложения МИРГ ще обяви
Покана за набиране на проекти, която ще се публикува в регионален ежедневник, на сайта
на община Самоков както и на сайта на МИРГ Самоков и на информационното табло на
общината.
Поканата за набиране на проекти ще съдържа:
 Информация и лого на финансиращата институция
 Мярката, по която ще се финансират конкретни проекти и дейности
 Допустимите дейности по проекто-предложенията
 Допустими разходи
 Териториалния обхват за реализиране на конкретните проекти и дейности
 Допустими бенефициенти на финансовата помощ
 Общ размер за финансовата помощ по конкретната мярка
 Срок за приемане на проектни предложения
 Начин на кандидатстване
 Минимална и максимална стойност на проектните предложения
 Размер на финансовата помощ за всеки проект
Кандидатстването ще се извършва в ИСУН 2020 и прилагане на указанията от
Ръководство за потребителя за модул “Е-кандидатстване”.
Оценка на проекти
Ще бъдат разработвани Правила за оценка и ще бъдат одобрени от УС на МИРГ
предварително и съгласувани с УО - преди публикуване на Поканата за набиране на
проекти.
Ще бъде сформирана комисия от външни експерти за оценка на проекти. Комисията
за оценка на проекти ще извършва Проверка за административно съответствие и
допустимост на проектите. След съставяне на Списък на допуснатите до техническа
оценка проекти, ще бъде извършена Техническа експертна оценка и класиране на
проектите от членовете на Комисията.
Комисията за оценка на проекти ще завършва своето заседание с Протокол за
предварителен подбор на проекти, който ще бъде предоставен в УО за извършване на
процедурна проверка за допустимост на разходите. В списъка се включват само проекти,
преминали с положителна оценка на административното съответствие.
Комисията за оценка на проекти подготвя Протокол за извършената оценка на
проектните предложения и организира заседанията на колективния върховен орган за
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одобрение и/или отхвърляне на проектните предложения, преминали с положителна
оценка процедурната проверка за допустимост на разходите.
Колективният върховен орган взема Решение за одобрение на проектните
предложения.
Уведомяване и сключване на договор
Всички кандидати в процедурата за набиране на проекти ще бъдат писмено
информирани за одобрение или отхвърляне на проекта. За тази цел ще бъде изготвена
стандартна бланка Уведомление за класиране. Класираните участници ще бъдат поканени
в определен срок да представят съпътстващи документи и да подпишат Договор за
финансово подпомагане.
Изпълнение на проектите
Класираните за финансово подпомагане проекти ще се изпълняват от
Бенефициентите. При необходимост или по тяхно желание, екипът на МИРГ ще оказват
помощ на бенефициента при подаването на необходимите документи по изпълнението на
проекта.
МИРГ извършва цялостно наблюдение по изпълнението на проекта.
Наблюдение изпълнението на проектите
МИРГ ще създаде и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегия за
ВОМР, тяхното състояние и движение.
МИРГ ще извършва проверки на място за наблюдение напредъка на проекта.
Екипът на МИРГ ще изготви формуляр за Оценка на напредъка на проект. Въз
основа на предоставяните от бенефициента Ежемесечни отчети този формуляр ще бъде
попълван след депозирането на всеки отчет. МИРГ ще извършва проверки на място за
установяване на съответствието между планираните и извършените дейности по проекта.
Ще се наблюдава спазването на изискванията относно дейностите за информираност и
публичност, произход и обозначение на закупените по проектите дълготрайни активи и др.
При констатиране на нередности и/или риск за изпълнението на проекта, на Бенефициента
ще бъде предоставяна помощ, под формата на методически указания, правна или
техническа консултация от екипа на МИРГ и др.
При необходимост, установена въз основа на мотивирано становище на МИРГ или
по обосновано искане на бенефициента, срокът на Договора за финансово подпомагане ще
бъде удължаван.
Актуализиране на Стратегията за ВОМР
Актуализацията на Стратегия за ВОМР е допустима след изтичане на първата
година от нейното одобрение от УО на ПМДР. За актуализиране на стратегията, МИРГ
изпраща в писмен вид подробна обосновка до УО на ПМДР, необходимостта от нейното
актуализиране.
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Обновяването и допълването на СВОМР се извършва при спазване на следните етапи
и отговорности:
 Предложения могат да правят екипа на МИРГ, заинтересовани страни,
консултативни механизми или редовни членове на МИРГ.
 Предложенията се обсъждат и приемат от ОС след задължително консултиране с
партньорите.
 След вземане на решение от Общото събрание по правилата за вземане на решения
Екипът изготвя предложение и изпраща до УО.
Процедури по прилагане на Стратегията за ВОМР
При изпълнението на стратегията, МИРГ се задължава да спазва приложимото
европейско и национално право, в т.ч. и условията за изпълнение на проекти по ПМДР
2014-2020, „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.
Правилата и функциите в управлението на СВОМР се базират на разбирането, че е
необходимо да се инвестират усилия както в управлението и администрирането на процеса
по набиране на проекти, така и в дейности за повишаване на капацитета и повишаване на
активността на членове на територията. МИРГ ще се стреми да осигурява в максимална
степен необходимата методическа помощ, подкрепа и експертиза за планирането и
подготовката на допустими за финансиране дейности, допринасящи за постигането за
заложените от МИРГ цели в СВОМР.
Прилагането на Стратегията включва изпълнението на множество процедури.
Решенията за стартиране на процедури по изпълнение на СВОМР се вземат от Управителя
и/или УС, съгласно правомощията му определени от Устава на Сдружението.
 Процедура за разработване Условията за кандидатстване и условия за изпълнение
по всяка мярка от своята стратегия за ВОМР по реда на глава трета, раздел I на
ЗУСЕСИФ. Изготвяне проект на насоки за кандидатстване /Условия за
кандидатстване и условия за изпълнение/ и да ги предоставя на управляващия
орган за съгласуване. Утвърждаване на насоките за кандидатстване, при спазване на
указанията на управляващия орган.
 Публикуване на проекта на насоки, както и утвърдените насоки за кандидатстване
на страницата на МИРГ и в ИСУН 2020, за което информира управляващия орган
на ПМДР.
 Условията и редът за предоставяне на финансова помощ за изпълнение на проекти
към стратегия за ВОМР на МИРГ Самоков се уреждат с насоки за кандидатстване
/Условия за кандидатстване и условия за изпълнение/, утвърдени от Председателя
на Управителния съвет на МИРГ и съгласувани с УО на ПМДР.
 Представяне не по-късно от 1-ви октомври на предходната година на УО на ПМДР
индикативната годишна работна програма за съгласуване.
 Уведомяване, управляващия орган на ПМДР, незабавно след настъпването на
обстоятелство от значение за изпълнението на настоящия договор или при
затруднения за изпълнение на целите на стратегията и предлага мерки за
преодоляването им.
 Оказване на необходимото съдействие на бенефициентите във връзка със
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законосъобразното и правилно изпълнение на проектите, съобразно договорните му
задължения, произтичащи от административните договори.
 Прилагане на методологията и критериите за избор на проекти, т.е. да извършва
оценка за съответствие с конкретната стратегия на постъпилите по конкретна
мярка
проектни предложения. МИРГ е длъжен да определи недискриминационна и прозрачна
процедура за подбор и критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на
интереси, и гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор са от
партньори извън публичния сектор, като се предвижда възможност за обжалване на
взетите решения за подбор и се позволява подбор чрез писмена процедура.
 След първоначалния избор на проекти и след извършена оценка за съответствие с
конкретната стратегия от МИРГ, УО на ПМДР извършва административна,
техническа и финансова оценка на подадените проектни предложения.
 Извършване на мониторинг на изпълнението на стратегията за ВОМР.
 Предоставяне на УО окончателен доклад за изпълнение на стратегията, в срок до 2
месеца от датата на извършване на последното плащане към бенефициента.
 Информиране на местната общност за дейностите по стратегията за ВОМР и
оповестява публично информация за срещи, информационни събития, обучения и
семинари.
 Процедура за спазване изискванията за информиране и публичност, прозрачност и
равно третиране при работата си с потенциалните кандидати и бенефициенти.
 Популяризира възможностите за кандидатстване и разработване на проектни
предложения – обявяване на сайта на МИРГ, публикуване в местен ежедневник и
др.;
 Информиране на гражданите на територията на МИРГ /потенциалните кандидати и
бенефициенти/ за условията за кандидатстване по всяка мярка по стратегията т.е.
провеждане на информационни кампании;
 Да не се поставя в по-неблагоприятно положение кандидат в процеса на
кандидатстване и оценяване на проектни предложения от стратегията за ВОМР;
 След откриване на процедура за подбор на проектни предложения МИРГ може да
променя обявените документи в частта, определящи условията за кандидатстване
при условията на чл.26, ал.7 от ЗУСЕСИФ.
 Публикуване
на електронната си страница на МИРГ одобрения годишен
индикативен график за всяка следващата календарна година;
 Изготвяне на доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението
на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПМДР 2014-2020 г.;
 При противоречие на текстове от стратегията за ВОМР с актове от приложимото
европейско или национално право, се прилагат съответно разпоредбите на
европейското и националното право;
 Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ/БФП/ по проект за изпълнение по
стратегията за ВОМР, който е възложител по смисъла на Закона за обществените
поръчки/ЗОП/, възлага изпълнението на дейности по проекта при спазване на
съответната процедура, съответно когато бенефициент на БФП не е възложител по
смисъла на ЗОП възлага изпълнението на дейности по проекта при спазване на
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за
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разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
При необходимост ще се разработват и прилагат и други процедури необходими за
прилагането и изпълнението на СВОМР.
Екипът на МИРГ ще разработва и представя за одобрение пред УС следните
стандартни формуляри и документи:












Индикативна годишна работна програма за подготовка и финансиране на проекти
Покана за набиране на проекти
Правила за оценка
Таблица за проверка за административно съответствие и допустимост на проектите
Техническа експертна оценка и класиране на проектите
Протокол за класиране
Уведомление за класиране
Договор за финансово подпомагане
Таблица за оценка на напредъка на проект
Протокол от проверка на място
Списък на консултантите към МИРГ
Водещи принципи при планиране и прилагане на правилата и процедурите:
 осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на
Стратегията;
 участие на заинтересованите страни и партньорство между участниците от
сектори;
 недопускане на конфликт на интереси;
 ясно разпределение на ролите и отговорностите;
 повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управление на
Стратегията както и този за планиране и реализиране на устойчиви местни
инициативи;
 ефективност на финансовото и административното управление;
 ефективно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на
предложения и успешно им финансиране;
 оперативност и гъвкавост в рамките на взаимодействие между органите на
МИРГ, партньорите в МИРГ;
 координация и взаимодействие за осигуряване на връзка между финансираните
дейности като основен елемент за ефективно изпълнение на СВОМР и
интегрирано развитие.
Основни принципи при взимане на решения в рамките на партньорството
 Наличие на представителство и кворум
 Наличие на основание за взимане на решение
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Спазване на процедури за протоколиране и публичност
Взимане на основни и значими решения с квалифицирано мнозинство на 2/3 от
всички членове след задължително консултиране в рамките на консултативни
механизми.
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11. Дейности за популяризиране, комуникационна стратегия и предвиден
бюджет.
С оглед да се акцентира върху информираността, комуникацията и прозрачността,
МИРГ ще осигурява публичност:





като информира потенциалните бенефициенти, професионални организации,
икономическите и социални партньори, организациите насърчаващи равенство
между половете и неправителствени организации, включително занимаващи се с
екология и туризъм, за възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР и за
правилата за получаване на финансиране;
като информира бенефициентите за приноса на ЕС, ЕФМДР и ПМДР;
като информира широката общественост за ролята на ЕС, ЕФМДР и ПМДР в
осъществяване на стратегията и за постигнатите резултати.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност МИРГ ще публикува на електронната
си страница следната информация за всеки проект:






име на бенефициента и наименование на проектите;
приоритети и мярка от Стратегията за ВОМР;
общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР
и проекта;
общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по местната стратегия
за развитие и проекта;
общ размер на финансовия принос от ЕФМДР.

През целия период от изпълнението на Стратегията за ВОМР ще се осъществява
Комуникационна стратегия, която има своето визуално, вербално, събитийно и контекстно
измерение.
Цели на Комуникационната стратегия:




Представяне на Стратегията за ВОМР
Постигане на обществено внимание и ангажираност към реализирането на
приоритетите и целите
Популяризиране на идеите и практиките на местно икономическо развитие, които
спомагат за по-добри условия за икономически растеж и заетост.
Методи за реализация на Комуникационната стратегия и инструментариум:





Визуален аспект - според изискванията на “Насоките на ЕС за визуална
идентификация при външни действия” ще се съблюдава визуалната идентификация
на ЕС, ЕФМДР и ПМДР и в същото време ще се постигне визия на Стратегията за
ВОМР и проектите, изпълнявани чрез нея. Основен PR-инструментариум: собствен
уеб сайт на МИРГ и на бенефициентите по проектите; брошура, постер; видео
клипове; специално оформление на изданията и документите, изготвяни във връзка
с изпълнението на Стратегията за ВОМР и т.н.
Вербален аспект - контакти с медиите, интервюта, публикации, прес-лист и други.
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Събитиен аспект – организиране на работни срещи, тържества за откриване на
обекти и др., за представяне и популяризиране на постиженията и за
разпространение на резултатите сред рибарската област.
Контекстен аспект – информиране и популяризиране на целите и ефекта от
изпълнението на Стратегията за ВОМР в различни други форми на текущата
дейност на община Самоков, на бенефициентите по проектите, на членовете на
МИРГ като: конференции, семинари, изложби, чествания и други.

МИРГ Самоков ще изпълнява мерките за информация и публичност в съответствие с
Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.(НКС) и тези мерки ще са насочени
към възможно най-широко отразяване от медиите чрез използване на различни форми и
методи на комуникация на подходящото равнище. С оглед специфичните целеви групи
бенефициенти и ограничения бюджет, основният принцип на комуникация ще се базира на
директния контакт – семинари, обучения, изложения, промоционални материали и
популяризиране на добри практики на бенефициенти в електронните и печатни медии.
Популяризирането на ролята и постиженията на политиката на ЕФМДР чрез
информационна и комуникационна дейност във връзка с резултатите и въздействието от
оперативната програма и дейностите.
МИРГ Самоков ще гарантира за информацията и публичността да са насочени към
възможно най-широко отразяване от медиите, чрез използване на различни форми и
методи на комуникация на подходящото равнище.
В подхода за информиране и популяризиране МИРГ Самоков се ръководи от НКС
2014-2020 г., която важи за всички ОП в България, и попълва Годишен план за действие в
изпълнение на НКС.
Комуникационна стратегия, насочена към популяризиране на Стратегията ВОМР,
информиране и публичност, съдържа следните елементи:
 Създаване на информационни канали и текущо управление на информацията
(интерактивна уеб страница, информационни точки поне 9 в цялата рибарска
област)
 Разработване печатни публикации (индикативни: 3месечен бюлетин, годишен отчет
двуезичен, цялостен доклад от прилагането на Стратегията за ВОМР и печатни
материали, презентиращи рибарска област – плакати, дипляни, инфо картички и
др.)
 Разработване и размножаване на формуляри и обучителни материали
 Разработване и реализиране на радио предавания, телевизионни предавания и
реклами
 Изработване на информационни табели и банери за популяризиране на Стратегията
за ВОМР и процеса на прилагане
 Организиране на информационни срещи, работни срещи на тематични групи и
годишно обществен форум
 Организиране на информационни събития като общностни празници за представяне
на постигнатите по Стратегията за ВОМР резултати и генериране на нови идеи.
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№

Комуникационни средства

Резултати

1.

Оформление на бланките за Изготвени бланки за административните нужди
кореспонденция;
на на МИРГ. Лого на МИРГ. Документация за
административните доклади и набиране и оценка на проекти
на проектна документация.

2.

Изготвяне на изявления за Прес-листи със съдържание: заглавие, цели на
пресата (периодично).
МИРГ, партньорство м/у ЕС и бенефициентите,
най-важни факти за МИРГ и/или проекти,
финансирани от Стратегията за ВОМР,
предистория и резултати, координати на лице за
контакт; информация, че финансирането е
осигурено от ЕС, ЕФМДР и ПМДР и размера на
финансирането в евро и/или лева; дата на
изявлението.
3.

Поддържане и актуализиране Уеб сайт на МИРГ
на високотехнологичен и
интерактивен уебсайт.

4.

Изготвянето
доклади.

5.

Оформление на текущите Архив
материали,
свързани
с
управлението и изпълнението
на Стратегията за ВОМР.

6.

Акумулиране
на
архив Архив
(печатни материали, снимки и
т.н.).

7.

Обозначаване
на
всички Стикери с обозначения на техниката
материали и оборудване със
стикери с емблемата на ЕС,
ЕФМДР и ПМДР поставени на
видно място, заедно със
следния текст: “Осигурено с
подкрепата на ЕС, ЕФМДР и
ПМДР”

8.

Подготовка и издаване на
брошури
за
текущото
изпълнение на Стратегията за
ВОМР и МИРГ Самоков

на

отчети

и Отчети и доклади

Брошури (Задължителни елементи: основните
елементи за визуална идентичност на ЕС –
емблемата на ЕС и декларация относно
отговорността: “Настоящата публикация е
изготвена със съдействието на Европейския
съюз. Отговорност за съдържанието на тази
публикация
носи
единствено:
име
на
93

автора/наименование
на
изпълнителя/друг
изпълняващ партньор”; Определение за
ЕС/Програма на ЕС; Данни за МИРГ, лице за
контакт, адрес, телефон, факс и ел. поща.
9.

Видеозаснимане
публикуване на клипове;

и Видео клипове

(Таблица 6)

Предвиден е бюджет от текущите разходи на МИРГ Самоков за дейности по
популяризиране и комуникационна стратегия, който ще бъде подробно разработен по
указания на УО.

12. Дейности по сътрудничество
С реализацията на Стратегията за ВОМР ще се получи допълняемост и добавена
стойност към планираните цели и дейности от местните, регионални и национални
планови и стратегически документи основно в частите им, които засягат: развитие на
устойчив туризъм, диверсифициране на традиционните икономически дейности в
рибарската област, повишаване атрактивността на населените места, както и развитие и
повишаване на капацитета на общностите и поощряване на сътрудничеството като форма
за споделяне на опит и ресурси.
Планиране и разработване на механизми за сътрудничество между представители
на трите сектора - публични, граждански и бизнес организации, за изготвяне на
планове/програми за устойчиво управление на ресурсите за развитие на рибарската област.
Предвижда се с одобрениета на Стратегията за ВОМР, МИРГ Самоков да стане
член на ФАРНЕТ – европейската мрежа на рибарските области и това предполага участие
в общи дейности на пан-европейската мрежа, вкл. съвместни проекти, обмяна на добри
практики, общи дейности за позициониране на сектор Рибарство в общия социалноикономически контекст както на национално, така и на европейско ниво. ФАРНЕТ
провежда проучване между управляващите органи на програмите за развитие на сектор
Рибарство в ЕС по отношение ангажиментите на всяка страна за подпомагане и
финансиране на дейности за коопериране в рамките на приоритет 4.
МИРГ Самоков ще се възползва от всички инструменти на сътрудничеството –
учебни посещения, стажове, обмен на информация и добри практики, организиране и
респективно участие в тематични семинари и конференции, побратимяване. След като
групата се стабилизира институционално и изгради механизмите за работа с местната
общност по изпълнение на стратегията, ще се потърсят варианти за участие в т.нар.
проекти за напреднало сътрудничество – т.е. да се направят общи инвестиции между
партньорите в разработване или използване на продукт, техника, инструмент или услуга.
След стартиране на дейностите на МИРГ, административният персонал ще разработи
специална програма за сътрудничество, която ще представи на членовете групата и след
тяхната санкция, ще подготви план за изпълнение, вкл. с идентифициране на възможните
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финасови источници.

13. Измерими индикатори за напредъка и резултатите на стратегиите за ВОМР
За целите на процеса на мониторинг и оценяване в рамките на прилагането на
Стратегията за ВОМР ще се прилага следната рамка:
 При стартирането на прилагането на Стратегията за ВОМР ще бъдат определени
базисните нива на планирани конкретни показатели, за които в момента няма
налични данни (чрез планирани проучвания)
 На основата на тези базисни нива ще бъдат определени крайните и междинните
стойности на избраните показатели, начина на събиране на информация за тяхното
развитие (методи за събиране на информация, честота на събиране на информация и
източник на информация). За целта в рамките на Стратегията за ВОМР са
планирани годишни проучвания, свързани със събирането на информация за
развитието на индикаторите
 В края на всяка година на основата на планираните конкретни показатели и
резултатите от годишни проучвания, свързани със събирането на информация за
развитието на индикаторите ще бъде изготвян годишен доклад за напредъка при
реализирането на Стратегията за ВОМР.
 В края на целия период на прилагане на Стратегията за ВОМР ще бъде проведено
проучване за цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР и изготвен доклад за
реализирането на Стратегията за ВОМР.
- В съответствие с избраната методология на планиране на стратегическата
рамка като стратегическа карта с четири основни направления за целите на
техническата оценка и класирането на проектите, както и за осъществяване
на мониторинг върху тяхното изпълнение ще бъде разработен списък с
основни критерии за оценка и тежест на всеки критерий, както и от
допълнителни критерии, които са утвърдени от ОС.
- Екипът на МИРГ, а при необходимост и външни експерти, наблюдават
техническото и финансовото управление на договорените проекти, като
преглеждат документацията на проектите и посещават проектите на място. В
посещенията на място се включва и член на УС. Всяко посещение се
извършва поне от двама служители на МИРГ и или наети за целта външни
експерти.
- Посещенията на място за наблюдение по изпълнение на дейностите по
проекта се извършват в следните случаи:
а) подготовка на заявка за междинно плащане по проект;
б) подготовка на заявка за окончателно плащане по проект;
в) най-малко 1 текуща проверка по време на изпълнението на проект.
- След всяко посещение се изработва протокол, което се добавя към досието
на проекта.
- Изготвят се текущи поне един път на три месеца доклади към УС за
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проведения мониторинг
Резултатите се отразяват в междинни отчети по Стратегията за ВОМР и се
предоставят за целите на външна оценка на Стратегията за ВОМР,
предоставят се на УС и се изпрашат до УО на ПМДР
- При идентифициране на рискове в изпълнението на проекти на Стратегията
за ВОМР или нередности се изготвя протокол, разглежда се от УС и се
изпраща до УО на ПМДР;
- При последващ мониторинг се проследява спазване на мерките за
отстраняване на констатираните проблеми и направените препоръки при
предишното посещение.
Правила за отчетност по изпълнение на Стратегията за ВОМР, изготвяне на външни
оценки:
- Всяка година до 31 декември екипът на МИРГ изготвя Годишен доклад,
съдържащ финансов отчет и отчет за изпълнение дейности по прилагане на
Стратегията за ВОМР през текущата година и го внася да одобрение от УС
съобразно индикаторите на Стратегията за ВОМР.
- Обект на проследяване за целите на изготвяне на годишния доклад са и
следните индикатори: брой и стойност на подадените проектни
предложения, брой и стойност на одобрените проектни предложения, брой и
стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за
плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и
стойност на успешно приключилите проекти.
- Информацията се събира от екипа, използват се проведени външни оценки
на Стратегията за ВОМР и се обобщава в таблиците с индикаторите за
наблюдение по отношение изпълнение на стратегията и на всяка мярка.
- Външна оценка се провежда всяка година от външен оценител
- За целите на изготвяне на финалния отчет, МИРГ провежда годишно
представяне на напредъка
- След одобряване на доклада от ОС по напредъка, се изпраща на УО на
ПМДР.
-



МИРГ наблюдава и контролира качеството на изпълнението на Стратегията за
местно развитие, като извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори,
изходни индикатори и индикатори за резултат, а при възможност и индикатори за
въздействие. МИРГ предвижда възможност за проследяването на следните финансови
индикатори:
 брой и стойност на подадените заявления,
 брой и стойност на одобрените заявления,
 брой и стойност на сключените договори,
 брой и стойност на подадените искания за плащане,
 брой и стойност на одобрените искания за плащане,
 брой и стойност на успешно приключилите проекти.
В процеса на реализация на стратегията ще се спазват принципите на отговорно и
добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при
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осъществяване на управленските функции, предотвратяване и корекция на грешки и
пропуски. Приети принципи за добро административно и финансово управление на
МИРГСамоков:












Сътрудничество (партньорство), гражданско участие
Върховенство на закона
Прозрачност
Ориентация към консенсус
Равнопоставеност при взимане на решения- вземане на информирани и
прозрачни решения, които се подлагат на ефективен анализ и управление на
риска
Ефективност и ефикасност- развитие на капацитета и способностите на
служителите да са ефективни и осигуряване на същия капацитет от страна на
ръководителите
Отчетност
Стратегическо виждане
Кохеретност

Управленската дейност в МИРГ Самоков се извършва на принципа на йерархична
подчиненост, субординация, вътрешен контрол и обратна връзка.В рамките на
оперативната дейност по планиране, организация, изпълнение, отчитане или контрол на
определен процес се прилага принципът на координация.

Процедури за мониторинг:
Ежегодно се извършва преглед на постигнатия напредък, по приетите количествени
и качествени индикатори, и докладва състоянието и възможните мерки;
Обсъждат се резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
се отчет за постигнатите резултати;
Ежегодно изготвя доклад за изпълнението на Стратегията, който се разглежда и
приема на Общо събрание на МИРГ. Методи за мониторинг: Напредъкът, ефикасността и
ефективността на изпълнение на годишните планове и включените в тях мерки по
отношение на поставените цели се оценява на базата на количествените и качествени
индикатори, заложени във всяка мярка. В годишния доклад ще се направи обобщение на
оценките по общи параметри и критерии, както следва:





Ефективност;
Ефикасност;
Степен на въздействие върху местните общности;
Устойчивост;
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13.1. Индикатори за цялостно прилагане на стратегията за ВОМР, вкл. брой
създадени места

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР
Вид
Мерна
Стойнос Източник
на
Индикатор
индикатор
единица
т
информация
Стопанства,
получили
Брой
8
Доклади и архив на
подкрепа
МИРГ, ИСУН
Запазени работни места
Брой
48
Доклади и архив на
МИРГ, ИСУН
Разкрити работни места
Брой
10
Доклади и архив на
МИРГ, ИСУН
Изходен
Населението,
което
се
%
100
Доклади и архив на
възползва от подобрената
МИРГ, ИСУН
инфраструктура
Общ брой финансирани Брой
18
Доклади и архив на
проекти
МИРГ, ИСУН
(Таблица 7)

13.2. Индикатори по мерки на стратегията за ВОМР
Вид
Индикатор
индикатор
Стопанства, получили подкрепа
Мярка
М01

Мярка
М02

Мерна
единица
Брой

Стойно
ст
24

Запазени работни места

Брой

26

Разкрити работни места

Брой

24

Обучени лица, заети в сектора

Брой
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Стопанства, получили подкрепа

Брой

32

Източник
на
информация
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
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Мярка
М03

Мярка
М04

Запазени работни места

Брой

22

Разкрити работни места

Брой

32

Обучени лица, заети в сектора

Брой

10

Проекти, получили подкрепа

Брой

54

Разкрити работни места

Брой

54

Проекти, получили подкрепа

Брой

63

%

60%

Проекти, получили подкрепа

Брой
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Население получило услуги

%

60%

Проекти, получили подкрепа

Брой

1

Брой

1

Брой

01

Създадено партньорство/ сътрудничество/мрежа

Брой

01

Одобрена Стратегия за ВОМР

Брой

1

Обучени лица

Брой

20

Население
ползващо
се
от
инвестициите в инфраструктура
Мярка
М05

Мярка
М06

Мярка
М07

Мярка
М08

Мероприятие по опазване
околната среда
Проекти, получили подкрепа

на

МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
Доклади
и
отчети на
МИРГ
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Създадено партньорство

Брой

1

Доклади
отчети на
МИРГ

и

(Таблица 8)

14. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС
14.1. Равенство между половете и липса на дискриминация


прилагане на принципа на равенство между половете;

В съответствие със Закона за защита от дискриминация УС на МИРГ ще гарантира,
че равнопоставеността между жените и мъжете и избягване на дискриминацията са взети
предвид в етапите на програмиране, прилагане, наблюдение и оценка на СВОМР. Всички
мерки от стратегията ще бъдат отворени за равнопоставено кандидатстване без оглед на
пол, раса, етническа основа, религиозно убеждение или вярване, увреждания, възраст или
полова ориентация. Всички приоритети и дейности по Стратегията за ВОМР се основават
на принципа на равенство и отсъствие на дискриминация. Тези принципи ще бъдат
спазвани през всички етапи от управлението и изпълнението на Стратегията, както е
регламентирано в българското законодателство.


допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности;

Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата инфраструктура и
неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е основният елемент,
който продължава да разширява границите на развитие между селските и градските райони
в България и който, освен това е пречка за създаването на равни възможности в социалноикономическото развитие на селските и рибарските райони. Тези фактори водят до
влошаване на качеството на живот в тези райони и застрашава способността им да
задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социалноикономически спад. В тази връзка изпълнението на Стратегията за ВОМР с предвидените
мерки от различни фондове ще допринесе за намаляване на различията между жителите на
трите черноморски общини и тези в по-големите градове.


създаване на условия за превенция на дискриминацията;

Общо за всички мерки ще се спазва изискването за проекти, осигуряващи
недопускане на дискриминация и приобщаване на уязвими общности (в т.ч. роми), при
които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално
изключване и маргинализация.
УС на МИРГ ще осигури предотвратяването на всякакъв вид дискриминация,
особено при изпълнението на административните процедури, достъпа до информация и
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участие в дейностите, организирани от МИРГ. Ще насърчава физическата и
комуникационна достъпност на хората в неравностойно положение (хора с увреждания,
етнически малцинства, дълготрайно безработни, младежи и хора, хора живеещи в изолация
или трудно достъпни места и т .н .).
14.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)
Устойчиво развитие е намирането на баланс между опазването на околната среда,
икономическия прогрес и социалното развитие. Инвестициите в икономиката и
инфраструктурата, които МИРГ ще осъществи ще бъдат с акцент опазване на околната
среда и здравето на човека, при което ще се имат предвид следните фактори:
Необходимост от устойчиво и разумно използване на природните ресурси; Осигуряване на
икономическо и социално благосъстояние или осигуряване на „социален околен свят“.
Необходимост от акцент върху екологосъобразни технологии в рибарството и
аквакултурите, преработвателните предприятия. С оглед устойчивото развитие на
територията, в Критериите за оценка на Стратегията на МИРГ са дадени приоритети на
проекти, свързани с въвеждането на екологосъобразни технологии и включващи
положително влияние върху околната среда дейности, както и насочени в производство на
биологични продукти.
Стратегията за ВОМР с включените в нея мерки и дейности ще преминат преценка
за екологична оценка от компетентните органи след одобрение на стратегията. Наличните
природни ресурси са разгледани като основен потенциал на територията, като дейностите
за опазване на околната среда и намаляване на вредните влияния са ключови за постигане
на нейноте целите. Популяризирането на екосистемни услуги е иновация за територията и
са определени като важни от гледна точка на постигане на устойчиво развитие. Целта е
чрез разумно използване и съхраняване на наличните ресурси да се постигне развитие,
симбиоза между природата и човека с всичките му аспекти на съвременно съществуване –
бизнес развитие, култура и социални потребности.
За всяко проектно предложение към мерки от стратегията ще се изисква
предварително съгласуване и преценка за влиянието на дейностите върху околната среда.
Използването на енергия от ВЕИ, енергийна ефективност и въвеждане на техника и
технологии за опазване на околната среда или намаляване на замърсяването е
приоритетно, като ще дава предимство на подобни проекти.
14.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността
Целите и приоритетите на Стратегията са пряко насочени към насърчаване на
заетостта и конкурентоспособността на територията на МИРГ Самоков. Чрез избора на
различни дейности, които да бъдат финансирани през Стратегията за ВОМР, МИРГ
Самоков се стреми да подпомага диверсификацията на местната икономика, с акцент
върху иновативни и екологосъобразни производства, които водят до разкриване на
разнообразни и привлекателни работни места, които да задържат квалифицираните и
образовани младежи от територията и да позволят заетост при по-високи доходи на
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рискови групи на пазара на труда. Очаква се реализацията на Стратегията за ВОМР да
допринесе за повишаване на нивата на заетост и подобряване на конкурентоспособността
на местната икономика, чрез създаването на възможности за разкриване на нови запазване
на съществуващи работни места, чрез инвестиционна подкрепа на бизнеса и сектор
„Рибарство“. При техническата оценка на проектните предложения ще се дава предимство
на проектни предложения създаващи нови работни места и въвеждането на нови
технологии и иновативни за територията продукти. Съгласно индикаторния план е
предвидено създаване на15нови работни места в резултат от изпълнение на СВОМР.
14.4. Съответствие с други европейски структурни и инвестиционни фондове
Стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков е изготвена в съответствие със
Споразумението за партньорство на Република България за периода 2014 – 2020 г., което
определя целите и приоритетите на страната при използване на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., а
също очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив,
приобщаващ и интелигентен растеж.
Стратегията за ВОМР е разработена при спазване на принципите на партньорство и
прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните
власти, неправителствените организации и гражданите. Всяка от включените мерки
отговаря от една страна на конкретни нужди и формулирани приоритети за територията на
МИРГ, а от друга страна с целите и приоритетите на подхода ВОМР и европейското
законодателство.
В съответствие с политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони, в
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. са заложени целите:
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
 Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез
развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за
инициативи от общ интерес;
 Развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите
страни в развитието на територията като основа за териториално развитие;
 Развитие на териториалната идентичност, маркетинги марки на база на
специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
 Стратегия за ВОМР на МИРГ е в съответствие с тези цели, като допълва
стратегиите на двете местни инициативни групи, съобразно проучените
потребности и нужди и направения анализ, а именно инвестиции в сектор
Рибарство и аквакултури, вкл. добавена стойност, екологосъобразни и иновативни,
енергийно ефективни производства, които ще създадат работни места и осигурят
доходи; повишаване на качеството на живот в населените места чрез инвестиции за
благоустрояване на публичните пространства и сгради свързани с морето и
рибарската дейност.
Стратегията пряко кореспондира и допринася за изпълнение на целите на ОП
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"Развитие на човешките ресурси" към ВОМР:
 преодоляване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по
отношение на пазара на труда и социалното включване;
 устойчива и качествена заетост за уязвими групи;
 мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението
за по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса;
 подобряване качеството на работните места и квалификацията и уменията на
заетите;
 подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени
или в риск от социално изключване лица.
Връзката между Стратегията на МИРГ и ОП "Иновации и конкурентоспособност" е
по отношение на технологичното обновление на предприятията, навлизане в сферите на
иновациите, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с поефективно използване на ресурсите, както и стимулиране на икономика с високи равнища
на заетост, която води до социално и териториално сближаване.
ОП „Околна среда“ 2014-2020 и СВОМР се допълват по отношение на дейностите и
мерките за опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на
загубата на биоразнообразие.
ОП "Региони в растеж" има много допирни точки, доколкото специфичните цели на
програмата са: повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на
екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване
на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за
икономическо развитие, подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните
центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в район
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