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1 УВОД  

1.1 Основания за извършването на МО на ОПР - Самоков 

Междинната оценката на Общинския план за развитие на община Самоков за периода 

2014 – 2020 г. (МО на ОПР) е резултат от изпълнението на Договор № 6168/14.09.2017г. с 

предмет: „Изготвяне на Междинна оценка на изпълнявания общински план за развитие 

на община Самоков за периода 2014 – 2020г“. 

Междинната оценка се осъществява на базата на чл. 33 (1) на Закона за регионалното 

развитие (ЗРР), според който за реализацията на документите за стратегическо 

планиране по чл. 9, ал. 1, включително и общинските планове за развитие се извършва 

междинна оценка към средата на периода на тяхното действие. За настоящия планов 

период този срок е м. декември 2017 г.  

Обхвата на МО се определя от Чл. 33. (2), според която се включват оценка на: 

първоначалните резултати от изпълнението, на степента на постигане на целите, на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и препоръки за 

изпълнението. 

Съгласно чл.36 от ЗРР разработването на междинните оценки на общинския план за 

развитие се възлага при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

от кмета на общината.  

Освен това ЗРР определя възможните източници на финансиране (чл. 26) и тяхното 

изразходване, включително за наблюдение и оценка (чл. 27, т. 5); дефинира 

документите, свързани с оценяването, като официална обществена информация (чл. 37, 

ал. 1) и произтичащите от това задължения за информиране на обществеността (чл. 37, 

ал. 2); както и посочване, че в ППЗРР са регламентирани минимални изисквания към 

оценителите (чл. 36, ал.2). 

МО на ОПР на община Самоков се основава на Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие (ППЗРР), и по-специално на: 

 чл. 42, ал.1, според който кметът на Общината внася за обсъждане и одобряване от 

Общинския съвет доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие;  

 финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

общинския план за развитие се осигурява от бюджета на съответната общината (чл. 

90 от ППЗРР). 
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 годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие за 

2016 г. (чл. 40 и чл.91 от ППЗРР) трябва да бъдат изготвени и одобрени от общинските съвети 

в срок до 31 март 2017 г.  

МО на се основава още и на самият Общински план за развитие на община Самоков 

2014-2020 (ОПР-Самоков, с. 201-203), който е включил своя система за оценяване, 

вкючително междинната оценка, която да бъде проведена не по-късно от 2017 г. Според 

този документ междинната оценка задължително трябва да включва (Пак там, с. 203): 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на стратегическия документ; 

 Оценка на степента на постигане на целите на ОПР; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 Изводи и препоръки за актуализация на ОПР. 

Редом с тях настоящата оценка се основава и на Методическите указания за 

актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 

2009 г., одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството със 

заповед № РД 02-14-844 от 20 май 2009 г.; по-специално: 

 Част   „Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.  (и съответните 

приложения) от Методически указания за разработване на Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 

развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-

2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството No РД-02-14-

2402/22.11.2011 г. 

В оценката се ползва също и “Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики 

и законодателство в България  изработен през 2009 г. при активното участие на експерти 

от Министерски съвет на РБългария. 

На основата на това, основната цел на междинната оценка на ОПР – Самоков е:  

• Да се идентифицират промените, до които е довело изпълнението на ОПР на община 

Самоков; 

• Съответствие на ОПР с документи от по-висок ранг и други местни политики; 

• Да се установят причинно-следствените връзки между политики – ресурси - резултати. 

МО на ОПР - самоков беше проведена през месец октомври 2017  г., с което е спазен 

законовият срок. 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

6 
 

 

  

1.2 Методика 

Обхват на оценката 

Обхватът и основните компоненти на оценката са определени в съответствие със 

следните нормативни докумени и други изисквания: 

а. Изискванията на националното законодателство в областта на регионалното развитие  

и по-специално Законът за регионално развитие, чл. 33. (2), според който междинната 

оценка включва:  

 първоначални резултати от изпълнението; 

 оценка на на степента на постигане на целите; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно относно изпълнението. 

 

б. Освен това обхватът и основните компоненти на оценката са определени от 

Техническото задание по обществената поръчка за извършване на междинна оценка на 

ОПР – Самоков. 

Методически подход и принципи 

Подходът при изпълнението на задачата се основава на следните принципи: 

 Професионализъм:  анализите и оценките се извършват от екип от експерти – 

професионалисти в собствената си област; при анализите и оценките се прилагат 

стандарти, методи и подходи, прилагани в европейската практика 

 Обективност: при извършването на оценката се ползват обективни и независими 

източници на информация;  данните от различните източници на информация се 

сравняват помежду им;  експертите, включени в процеса на оценяването и анализите 

не са участвали в разработването на ОПР - Самоков и нейното управление. 

 Самооценка:  при оценяването се дава възможност на общинската администрация 

сама да оцени ОПР и постигането на нейните цели, както и изпълнените и текущите 

проекти. 

 Партньорство: при оценяването се дава възможност на заинтересованите да се 

запознаят с предварителните констатации и препоръки на Доклада с Последващата 

оценка оценка на ОПР-Самоков;  коментарите и препоръките на заинтересованите 

относно предварителните констатации и препоръки на Доклада с ПО на ОПР се 
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вземат предвид, ако се приемат за основателни от оценяващия екип, или се 

отхвърлят аргументирано.  

 Публичност: всички дейности по оценяването се извършват в условията на 

максимална публичност; предварителните резултати се обсъждат публично на срещи 

със заинтересованите; окончателният доклад се публикува на интернет-страницата 

на общинската администрация 

 Конкретност: анализите се извършват само на основата на конкретни оценителни 

въпроси; въпросите, за които няма достатъчно като количество и обективност 

информация, се посочват ясно и недвусмислено 

 Приложност: препоръките се формулират само на основата на конкретните 

оценителни въпроси и имат прагматичен характер; препоръките са ясни, логични и 

лесни за ползване в процеса на актуализирането и изпълнението на  ОПР - Самоков 

за остатъка от плановия период 2018-2020  

Оценителни въпроси 

За постигането на конкретност на анализа се ползват следните оценителни въпроси: 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР - Самоков 

Обект  

на оценка 

Оценителни въпроси 

Продукти Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от гледна точка на 

оперативните цели)? 

Резултати Какви са преките ползи, които получават бенефициентите при използване на продуктите 

(от гледна точка на специфичните цели)? 

Въздействия Какви са преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на публичната намеса от 

гледна точка на (общата цел)? 

Какви са непреките ефекти върху други групи? 

Каква е вероятността за постигане на общите и специфични въздействия при 

приключване на интервенцията? 

 

Критерии за успех на публичната намеса 
Критерии за успех на публичната намеса чрез ОПР - Самоков 

Обект  

на оценка 

Оценителни въпроси 

Ефикасност  Как ресурсите се трансформират в продукти,  резултати и въздействия? 

- Как се постигат оперативните цели? (Сравнение на продуктите с разходите, разходи 

на единица продукт) 

- Как се постигат специфичните цели? (Сравнение на резултатите с разходите,  
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разходи на единица резултат) 

- Как се постигат общите цели? (Сравнение на въздействията с разходите, разходи на 

единица въздействие) 

Ефективност  Доколко са постигнати оперативните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 

продукти) 

Доколко са постигнати специфичните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 

резултати) 

Доколко са постигнати общите цели? (Сравнение на планираните с очакваните 

въздействия) 

Ако напредъкът към постигане на целите е незадоволителен (изоставащ значително от 

очакванията) - какви са причините? 

Полезност Оказва ли ОПР въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на 

техните потребности? 

Каква е степента на използване от бенефициентите на предоставяните продукти? 

Каква е задоволеността на бенефициентите от предоставяните продукти? 

Устойчивост До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след приключване на 

програмата? 

- Съществува ли политическа подкрепа? 

- Как се оценява финансовата и икономическата жизнеспособност на организациите, 

осигуряващи продуктите (общините)? 

- Какъв е институционалният и управленски капацитет на прилагащите организации 

(общините) и на изпълнителите на проектите? 

Икономичност С какви разходи са осигурени необходимите за осъществяването на дейностите ресурси? 

Възможно ли е било осигуряването на ресурси със същото качество на по-ниска цена? 

Възможно ли е било постигането на по-благоприятно съотношение цена-качество? 

 

Методическо разбиране за междинната оценка 

В контекста на на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичните намеса в 

развитието съобразно техните резултати, въздействия и нужди, които намесата цели да 

задоволи. Оценяването е систематична дейност, която  се извършва на основата на 

обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, стратегия, 

програма или проект.  

Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в 

планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което  основните 

цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране, изпълнение и 

отчетност. Оценката е от важно значение, за да да се идентифицират тенденциите, да се 

проследява прогреса, да се извлекат поуките, да се корелират действията с 

променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури 
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отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на оценяването са 

еднакво важни и нито една от тях не изключва другата. 

Основните критерии, които се използват  за постигане на обективна преценка са 

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост. 

В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на планирането, за 

проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност – и времевия 

момент на оценката се различават предварителна, междинна и последваща оценки. 

Всички те ползват повечето от обективните критерии, но за различните видове оценки 

различните критерии имат различна тежест: 

Табл. 1 Цикъл на оценяването, във връзка с цели и критерии 
Основни оценъчни 

въпроси 

Предварителна оценка Междинна и текуща 

оценка 

Последваща оценка 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 

Източник: Методика за оценка на ефекта на областните стратегии за развитие  

В този план, нашето разбиране при провеждането на МО на ОПР – Самоков предполага 

съсредоточаване върху изпълнението: приложимост, ефективност и ефикасност. 

Предполага се, че обосноваността е била предмет на предварителна оценка, а 

въздействието ще бъде предмет на последваща оценка. Тъй като предварителна оценка 

не е била направена МО на ОПР – Самоков трябва да провери продължаващата 

релевантност на стратегията и целите, съобразно с промените в средата.  

Методическа процедура 

При изработването на МО на ОПР - Самоков екипът предприе следните стъпки: 

1. Анализ на предходни оценки на ОПР – Самоков 

2. Анализ на степента на отчитане на предходните оценки в актуализираните 

документи 

3. Анализ на релевантността на индикаторите;  

4. Интерпретация на процесите и тенденциите на основа на реконструираните и 

актуалните стойности на индикаторите 

5. Изработване на доклад с основните констатации и препоръки от междинната 

оценка 
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6. Консултиране със заинтересованите на доклад с основните констатации и 

препоръки от междинната оценка 

7. Изработване на окончателен вариант на Доклада с междинната оценка и 

представяне на възложителя за приемане и публикуване. 

Ограничения (рискове) 

Най-важното ограничение, пред което се изправя МО на ОПР – Самоков, е трудността да се 

разграничат ясно постиженията през периода 2014-2017, тъй като: 

 Много от ефектите от действието на плановете се проявяват с отместване във 

времето в порядъка на две или три години (особенотези като “ефектът на 

заместването , “ефектът на преместването  и др.) 

  Много от проектите за реализирането на ОПР-Самоков 2007-2013 приключват 

официално по формулата n+2, което означава че в случая техните продукти и 

резултати няма да са налични преди третото тремесечие или края на 2015 г., 

което предполага, че ефектите им се проявят през 2016-2017 г. 

Ако първото ограничение е с външен характер, а именно срок, определен от закона, то второто 

съществено ограничение, пред което се изправя последващата оценка на ОПР – Самоков, е с 

вътрешен характер и произтича от самото състояние на плана: 

 Липсват някои целеви стойности на индикатори за продукт, резултат и въздействие 

 В годишните доклади за изпълнението по някои мерки липсват данни, за да се прецени 

напредъка 

 Не е извършена Предварителна оценка на ОПР – Самоков 2014-2020, която да установи 

съответствие с национални и местни политики, релевантност и кохерентност на плана, 

очаквано въздействие и приложимост 

Управление на рисковете 

1. Липсата на част от целевите стойности на индикаторите прави невъзможно 

калкулирането на процента на изпълнението и от там категоризирането на 100% 

изпълнени, 50% изпълнени, 25% изпълнени и неизпълнени цели.  

 В хода на анализа ще използваме по-гъвкава категоризация, която не реферира към 

процентно изпълнение, а е по-чувствителна към контекста и съответно ще работим с 

понятията “висок , “среден  и “нисък  риск за изпълнението на дадена цел по дадена 

мярка.  

 Когато това е възможно, в коментар ще бъдат давани основанията за категоризиране на 

постигането на някои цели като “високо-рисково  и “средно-рисково , което няма да 

бъде правено за “ниско-рисковите  и “изпълнените  цели. 

2. Липсата на Предварителна оценка ще се компенсира частично с: 

 анализ на съответствието с национални и местни политики,  
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 частичен анализ на очакваното въздействие 

 оценката на приложимостта ще се прецени на основата на анализа на стартирали, 

изпълнени, изпълнявани и нестартирали мерки; нестартиралите ще бъдат преценени 

откъм приложимост (реалистичност). 
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2 АНАЛИЗ НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ 
Анализът на предходни оценки е необходим, за да се установи: 

1. Способността на ообщинската администрация да чете разбиращо документи на 

външното оценяване; 

2. Умението на общинската администрация да прилага препоръките, да коригира 

плановите си инструменти 

3. Способността на общинската администрация да подобрява управлението на 

програмите и проектите вследствие участие в процедурите на оценяване. 

4. Способността на администрацията да подобрява контрола на основата на 

индикатори и работата с обективни източници на информация 

По време на изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 са извършени три оценки: 

предварителна през 2008, междинна през 2012 и последваща през 2014.  

2.1 2008 г.: Оценка на съответствието, въздействието и приложимостта 

Първата от тях, “Оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на 

общинския план за развитие 2005-2013 , е публикувана през м. май 2008 г.  

Предварителна оценка на съответствието 

По отношение на съответствието оценката от 2008 г. констатира, че ОПР е съобразен в 

значителна степен с изискванията на националното и европейското законодателство в 

областта на регионалното развитие, с целите и приоритетите за развитие, определени в 

стратегическите планови документи на регионално, национално и европейско ниво. 

Едновременно с това, оценката посочва редица дефекти, които пречат на ОПР да бъде 

реалистична, вътрешно и външно съгласувана стратегия за развитие на общината. 

Установява се още, че не са използвани утвърдени инструменти за управление, 

бюджетиране, информационно осигуряване, наблюдение и оценка на стратегически 

планови документи, както и че мерките и проектите не са логически обвързани с 

определените цели и приоритети на развитието. В съответствие с това се препоръчва 

ОПР да бъде актуализиран съобразно с насоките на регионалната и кохезионната 

политика на ЕС за периода 2007-2013 г., с новоприетият тогава Закон за регионално 

развитие и оперативните програми, съфинансирани от ЕС. За тази цел, от общинската 

администрация се очаква укрепване на капацитета за изпълнение, наблюдение и оценка 

на ОПР. 

Предварителна оценка на въздействието 

По отношение на социално-икономическото въздействие оценката от 2008 установява, 

че липсват индикатори за мониторинг и оценка, във връзка с което се препоръчва 

конкретен набор от индикатори, както и допълването с липсващи части, които биха били 
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пречка за изпълнението му и не могат да осигурят надеждно и прозрачно управление и 

наблюдение. Препоръчва се допълване на финансовата таблица с конкретни разчети, 

както и създаването и поддържането на информационна база данни за проектите, които 

вече се реализират, за проектите които имат проектна готовност за реализация и за 

проекти, които все още са в процес на подготовка за да се подпомогне и осигури с 

информация процеса на наблюдение на плана и изготвянето на оценки. 

Предварителна оценка на приложимостта 

По отношение на приложимостта е направен изводът за ограничена реалистичност и 

ограничена възможност за осигуряване на външна финансова, институционална и 

техническа помощ. Препоръчва адаптиране към променената законова и 

институционална среда, актуализиране на данните, обвъзване на SWOT-анализа със 

стратегията, съгласуване на целите, приоритетите, както и работеща, ефективна и 

ефикасна системата за управление, наблюдение и оценка на плана. 

2.2 2012 г.:  Междинна оценка на ОПР - Самоков 

Четири години по-късно общината възлага и провежда процедура по междинно 

оценяване, която завършва с Доклад за междинна оценка на ОПР на община Самоков 

2007-2013 г., публикуван през м. май 2012 г.  

Междинна оценка на съответствието 

По отношение на съответствието междинната оценката констатира, че ОПР е отразява 

приоритетите на Областната стратегия за развитие, Актуализирания документ на 

Регионалния план за развитие и Националната стратегия за регионално развитие и не е 

необходимо да бъдат актуализирани. Освен това МО установява и съответствие с целите 

и приоритетите за развитие на опертивните програми, съфинансирани от ЕС и по-

специално с ОП “Регионално развитие . 

Междинна оценка на въздействието 

През периода 2007-2011 г. ефектът и въздействието от прилагането на Общинския план 

за развитие на община Самоков са свързани с подобреното състояние на техническата и 

социалната инфраструктура, повишен е институционалният и административен 

капацитет на общината и е повишено качеството на административното обслужване на 

гражданите. 

Междинна оценка на изпълнението 

Източниците на финансиране при изпълненото на Общинския план за развитие на 

община Самоков са средства от общинския и републиканския бюджет, целеви субсидии, 

фондове на Европейския съюз и други. 

Изпълнението на Общинския план за развитие на община Самоков е финансирано от 

собствени средства, целеви бюджетни субсидии, Програма за развитие на селските 

райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси , Програма 

„Трансгранично сътрудничество България - Сърбия , Оперативна програма „Регионално 
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развитие , Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската 

икономика , ПУДООС, САПАРД, ФАР, Красива България и други. 

В Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България (ИСУН) има данни за двадесет проекта, финансирани от европейските 

фондове и изпълнявани на територията на община Самоков, от които четири проекта са 

прекратени. Проектите изпълнявани от община Самоков са четири, а на останалите 

проекти бенефициентите са представители на частния и неправителствения сектор. 

Общата стойност на проектите е 17093132.69 лева, от които безвъзмездна финансова 

помощ са 15 176 318,29 лева. Размера на изплатените средства е 4 247 240,34 лева, 

което е 28% от безвъзмездна финансова помощ. Финансовият размер на собственото 

финансиране (от страна на община Самоков) е 3 653 лева. 

Препоръки на МО на ОПР от 2012 г. 

В резултат на проведената междинна оценка са направени следните по-важни 

препоръки: 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

2. да се актуализират специфичните цели, мерки и проектите по приоритетите с оглед 

адаптиране към текущите нужди на общината и отчитане на постигнатите резултати 

при изпълнението на Общинския план за развитие през 2007-2011 г. 

3. да се актуализира финансовата индикативна таблица като се заложат срокове за 

изпълнение на мерките и необходими финансови ресурси. 

4. Да се разработят индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие. 

7. Препоръчваме да се изготви актуализирана Програма за изпълнение на общинския 

план за развитие до 2013 г. В изготвянето на програмата да се включат НПО и бизнеса, 

които да подават информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г. и 

да ги съгласуват с целите на ОПР. 

8. Община Самоков да изготвя ежегодно Програма за реализация на общинския план и 

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението му в оставащия период на неговото 

действие до 2013 г. 

9. Да се изготви програма за активно използване на фондове на ЕС за постигане на 

целите и изпълнение на дейностите, заложени в ОПР. 

10. Да се изпълнят мерките по информация и публичност по отношение на Междинния 

доклад за оценка и Актуализирания документ за изпълненото на Общинския план за 

развитие. 

11. Да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се 

повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети. 
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Изводи 

Общият извод е, че МО на ОПР – Самоков е извършена професионално и дава ценни 

препоръки на местни власти относно актулизирането на програмния документ. 

Съществена слабост на тази оценка е, че тя, въпреки международно приетата философия 

и методология на оценяването на публични програми и политики, не познава и не се 

опира на извършени и приети предходни оценки, не отчита промените в контекста и 

тенденциите и не препоръчва преформулиране на целите. 

2.3 2014 г.:  Последваща оценка на ОПР - Самоков 

Последващата оценка е проведена през м. август-септември 2014 г. Тя е повторила част 

от заключенията на Междинната оценка от 2012, тъй като ОПР не е бил актуализиран 

исъответно в него не са правени изменения и подобрения: това се отнася до липсващите 

индикатори и финансовата таблица, ограничения контрол върху изпълнението на плана.  

Освен това е формулирала и нови заключения, отнасящи се до изпълнението за периода 

2012-2014. Основното положение е, че са изпълнени около 50 % от мерките и проектите 

планувани в ОПР и в Програмата за реализацията му за периода 2007 – 2013 г. Общият 

брой и общата стойност на изпълнените проекти по програми финансирани от 

Европейските фондове е било както следва: 27 приключени проекта на обща стойност 24 

951 009 лв. по обобщени данни. Всички разработени проекти за периода 2007-2013 г. са 

били в съответствие с ОПР – Самоков и са произтичали от планираните операции и 

мерки в него. 

На тази основе Последващата оценка от 2014 г. установява, Община Самоков е развила 

достатъчно висок проектен капацитет: общият брой и общата стойност на одобрените 

проекти са съпоставими и по-високи от тези на сходни по размер общини в Софийска 

област, Югозападния район и страната като цяло; относително високата средна стойност 

на одобрен проект е свидетелство за фокусиране върху привличането на по-мащабни 

инвестиции и преодоляване на типичната склонност на малките общини към 

разпиляване на човешките, административни и финансови ресурси към голям брой 

разнообразни проекти; отхвърлен е само един проект и е прекратен още един 

маломащабен проект, което може да се интерпретира като високо качество както на 

планирането, така и изпълнението и управлението на проектите. Едновременно с това, 

община Самоков е укрепила своя финансов капацитет, осигурявайки изискваното 

съфинансиране по оперативните програми или финансирайки изцяло за своя сметка 

някои проекти. Относно промените, до които е довело изпълнението на ОПР на община 

Самоков, оценката е установила, че то е смекчило значително неблагоприятните 

последици от глобалната финансова и икономическа криза. 

На основата на тези изводи Последващата оценка на ОПР-Самоков от 2014 г. е 

формулирала  препоръки, най-важните от които са: при разработването на ОПР 2014-

2020 да се коригира липсата на индикатори за продукт, резултат и въздействие, да се 

направи база данни (таблица) с данни за проектите с данните за продукт, резултат и 

въздействие и на тази основа да бъде усъвършенствана системата за наблюдение и 

контрол по ОПР и проектите в нея. 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

16 
 

2.4 Предварителна оценка на ОПР-Самоков 2014-2020 

Предварителна оценка на ОПР-Самоков 2014-2020 се съдържа в графикът на оценките до края на 

периода и е била планирана за осъществяване до края на 2014 г., но не е била извършена 

поради дефицит на време и ресурси. Това налага някои от нейните задължителни елементи да 

бъдат включени в настоящия процес на оценяване 

2.5 Изводи относно предходните оценки на ОПР-Самоков  

На основата на този преглед на проведените досега оценки  могат да се направят следните 

заключения: 

1. Общинската администрация е натрупала значителен опит във възлагане на независими 

оценки.  

2. На една по ранна фаза препоръките от оценяването на практика не са били вземани предвид 

и в този смисъл е останало формално. Въпреки това, тое е било полезно, тъй като е 

натрупало свидетелства за постижения и слабости в миналото, които дават добра база за 

сравнение при настоящата процедура за оценяване. 

3. На по-късна фаза, след ПО ОПР-2014, общинската администрация е показала повишена 

способност и е коригирала множество от несъвършенствата на ОПР за периода 2007-2013. В 

най-голяма степен това се отнася до работата с индикатори за продукт, резултат и 

въздействие, както и базови и целеви стойности на индикатори: проблем почти напълно 

решен в ОПР за периода 2014-2020. 

4. Липсата на Предварителна оценка на ОПР-Самоков за периода 2014-2020 оставя отворени 

въпросите за релевантност, изпълнимост и съответствие с политики от по-више ниво.  

5. Междинната оценка може отчасти да компенсира някои от най-съществените  компоненти 

на предварителната оценка, но не може да формулира целеви стойности на част от 

индикаторите, поради което не може да се калкулира процентно изпълнение и да даде 

обективна оценка за напредъка по някои мерки.  

6. Това налага при Междинната оценка да се ползва друг тип категоризация на рисковете за 

изпълнението на отделните мерки.  
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3 МО ОПР-САМОКОВ 2014–2020 Г. Анализ на съответствието на с 
документи от по-висок ранг и други местни политики 

В междинната оценка анализът на съответствието заема периферно място, но не е правилно той 

да бъде пропуснат. Както е посочено и в самият план (с. 14) ОПР-Самоков за периода 2014-2020 

г. е изработен в съответствие с Методическите указания за разработване на общински планове 

за развитие на Република България (2014 - 2020), одобрени със Заповед No РД- 02-14-

2402/22.11.2011 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, от септември 

2011 г. При разработването на основните приоритети за развитие на община Самоков е търсено 

на максимално доближаване до стратегическите цели и приоритети, заложени в плановите 

документи от по-висш порядък: „Европа 2020 , Националната програма за развитие България 

2020, Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022, Националната концепция за 

пространствено развитие за периода 2013 – 2025, Регионалния план за развитие (РПР) на 

Югозападен район 2014-2020, Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода( 

ОСР) 2014 – 2020. 

Визия 

По отношение на визията  ОПР-Самоков 2014-2020 съвпада в общи линии с визията на двата 

планови документа от по-горно ниво, а именно ОСР и РПР. Ако има проблем, той е в твърде 

дългата формулировка на визията на общината, която я лишава от стратегически фокус (същото 

се отнася и до изрази като “национален еталон  в РПР (табл.  1). 

табл.  1 Съответствие на ОПР-Самоков с визията на други планови документи 

Ниво 
Планови 
документи 

Визия 

ОПР – Самоков 
2014-2020 

Балансирано и устойчиво териториално развитие, формирана чрез ефективно 
използване на съхраненото природно богатство и културно-историческо 
наследство, насочено към интелигентен и приобщаващ социално-икономически 
растеж, осигуряващ работни места, образование и условия за развитие на 
младите хора и превръща я в желана европейска туристическа дестинация 

ОСР – София 
област 
2014-2020 

 
Постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално 
развитие на Софийска област 

 
РПР – ЮЗ 
район  
2014-2020 

 

Югозападният район – национален еталон за балансирано развитие чрез 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

Обща/Главна стратегическа цел 

По отношение на стратегическата цел се наблюдава голяма степен на съвпадение, но трябва да 

се вземат предвид следните бележки: 

1. ОСР София област не формулира отделно такава цел, това се разглежда като част от визията. 

2. РПР-ЮЗ България поставя силен акцент върху конкурентноспособност и инвестиционна 

привлекателност, което не е заявено експлицитно в ОПР-Самоков 2014-2020 (табл.  2) 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

18 
 

Дали това разминаване е само на нивото на думите и формулировките или има по-дълбоко 

значение, ще стане ясно при оценката на приоритетите, целите и мерките на плана.  

табл.  2 Съответствие на ОПР-Самоков със стратегически цели на други планови 

документи 

Ниво 
Планови 
документи 

Обща/Главна стратегическа цел 

ОПР – Самоков 
2014-2020 

Постигане на устойчиво икономическо и социално развитие, гарантиращо 
създаване на работни места, повишаване на жизнения стандарт на населението, 
осигуряване на образователна и трудова интеграция на младите хора при 
съхранени екологични характеристики на околната среда и ефективно 
оползотворяване на местните ресурси 

ОСР – София 
област 
2014-2020 

 
Не е формулирана 

 
РПР – ЮЗ 
район  
2014-2020 

 

Устойчив икономически растеж чрез конкурентоспособност, инвестиционна 
атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при 
съхранено природно и културно наследство. 

 

Стратегическа цел 1: конкурентноспособност 

По отношение на най-важната стратегическа цел се наблюдава голяма степен на съответствие с 

плановете от по-високо ниво, макар че при ОПР-Самоков формулировката е разводнена и 

намесва “устойчивата заетост , което обикновено е стратегическа цел в социална сфера: често 

конкурентноспособността е свързана с иновации и нови технологии, което влияе по 

противоположен начин на заетостта (табл.  3) 

табл.  3 Съответствие на стратегическа цел 1 на ОПР-Самоков с други планови 

документи 

Сфери 
Планови 
документи 

Стратегическа цел 1: Конкурентноспособност 

ОПР – Самоков 
2014-2020 

Конкурентна икономика, ефективно взаимодействие и управление за 
подобряване на жизнения стандарт на населението чрез постигане на устойчива 
заетост и диверсифициране на бизнес алтернативите 

ОСР – София 
област 
2014-2020 

 
Икономическо развитие 

 
РПР – ЮЗ 
район  
2014-2020 

 

Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на 
конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика 

 

Стратегическа цел 2: социална сфера 

По отношение на социалната сфера се установява достатъчна степен на съвпадение с другите 

планови документи от по-високо ниво. Известно колебание поражда фактът, че в една 

стратегическа цел се смесват социалните цели с институционалното изграждане, което по 

принцип е хоризонтално изискване (ако то не е осъществено, по постигането на всички други 

стратегически цели е поставено под съмнение), а ако изисква сериозни инвестиции, трябва да 

бъде изведено като отделна стратегическа цел. Едновременно с това, добре е, че ОПР-Самоков 
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поставя ясен фокус в социалната сфера, а именно  “интеграцията на младежите и нуждаещите се 

групи  (табл.  4) 

табл.  4 Съответствие на стратегическа цел 2 на ОПР-Самоков с други планови 

документи 

Сфери 
Планови 
документи 

Стратегическа цел 2: Социална сфера 

ОПР – Самоков 
2014-2020 

Подобряване на социалната и институционална среда, адаптиране формите на 
социално въздействие към нуждите на местното населението с акцент върху 
интеграцията на младежите и нуждаещите се групи 

ОСР – София 
област 
2014-2020 

 
Социално развитие 

 
РПР – ЮЗ 
район  
2014-2020 

 

Икономическо, социално и териториално сближаване с останалите региони в ЕС 
(Стратегическа цел 3 в РПР-ЮЗ България) 

. 

Стратегическа цел 3: екология 

По отношение на екологичната сфера се наблюдава пълно съвпадение между ОПР-Самоков и 

другите планови документи (табл.  5). 

табл.  5 Съответствие на стратегическа цел 3 на ОПР-Самоков с други планови 

документи 

Сфери 
Планови 
документи 

Стратегическа цел 3: Екология 

ОПР – Самоков 
2014-2020 

Съхраняване на природните дадености и балансирано въздействие върху 
околната среда при запазване на нейните екологични характеристики и отчитайки 
влиянието на климатичните изменения 

ОСР – София 
област 
2014-2020 

 
Опазване на околната среда и действия по изменението на климата 

 
РПР – ЮЗ 
район  
2014-2020 

 

Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и укрепване на 
връзките между градските центрове и селските райони (Стратегическа цел 2 в 
РПР-ЮЗ България) 

 

Съответствие на нивото на приоритетите: 

Ако съответствието на нивото на визията, главната цел и стратегическите цели се установява 

сравнително лесно, то на нивото на приоритетите картината изглежда по-пъстра, но въпреки 

това не се установяват съществени разминавания между плановите документи от различните 

нива. (табл.  6) 
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табл.  6 Съответствие на ОПР-Самоков на равнището на приоритетите 
Сфери 

Планови 
документ
и 

Икономика Социална сфера Екология Инфраструктура и 
благоустройство 

Администрация 

ОПР - 
Самоков 

Стратег. цел 1,  
приориоритет 1  
“Балансирано и 
стимулиращо 
въздействие върху 
икономическата  
среда  
 
Страт. цел 1,  
приориоритет 2 
 “Създаване на  
условия за 
развитие  
на иновативни 
конкуренти  
отрасли  
 
Страт. цел 1,  
приоритет 3 
“Повишаване 
значението на  
туризма в  
икономиката на 
общината  
 
 
 

Стратег. цел 2, 
 приоритет 1 
„Повишаване на 
качеството на 
образованието, 
спортната дейност 
и културният  
облик на  
общината  
 
Страт. цел 2,  
приоритет 2 
“Подобряване на 
здравеопазването 
и повишаване на 
ефективността на 
прилаганите  
социални 
политики  
 

Стратег. цел 3,  
приоритет 1  
“Ограничаване на 
рисковете от  
негативното човешко 
въздействие и  
влиянието на 
климатичните  
промени върху  
екологични 
характеристикина 
околната среда  
 
Страт. цел 3,  
приоитет 2  
Подкрепа и 
популяризиране на 
дейностите , свързани  
със съхраняването  и 
опазването на  на 
животинския и  
растителен свят в 
защитени  
територии  
 

Стратег. цел 3, 
приоритет 1, 
Специфична цел 1.1. 
Подобряване на  баланса в 
развитието на базовата 
инфраструктура, съобразен 
с критериите на ЕС за 
опазване на околната 
среда, живота и здравето 
на хората, намаляване на 
разходите на енергийни 
ресурси (сметища, ВиК 
мрежа, питейни води, 
отпадни води, улици, пътна 
мрежа, сгради с подобрена  
енергийна база) 
 
Специфична цел  
1.2 Спортни обекти 
 
Специфична цел  
2.1. Здравна 
инфраструктура 

Стратег. цел 3, 
приоритет  3  
„Укрепване на 
административния 
капацитет и 
подобряване на 
ефективността и 
ефикасността на 
управленските 
процеси  
 

ОСР – 
София 
област 

Развитие на 
приоритетни 
сектори; 
Насърчаване на 
инвестиционната 
активност 
Подобряване на 
енергийната 
ефективност и 
рационално  
използване на 
енергийните  
ресурси 
 

Повишаване на 
културния и 
образователен  
статус  
на населението,  
Достъп до здравни 
услуги и 
подобряване на 
качеството им;  
Повишаване и 
поддържане на 
квалификацията 
на работната сила 
 

Управление на 
отпадъците;  
Интегрирано  
управление на водите;  
Устойчиво управление 
на горите, 
биоразнообразие, 
защитени територии, 
климат  

Хоризонтален Приоритет 1 
Изграждане и подобряване 
на инфраструктура 

Хоризонтален 
Приоритет 2 
Повишаване на 
административноя 
капацитет 
 

РПР –  
ЮЗ район  

Приоритет I.  
Повишаване 
конкуренто-
способността на 
регионалната 
икономика 

Приоритет І . 
Повишаване 
конкуренто-
способността на 
човешките  
ресурси и  
подобряване 
качествата на 
урбанизираната  
среда 
 

Приоритет IІІ. Опазване 
и подобряване 
на  състоянието на 
околната среда 

Приоритет IІ Развитие на 
техническата 
инфраструктура 

Приоритет  . 
Укрепване на 
административния 
капацитет и  
развитие на 
сътрудничеството 

 

В този смисъл ОПР–Самоков съответства в достатъчна степен на националните, регионалните и 

областните планове, както и на други национални политики.  
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Съответствие с местни политики: 

ОПР-Самоков 2014 напълно съответства на: 

1. местната туристическа политика и Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015–

2020 г. http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/програма-за-

развитие-на-туризма-в-общи/ 

2. местната образователна политика и Стратегията за развитие на образованието в Община 

Самоков за периода 2016 – 2020 година http://samokov.bg/информационна-секция/планове-

и-политики/стратегия-за-развитие-на-образование/ 

3. с местната социална политика и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Самоков 2016 г. – 2020 г. http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-

политики/общинска-стратегия-за-развитие-на-соц/  

4. с местната интеграционна политика и Плана за действие на Община Самоков за подкрепа 

на интеграционните политики за българските граждани от ромски произход и други 

граждани в уязвимо социално- икономическо положение 2015 г. – 2018 г. 

http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/план-за-действие-на-

община-самоков-за-п/ 

5. с местната политика за физическо възпитание и спорт и Стратегията за развитието на 

физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2012-2017 г. 

http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/развитието-на-физическото-

възпитани/  

6. с местната екологична политика: в сегашното си състояние ОПР-Самоков напълно 

съответства на Програмата за опазване на околната среда и Общинсктаа програма за 

управление на отпадъците на община Самоков за периода 2016-2020 г. (израбжтини приети 

през 2016 г.). Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда е да 

постигне оптимална екологична обстановка в района и да се осигури необходимата 

екологична защита за околната среда в общината. В Програмата са формулирани следните 

стратегически цели: Поддържане на екологичното равновесие на територията на общината; 

Постигане на по-добри условия за обитаване чрез повишаване качеството на околната среда; 

Повишаване на екологичната култура, информираност и активно участие на гражданите в 

решаването на екологичните проблеми; За постигане на поставените цели на общинската 

програма за опазването на околната среда са посочени приоритети, конкретизиращи 

ключовите области за интервенция и подкрепа, както следва: Опазване на биологичното 

разнообразие и неутрализиране на негативните процеси оказващи влияние върху околната 

среда; Борба с климатичните промени; Подобряване на инфраструктурата за опазване на 

околната среда; Развитие на системата за екологичен мониторинг; Участие на 

обществеността по решаването на проблемите на околната среда; Повишаване на 

екологичната образованост. Програмната цел по отношение на управлението на отпадъците 

на общината (http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/общинска-

програма-за-управление-на-де/ ) е да даде ясна представа за състоянието на околната среда 

http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/програма-за-развитие-на-туризма-в-общи/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/програма-за-развитие-на-туризма-в-общи/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/стратегия-за-развитие-на-образование/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/стратегия-за-развитие-на-образование/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/общинска-стратегия-за-развитие-на-соц/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/общинска-стратегия-за-развитие-на-соц/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/план-за-действие-на-община-самоков-за-п/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/план-за-действие-на-община-самоков-за-п/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/развитието-на-физическото-възпитани/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/развитието-на-физическото-възпитани/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/общинска-програма-за-управление-на-де/
http://samokov.bg/информационна-секция/планове-и-политики/общинска-програма-за-управление-на-де/
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по компонент отпадъци във всичките му разновидности, за да направи анализ и да очертае 

бъдещето развитие на община Самоков като разглежда предложение за различни сценарии 

за решаване на нерешените проблеми в сектора. С оглед прилагането на необходимите 

мерки по управление на отпадъците на регионално ниво и настъпилите промени в 

националното законодателство, настоящата Програма е насочена към: Предприемане на 

мерки за предотвратяване и намаляване на образуваните отпадъци – препоръки за облагане 

с такса според количеството на образуваните отпадъци; Увеличаване на количествата 

оползотворени и рециклирани отпадъци – мерки за въвеждане на на разделно събиране и 

др.; Оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на смесени отпадъци; 

Подобряване на екологосъобразното третиране на отпадъци; Намаляване на риска от стари 

замърсявания – закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващото 

общинско депо, както и на закриването на нерегламентирани сметища.
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4 МО ОПР-САМОКОВ 2014–2020 Г. Оценка на ОПР по отношение на 
промените в социално-икономическите тенденции 

В аналитичната част на ОПР-Самоков 2014-2020 са представени с достатъчна степен на 

детайлност състоянието и проблемите на общината. Направена е природо-географска 

характеристика, демографските процеси, икономическо и социално развитие, инфраструктура, 

околна среда, условия на живот. Включената в анализа информацията е релевантна, достоверна 

и обоснована с обективно проследими данни. Проблемът е, че тези обективни данни не са 

особено актуални и по повечето показатели е използвана статистическа информация за периода 

2007-2011 г. На основата на тези данни вече не може да се планира успешно, поради което 

препоръчваме тази част на плана да се актуализира и да се прцени дали не се налага ревизия на 

някои от целите. 

Тук ще посочим само един пример, който да е от полза на местната власт, тъй като 

актуализирането на анализа не попада в обхвата на МО на ОПР и настоящия договор. 

Демографските процеси в общината продължават своята негативна тенденция, засилила се след 

кризата през 2008-2009 г. Негативният тренд засяга всички параметри: общия брой на 

населението, населението в градовете и селата, включително и при мъжете и жените (      табл.  

7), съпроводено от задълбочаващо се застаряване на населението: от 2010 г. насам общината е 

загубила около 1850 жители, което представлява ок. 5% от населението. Тази негативна 

тенденция вече е отразена и в годишните доклади за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. , но все още не е подходящо адресирана. Толкова 

трайни процеси едва ли могат да бъдат прекъснати от действията на местната власт, но биха 

могли да бъдат забавени и ограничени. 

      табл.  7 Демографски процеси в общ. Самоков 2010-2016 

 
                     Източник: НСИ 

Това е проблем, защото се развива на фона на фона на: 

1. макроикономическа стабилност и растеж на брутния вътрешен продукт (                 табл.  8), 

увеличаване на доходите и намаляване безработицата; 
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2. успешно реализиран Общински план за развитие на община Самоков за периода 2007-2020, 

както без съмнение показва Последващата оценка на плана от 2014 г. 

                 табл.  8 Реален БВП на глава от населението и темп на прираст (в евро на  

глава от населението) 

 

                    Източник: НСИ 

Данните за 2016, предварителните данни за 2017 и прогнозата за 2018 г. потвърждават тази 

тенденция, като основната част от растежа се генерира в туристическия сектор и строителството 

– два ключови сектора за икономиката на община Самоков. 
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5 МО ОПР-САМОКОВ 2014–2020 Г. Валидност на анализа на силните и 
слабите страни и потенциала за развитие 

SWOT анализа е направен професионално, състоянието, проблемите и възможностите за 

развитие и оценка на външните и вътрешните фактори са извършени в сътветствие с 

установените стандарти и добри практики. Очертани са положителните и отрицателните фактори 

за развитието на общината и коректно са разграничени благоприятните и неблагоприятните 

фактори. Изводите в SWOT анализа са релевантни към момента на своето формулиране и 

тогавашните данни.  

Проблемът е, че това е направено на основата на стари данни, което не ни дава увереност в 

продължаващата валидност напр. на заплахите. Препоръчаната в предишната точка  

актуализация на аналитичната част на ОПР вероятно ще доведе и до и необходимостта за 

актуализиране на SWOT анализа. 

При актуализацията внимателно да се преценят твърдения с съмнително или невярно 

съдържание като: “Последните седем години са белязани от икономическата и финансова криза, 

която дава своето отражение както на национално, така и на местно ниво. Равнището на 

икономическа активност се намалява значително, особено след 2008 г. От това последва и 

увеличаване на безработицата, намаляване на покупателната способност и жизнения стандарт 

на населението. Всички тези негативни тенденции са и причина са влошаване на демографските 

показатели, не само на територията на община Самоков, но и на всички общини в страната . 

(ОПР 2014-2020, SWAT, с. 148).  

Обратното, трябва да се запазят и развият правилни констатации като: “Близостта до столицата, 

в още по-силна степен усилва тенденцията към изселването на компактни групи от населението, 

които в повечето случаи са по-високо образовани и са във фертилна възраст.  (Пак там, с. 148) 

Въпросът, който си струва да се обсъди по-вномателно е, че близостта до столицата има и 

обратна страна, и е шанс например за развитието на туризма, което е отбелязано на първо място 

в таблицата на SWOT анализа (Пак там, с. 150). 

Трябва да се прецени и продължаващата валидност на заплаки като:  “Негативно влияние на 

развиващи се глобални кризи, водещи до отлив на инвестиции и ограничаване на пазари  (Пак 

там, с. 152). Тази заплаха, разбира се съществува, но не и в краткосрочна и средносрочна 

перспектива, какъвто е времевия обхват на ОПР-Самоков 2014-2020. В този смисъл, препоръката 

ни е, ако се актуализира ОПР-Самоков до края на периода тя да бъде преформулирана, 

съобразно новия контекст на икономически подем след глобалната криза. 
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6 МО ОПР-САМОКОВ 2014–2020 Г. Оценка на финансовия капацитет 
Тази оценка не е задължителна, но е желателна, за да се отговори на въпроса за 

реалистичността на планирането и от там, за да се направят обосновани предположения за 

изпълнението на плана. В този план, общото предвидено финансиране на ОПР 2014-2020 

възлиза на около 26 млн. лв. , което изглежда разумно и реалистично, ако се вземат предвид 

изводите от Последващата оценка на ОПР-Самоков за периода 2007-2014, когато до момента на 

оценката са прили приключени успешно 27 проекта на обща стойност около 25 млн. лв.  

Последващата оценка е установила още, че само 40% от проектите са били приключени до 

есента на 2014 г., останалите 60% са били на стойност около още 26 млн. лв., за чието 

реализиране по формулата n+2 са оставали около 17 месеца. На този етап вече е ясно, че 

изпълнението в предходния период е приключило успешно. Особено важно за общината  е 

завършването на проекта „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков“, 

финансиран по ОП Регионално развитие 2007 – 2013. ОПРР е осигурила  безвъзмездно 

финансиране в размер на 3 268 913 лева -

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59902. Проектът е 

изпълнен с финансирането на Оперативна програма „Регионално развитие  2007-2013 г. по 

договор за БФП 161PO001/1.1-11/2011/017 на стойност 3 667 861,36 лв., както и със собствени 

средства на общината. 

С други думи, по този едър показател общината разполага с необходимия финансов и 

административен капацитет да управлява план на стойност 26 мл. лв. 

За периода 2014-2020 ОПР-Самоков предвижда 25,27% да бъде осигурено чрез местно публично 

финансиране, 4,25% - централен държавен бюджет, 59,86% - от фондове, съфинансирани от ЕС и 

6,55% - от частно финансиране. Към настоящия момент това разпределение на средствата 

изглежда реалистично и съпоставимо с предходния планов период. Приблизително 25% от 

около 26 млн. лв. се равнява на около 6,5 млн. лева за целия програмен период, което е 

съпоставимо с капиталовите разходи на общината за съфинансиране през предходния период.  

Може обосновано да се предположи, че капацитета за съфинансиране на проекти от страна на 

частния сектор ще се увеличи значително през новия програмен период. При актуализирането 

на финансовата таблица на ОПР-Самоков 2014-2020 г. тази тенденция би трябвало да бъде 

отразена. 

 

 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59902
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7 МО ОПР-САМОКОВ 2014–2020 Г. Анализ на изпълнението 

7.1 Анализ на изпълнението на ОПР–Самоков на основата на годишните доклади  

В оценявания период по изпълнението на ОПР са извършени следните дейности, проследени в 

йерархията на стратегически цели, приоритети и специфични цели: 

7.1.1 Изпълнение по Стратегическа цел 1 “Конкурентна икономика, 

ефективно взаимодействие и управление за подобряване на жизнения 

стандарт на населението чрез постигане на устойчива заетост и 

диверсифициране на бизнес алтернативите”  

Приоритет 1 “Балансирано и стимулиращо въздействие върху икономическата 

среда” 

Специфична цел 1.1. Адаптиране на ресурсите и потенциала на аграрния и 

горския сектор спрямо възможностите за еко и био производство и навлизане 

на нови пазари на национално и европейско ниво 

По мярка 1.1.1: Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и развитие на 

различни видове селскостопанска дейност чрез насърчаване на новаторските технологии в 

селското стопанство и устойчивото управление на горите) през 2016 са възстановени горските 

пътища в землищата на гр.Самоков, к.к.Боровец, с.Радуил, с.Марица, с.Широки дол и с.Райово. 

Освен това е изработен Горскостопански план с цел опазване и ефективно използване на 

общинските гори. Закупени нови високопроходими автомобили за общинско лесничейство и 

автовишка. Като цяло за изградени ок. 35 км. Горски пътища на стойност около 100 000 лв. 

По мярка 1.1.2:  Възстановяване и развитие на земеделието, животновъдството, горското 

стопанство - създаване на био-производства и подобряване на пазарните позиции на 

първичните производители, както и подкрепа за изграждане на борса за селскостопански 

продукти са налице данни за 2014-2015. 

Регистрирани земеделски производители над 600 лица; 

 Собствениците на животновъдни обекти притежаващи пасищни животни са около 150 лица: 

без промяна за 2014, 2015, 2016 г. 

 През 2015 са отдадени под наем около 5000 дка обработваеми земи – ниви, и около 6000 

дка пасища, мери и ливади на собственици на животновъдни обекти, регистрирани с 

пасищни селскостопански животни в Интегрираната Информационна система на Българската 

агенция по безопасност на храните. През 2016 данните са съответно за под наем над 7 000 

дка обработваеми земи – ниви, и около 10 000 дка пасища, мери и ливади. 

 Част от тези отдадени под наем части от общински земеделски земи са с цел развитие на 

земеделието и създаване на биопроизводства – производство на биомед и малини; 

поддържа се общински разсадник, в който се произвеждат американска боровинка и арония 

(не е ясно какъв % от отдадените под наем земи са за биохпоизводства). 

По мярка 1.1.3: Създаване, развитие и разширяване на стопанствата на земеделски стопани, 

включително и на млади фермери – насърчаване стартирането на дейности, в това число 
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предприемане на действие за комасация на земята и обединяване усилията на собствениците 

чрез различни форми на коопериране и други способи, благоприятстващи активната 

селскостопанска дейност) са извършени дейности от административен характер – 

административна подкрепа за развитието. 

 Община Самоков организира продажба на земеделска земя чрез конкурс при поставено 

условие да бъде изградена кравеферма и отглеждане на едър рогат добитък с цел 

насърчаване развитието на селскостопанската дейност. 

 Община Самоков съдейства за изграждане на ферма „Пали лула  в землището на с.Рельово, 

предназначена за отглеждане на млечни крави и телета на „ХОУМ ФУУД  ЕООД. 

 Оказано е пълно съдействие при създаването на обект за производство на кохо сьомга в 

рециркулационна система на „Кохоферм  ООД. 

Мярка 1.1.6: Подкрепа за създаване на система за информираност и комуникация, между 

фермери, собственици на земи, заетите в туристическата индустрия, хранително-вкусовата 

промишленост, местната общност, гражданското общество и неправителствените организации с 

оглед интегрирано развитие. 

Организират се съвместни работни срещи с представители на Областна служба Земеделие, 

община Самоков и земеделските производители. Конкретни срокове и обявления, свързани с 

дейността на земеделските стопани се публикуват на интернет страницата на общината. В 

обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  9): 

табл.  9 Стратегическа цел 1, приоритет 1, специфична цел 1.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 Източник 

Стратегическа цел 1, Приоритет 1, Специфична цел 1.1. Адаптиране на ресурсите и потенциала на аграрния и горския 
сектор спрямо възможностите за еко и био производство и навлизане на нови пазари на национално и европейско 
ниво 

Мярка 1.1.1 Горски пътища,  
35 км., за около 100 000 лв 

Продължава от 2015 
Горскостопански план 

ГД за 2016 
Допълнителна инф. 

Мярка 1.1.2 Посочени са дейности, няма 
специфични проекти 

Биомед, малини, боровинка, арония ГД за 2015 и 2016 

Мярка 1.1.3 - 2 кравеферми, 1 – за кохо сьомга ГД за 2016 

Мярка 1.1.4 - -  

Мярка 1.1.5 - -  

Мярка 1.1.6 - Работни срещи с представители на 
Областна служба “Земеделие , 
община Самоков и земеделските 
производители 

ГД за 2016 
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Специфична цел 1.2. Стимулиране на развитие на нови форми на 

предприемачество, свързани със създаване на модерна и ефективна 

преработвателна промишленост в общината. 

 

По Приоритет 1, специфична цел 1.2 през 2014-2015 г. не са отчетени извършени дейности от 

четирите мерки за изпълнението й (табл.  10). На този етап не могат да се преценят причините, 

може само да се предположи, че към стимулирането на нови форми на предприемачеството не 

не е проявен интерес от местния бизнес. Оперативна програма “Иновации и 

конкурентноспособност  е създадена именно с тази цел, но инициативата за кандидатстване е в 

ръцете на местния бизнес. Това, което може местната власт на направи през следващата година 

е да организира среща на тема “Иновации, конкурентноспособност, местно развитие  с 

участието на Управляващия орган на оперативната програма и представители на местното 

предприемачество, за да се анализират причините за слабия интерес. 

табл.  10 Стратегическа цел 1, приоритет 1, специфична цел 1.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 1, Специфична цел 1.2. Стимулиране на развитие на нови форми на 
предприемачество, свързани със създаване на модерна и ефективна преработвателна промишленост в общината. 

Мярка 1.2.1 - -  

Мярка 1.2.2 - -  

Мярка 1.2.3 - -  

Мярка 1.2.4 - -  

 

Приоритет 2 “Създаване на условия за развитие на иновативни конкурентни 

отрасли” 

Специфична цел 2.1. “Стимулиране модернизацията на предприятията, и 

насърчаване инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената 

икономика” 

По специфична цел 2.1. “Стимулиране модернизацията на предприятията, и насърчаване 

инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената икономика  и свързаните с нея 

мерки към момента не са отчетени дейности.  

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  11): 

табл.  11 Стратегическа цел 1, приоритет 21 специфична цел 2.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.1. Създаване на условия за развитие на иновативни конкурентни 
отрасли. 

Мярка 2.1.1 - -  

Мярка 2.1.2 - -  

Мярка 2.1.3 - -  

 

Специфична цел 2.2. “Подпомагане и насърчаване на различни форми на 

сътрудничество и коопериране, включително чрез създаване на партньорски 

мрежи, ПЧП, клъстери и браншови организации на производители” 

Същото се отнася и до специфична цел 2.2. Подпомагане и насърчаване на различни форми на 

сътрудничество и коопериране, включително чрез създаване на партньорски мрежи, ПЧП, 

клъстери и браншови организации на производители. Това също е недобро начало на 

изпълнението, тъй като по тази цел  мерките предвиждат подкрепа и иницииране създаването 
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на групи, организации, партньорства и тяхното сътрудничество с научни институти за прилагане 

на иновации; подкрепа за създаването на клъстери и насърчаване на затваряне на цикъла от 

добива през преработката и готов продукт, и навлизането на местни и международни пазари; 

както и създаване на комуникационни канали между общински предприятия и частният бизнес 

за постигането на по-конкурента местна икономика и повишаване на инвестициите в иновативни 

продукти и дейности. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  12): 

табл.  12 Стратегическа цел 1, приоритет 2, специфична цел 2.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.2. Подпомагане и насърчаване на различни форми на 
сътрудничество и коопериране, включително чрез създаване на партньорски мрежи, ПЧП, клъстери и браншови 
организации на производители 

Мярка 2.2.1 - -  

Мярка 2.2.2 - -  

Мярка 2.2.3 - -  

 

Специфична цел 2.3. “Прилагане на комплексен подход за пространствено 

развитие на територията, интегрирано градско развитие и инвестиционно 

проектиране на ключови обекти в населените места” 

Съвсем различна е картината относно Специфична цел 2.3. “Прилагане на комплексен подход за 

пространствено развитие на територията, интегрирано градско развитие и инвестиционно 

проектиране на ключови обекти в населените места . 

По мярка 2.3.1: Създаване на условия за постигане на формулираните в „Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Самоков  цели, свързани с перспективите и 

спецификите на развитие е постигнат съществен напредък. „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Самоков  е приет с Решение на ОбС № 1580/25.09.2014 

година. През 2015 г. е завършен процесът на разработването на „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Самоков : последното обществено обсъждане бе проведено 

на 08.04.2015 г. Този напредък е важен, защото интегрираният план е предусловие за 

изпълнението на редица конкретни проекти.   

По мярка 2.3.2: Изготвяне на общи и подробни устройствени планове за постигане на 

хармонично териториално развитие и реализирането на интегрирани проекти. 

Общи устройствени планове:  

През 2015 е разработено задание на ОУП за Община Самоков прието е Решение на Общински 

съвет и задание на ОУП за с. Горни окол и с. Долни окол прието с Решение на Общински съвет. 

През 2016 е обявена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на ОУП на Община 

Самоков. Изготвен е предварителен проект и е в процедура по чл. 127 от ЗУТ (съгласуване с 

експлоатационните дружества и контролните органи) ОУП за с. Горни окол и с. Долни окол, 

приет с Решение на Общински съвет. 

II. Подробни устройствени планове – гр.Самоков 

1. През 2015: ПУП – ИПРЗ на кв. 175, 175а и 175б, одобрен с Решение на Общински съвет. В 

доклада за 2016 е посочен ПУП – ИПРЗ на кв. 175, 175а и 175б, одобрен с Решение на 

Общински съвет. 
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2. През 2015: ПУП – ИПРЗ на кв.387 – 391 (терен между околовръстен път и Софийско шосе за 

промишлено и обществено обслужване) 

3. През 2015: ПУП – ПРЗ на кв.313 (промишлена зона) 

4. През 2015 и 2016: ПУП – ПРЗ на кв. 335 – 343 ( терените по пътя Самоков – с.Драгушиново) за 

жилищно строителство. 

5. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ кв. 287 (теренът до BILLA) за обществено обслужване; същото е 

посочено и в доклада за 2016. 

6. През 2015: ПУП – ИПРЗ на кв. 216 (територия  на старата терапия) за обществено обслужване 

7. През 2015: ПУП – Кооперативен пазар кв. Самоково . През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ на кв.310 

кв.“Самоково  – за гаражи, озеленяване и детски площадки 

8. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ на ЦГЧ кв. 280 (до коопераците на ул. “Житна чершия  за 

обществено и жилищно строителство) 

9. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ на кв.180 (терена на у-ще „Никола Драмалиев ) за жилищно 

строителство. 

10. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ на кв.191 (по ул. “Христо Смирненски ) за обществено 

обслужване.  

11. През 2015 и 2016: ПУП – ИПЗ за възстановяване на старата шанца. 

12. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ кв. 280 ЦГЧ за жилищно и обществено обслужване. 

13. През 2015: ПУП – ИПРЗ за стадион и спортна площадка в УПИ I кв. 206 

14. През 2015: ПУП – ИПР за Образописова къща 

15. През 2015: ПУП – ИПРЗ на кв.206 – “Туристическа градина  и проект за паркоустройство и 

благоустройство. През 2016: ПУП – ИПРЗ на кв. 206 – „Туристическа градина  и проект за 

паркоустройство и благоустройство е в процедура по чл. 127 от ЗУТ (съгласуване с 

експлоатационните дружества и контролните органи). 

16. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ – кв.286 – терен на пожарна безопасност 

17. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ на терен у-ще “Христо Максимов  

18. През 2015: ПУП – РУП – за преместваеми обекти, централен пазар – кв.419 

19. През 2016: Процедира се окончателен проект на ПУП-ПУР и обектите на публичната 

собственост на к.к. Боровец. 

20. През 2016: Издадена е Заповед No ЛС-01-327/10.03.2016 г. за допускане и изработване на 

ПУП-ИПРЗ за УПИ І – „За здравен комплекс  в кв. 216, гр. Самоков, съгласно Решение No 160 

по протокол No 6/25.02.2016 г. на Общински съвет Самоков.  
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21. През 2016: Одобрен е ПУП-ИПРЗ за УПИ І - „За здравен комплекс  – нов УПИ ХІ – „За Център 

за спешна помощ  в кв. 216, гр. Самоков. 

22. През 2016: Издадена е Заповед No ЛС-01-1684/12.10.2016 г. за допускане и изработване на 

ПУП-ИПРЗ за УПИ І – „За парк  и УПИ Х ІІ – „За атракцион и озеленяване  в кв. 206, гр. 

Самоков, съгласно Решение No 420 по протокол No 13/30.06.2016 г. на Общински съвет 

Самоков. 

23. През 2016: С Решение No 610 по протокол No 17/287.10.2016 г. на Общински съвет Самоков 

се допуска изработването на проект за изменение на ОУП и ПУП-ИПРЗ за УПИ І – „За 

комплексно жилищно и обществено обслужване  в кв. 206а, гр. Самоков. 

24. През 2016: Одобрен с Решение на Общински съвет Самоков е ПУП – Паркоустройство и 

благоустройство на парк „Ридо . 

III. Подробни устройствени планове – села 

1. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ – с.Говедарци, кв. 87 (стопански двор) – за жилищно 

строителство и обществено обслужване. 

2. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ – с. Говедарци, кв. 66 (здравна служба) – обществено и 

жилищно обслужване. 

3. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ – с. Драгушиново, кв. 17 – за жилищно строителство. 

4. През 2015 и 2016: ПУП – ИПРЗ – с. Горни окол, кв.48 – създаване на УПИ за жилищно 

строителство. 

5. През 2015: ПУП – ИПРЗ – с.Широки дол, кв. 31 – създаване на УПИ за жилищно строителство 

6. През 2016: Одобрен със Заповед No ЛС-01-1752/21.10.2016 г. е ПУП-ИПРЗ за УПИ І ,  ,  І,  ІІ, 

 ІІІ и ІХ в кв. 71 /ПИ No 15285.8.640, ПИ No 15285.8.641/, с. Говедарци. 

7. През 2016: Изработен е ПУП-ИПР за улица с о.т. 55-40-39в-39б-39а-37б-37а в кв. 11, с. 

Маджаре. 

8. През 2016: Изработени са ПУП-ПУР, ПУП-ПП и ПУП-ПРЗ за Голф игрище в землището на с. 

Горни окол, за които е изготвена екологична оценка. 

9. През 2016: Процедирани са и са проведени две обсъждания за кв. 19 – к.к. Боровец. 

Мярка 2.3.3: Планиране и изграждане на нови зелени площи и продължаване изработването на 

регулационни планове за неурегулирани досега съществуващи паркове. 

1. През 2015: ПУП – паркоустройство и благоустройство на “Голямата чешма   

2. През 2015 и 2016: ПУП – паркоустройство и благоустройство на парк “Ридо . 2016: 

разширение на гробищен парк „Ридо  – дренаж, подравняване на терен, направа на ограда, 

оформяне на гробни парцели и асфалтиране на алеи. 

3. 2015 ПУП – паркоустройство и благоустройство на градинка при паметника “Христо Ботев  
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4. През 2015 и 2016:  ПУП – паркоустройство и благоустройство на местност “Кръста .  

Мярка 2.3.4: Интегриране на градските и околоградски зелени зони за отдих, чрез изграждане на 

«зелени връзки», улично озеленяване, веломаршрути и тематични маршрути. 

През 2015 по тази мярка е изграден един еко-маршрут както и други проекти: 

1. Обновяване и доизграждане на туристически еко-маршрут от туристическа градина - 

Самоков през „Чакърова поляна  към „Шишманово кале  със съпътстваща дребномащабна 

инфраструктура;  дължина около 4,5 километра, средна надморска височина - 1000 м.; 

терена по трасето е разнороден от равен до стръмен, денивелацията се колебае в рамките 

на 80 метра. 

2. Благоустрояване на парк Ридо  – пътека на здравето и екопътека – първи етап от 

паркоустрояване и благоустрояване на парк „Ридо . Проектът предвижда възстановяване на 

главните артерии на алейната мрежа на лесопарка; изграждане на нови паркинг места (от 

бетоови елементи на тревна фуга); подмяна на парковите настилки; изграждане на нови 

второстепенни алеи (трошенокаменна настилка); изграждане на зоните за отдих и детските 

игрови зони в съответствие с възрастовите групи на посетителите; внасяне на ново 

лесопарково обзавеждане; провеждане на санитарни и оформящи резитби на 

съществуващите лесопаркови насаждения; допълване с нови растителни обеми, чрез 

разширяване на видовия състав и обогатяването му с нови растителни видове подходящи за 

климатичните условия на гр. Самоков. 

3. Реконструкция и благоустрояване на туристическа градина в гр. Самоков. Целта на проекта е 

да превърне централния градски парк в завършен композиционен ансамбъл, без да 

нарушава основното предназначение на парка и прилежащите зони, а да осигурява условия 

за отдих в природосъобразна среда. По този проект през 2015 са изградени: “Въжени град  и 

“Пирамида . Проектира „Поставяне на фитнес съоръжения на открито . 

4. Благоустрояване и паркоустрояване на централна градска част;  втори етап „Благоустройство 

и паркоустройство на част от УПИ I - "За Байракли джамия и озеленяване  УПИ ІХ – за църква 

в кв. 81, част от УПИ Х  – за площад и озеленяване в кв. 416 в ЦГЧ по плана на гр. Самоков  е 

изграден. Предстои изграждането на трития етап: Благоустройство и паркоустройство на част 

от УПИ I - "За Байракли джамия и озеленяване" и част от УПИ X  - " за площад и озеленяване" 

в кв. 416. 

Два от тези проекти продължава да бъдат изпълнявани и през 2016:  

1. Реконструкция и благоустрояване на туристическа градина в гр. Самоков. От този проект са 

изградени: Въженият град и Пирамида. Издадено е разрешение за поставяне на „Фитнес на 

открито . 

2. Благоустрояване и паркоустрояване на централна градска част. Изграден е вторият етап: 

Благоустройство и паркоустройство на част от УПИ I - "За Байракли джамия и озеленяване , 

включващ пространството пред Централна автогара в УПИ ІХ – за църква в кв. 81, част от УПИ 

Х  – за площад и озеленяване в кв. 416 в ЦГЧ по плана на гр. Самоков е изграден. Поставени 

са нови мраморни маси за шах и табла, места за отдих и нови декоративни осветителни тела. 

През 2016 г. започна изграждане на третия етап от Благоустройство и паркоустройство на 
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част от УПИ I - "За Байракли джамия и озеленяване , включващ пространството около 

Байракли джамия и връзката между сградата на автогарата, ул. „Търговска  и „Ларгото . 

3. През 2016 г. стартира благоустрояването на градинката до сградата на Обединена българска 

банка. 

4. Втори етап на велоалея с дължина 700 м.: трасе между пешеходен мост и ул.Вардар в 

кв.Самоково, продължение на велоалеята от бул.Македония до пешеходен мост успоредно 

на р. Искър, част от концепция за цялостно изграждане на велоалеи в гр.Самоков. 

5. През 2016 г. продължи изграждането на етап на велоалея с дъл. 350 м. между пешеходен 

мост и завод „Самел , продължение на велоалея от бул.Македония до пешеходен мост 

успоредно на р.Искър, част от концепция за цялостно изграждане на велоалеи в 

гр.Самоков./парк „Лаго /. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  13): 

табл.  13 Стратегическа цел 1, приоритет 2, специфична цел 2.3 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.3. Прилагане на комплексен подход за пространствено развитие 
на територията, интегрирано градско развитие и инвестиционно проектиране на ключови обекти в населените места 

Мярка 2.3.1 Интегриран план Самоков Интегриран план Самоков ГД 2015, решение на ОбС 
Самоков, Обществено 
обсъждане 
ГД 2016 

Мярка 2.3.2 2 задания за ОУП 
18 ПУП на града 
5 ПУП на села,  

2 процедури за ОУП 
18 ПУП на града 
8 ПУП на села, вкл. голф 
игрище и Боровец 

ГД 2015,  
ГД 2016 

Мярка 2.3.3 4 ПУП 2 ПУП ГД 2015,  ГД 2016 

Мярка 2.3.4 4 проекта 5 проекта (2 са 
продължение от 2015) 

ГД 2015,  ГД 2016 

 

Специфична цел 2.4. Модернизиране и адаптиране на инфраструктурата, 

насочено към повишаване на ефективността на функциониращите предприятия 

и привличането на нови инвестиции. 

В сравнение със специфична цел 2.3 напредъкът по специфична цел 2.4. е значително по-

скромен. По мярка 2.4.1: Устойчиво развитие на съществуващи промишлени терени и 

отреждането на нови  със съпътстващата техническа инфраструктура формираща достъпност за 

целия оценяван период е посочено само създаването на нови 23 УПИ (урегулирани поземлени 

имота) за промишлено строителство в квартали с №№ 388, 389 и 390 по плана на гр. Самоков. 

По мярка 2.4.2: Развитие на бъдеща курортна зона, чрез изграждане хотели, семейни хотели, 

ваканционни селища, изграждане на спортни терени за летни и зимни спортове, игрище за голф, 

начална станция на кабинкова въжена линия, създаване на буферни паркинги и хидро-паркове 

през 2015  са посочени 3 основни дейности: 

1. Конкурс за градоустройствен и архитектурен идеен проект за „Златния триъгълник  – к.к. 

Боровец – двустепенен, международен. Основните цели на проекта са: спешно 

преструктуриране и обновяване на търговската част на зоната; търсене на нови публични и 

социални функции; избор на имиджов проект за района на „Златния триъгълник  в условията 

на конкурентна състезателна среда. 
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2. ПУП - ПП на улици и елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно-

транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „ПЛАНА ХАЙТС , 

находящ се в землището на с.Алино, ЕКАТТЕ 00391, общ. Самоков, обл. Софийска. 

Разработен е ПУП-ИПЗ за разделяне на поземлени имоти и определяне на застроителните 

им линии, като за целта е проектирана улична мрежа, която има за задача да обезпечи 

транспортния достъп до всеки от новопроектираните имоти и се състои от събирателни и 

обслужващи улици. Изготвянето на ПУП-ИПЗ се прави с цел удовлетворяване изискването на 

Възложителите за разделяне на имотите и обособяване на малки парцели около 500 м2. 

Изменението диференцира 3037 нови имота върху площ от 1 859,598 дка от които 121 са 

отредени за улици. Обособени са два вида устройствени зони в границите на разглеждания 

обект, а именно - устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина и плътност - означена като Жм и устройствена жилищна зона с преобл. застр. с 

малка височина и плътност, означено като Ц, като са спазени са нормативните изисквания за 

застрояване на посочените зони. Условно основният терен е разделен на 17 жилищни групи, 

които са парцелирани: за жилищна зона - 1607 дка; за обществено обслужване - 24 дка; за 

пътища и алеи - 229 дка. 

3. Голф игрище – землище с. Горни окол.  Основната цел на ПУП-ПРЗ и ПП е да създаде 

оптимални устройствени условия и предпоставки за позитивно социално-икономическо и 

пространствено развитие, и изграждане на качествено нова инфраструктура за отдих, спорт и 

туризъм и среда за живот на населението на с. Горни окол. Основните елементи на 

територията, включени в предвижданията на плана са: терени за обитаване (жилищно 

предназначение) - Жилищно строителство в зона Жм1 и Жм2 (115,9 ha); терени за 

обществено обслужване в зона Ц (10,1 ha); терени за транспортна инфраструктура - 

обслужващи улици I  клас (30,8 ha) и алеи (4,6 ha); зелени площи за широко обществено 

ползване (30,7 ha) - Терени за озеленяване в зона Оз и Терени за озеленяване и спорт в зона 

Са; терени за техническа инфраструктура (1,1 ha) - трафопостове, ПСОВ, Напорен водоем; 

голф игрище (65,0 ha). 

През 2016 продължават дейностите, свързани с  голф игрището в землището на с. Горни окол. С 

Решение на ОбС- Самоков се разрешава изработване на ПУП – парцеларен план за елементите 

на техническата инфраструктура на проект „ПЛАНА ХАЙТС , одобрява се заданието и се дава 

съгласие за преминаване през имоти собственост на община Самоков за прокарване на 

отклонения и трасета от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в 

землището на с.Алино, община Самоков. По повод заявление с вх.No ПУП-25/20.02.2015г. от 

„АЗК ПРОПЪРТИС  ЕООД, е процедиран и одобрен със Заповед No ЛС-01-152/29.01.2016г. на 

кмета на общината, Подробен устройствен план – изменение плана за застрояване на 

жилищенкомплекс „ПЛАНА ХАЙТС . Проектът се простира на обща площ от 1860 дка и е 

създаден с цел задоволяване на възникнали курортни и жилищни нужди с местно значение. С 

решение Общински съвет – Самоков е създадено ново селищно образувание с местно значение 

с наименование „Хълмовете на Плана , с територия и строителни граници, определени с 

Подробен устройствен план, одобрен със Заповед No ЛС- 01-152/29.01.2016г. на Кмета на 

общината и с координати на точки по контура на жилищния комплекс. 

По мярка 2.4.3: Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на дребномащабна 

инфраструктура в зависимост от нововъзникналите потребности на частния сектор  - през 2015 се 

посочва само една дейност: ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ III, КВ. 313 и обособяване на осем нови УПИ с 
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тупикова улица между о.т. 955 - 955а по регулационния план на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. 

Софийска. Подробният устройствен план е изготвен на основание техническо задание от Община 

Самоков. Промяната на плана за регулация обхваща един квартал - 313, УПИ III и обособяване на 

осем нови УПИ с тупикова улица между о.т. 955 - 955а, съгласно чл. 109 ал.2 и чл.110 ал.2 на ЗУТ. 

Съвсем същата информация е посочена и в годишния доклад за 2016 г., като е добавено 

пояснението, че този ПУП предразполага и създава условия за изграждане на дребномащабна 

инфраструктура /улична мрежа, ел. захранване и ВИК мрежи/ с цел стимулиране на 

инвестиционния климат в града. 

По мярка 2.4.4: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура за 

подобряване на инвестиционния климат и насърчаване създаването на нови форми на 

предприемачество – през 2015 се отчитат три дейности: 

1. Изпълнение на енергоефективни дейности с цел намаляване на енергопотреблението на 

уличното осветление, чрез доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) 

улични осветители, демонтаж на съществуващи осветителни тела, изграждане на система за 

управление на уличното осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на 

територията на община Самоков. Заменени са 6822 съществуващи осветителни тела или 91% 

от осветителните тела на територията на община Самоков и включените 26 населени места. 

Общата стойност на проекта е 1.7 млн. лв.) 

2. Улици и велоалеи – 5 км. 

3. Асфалтиране на улици в промишлена зона – 2 км. 

През 2016 също е отчетен един проект: във връзка с въвеждане в експлоатация на обект „сьомга 

по рециркулационен способ  в с. Горни окол е направено цялостно асфалтиране на улица по 

посока рибовъдно стопанство. 

 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  14): 

табл.  14 Стратегическа цел 1, приоритет 2, специфична цел 2.4 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.4. Модернизиране и адаптиране на инфраструктурата, насочено 
към повишаване на ефективността на функциониращите предприятия и привличането на нови инвестиции 

Мярка 2.4.1 23 УПИ за промишлено строителство - ГД 2015,  

Мярка 2.4.2 3 1 (провължава от 2015) ГД 2015,  ГД 2016 

Мярка 2.4.3 1 1 (провължава от 2015) ГД 2015,  ГД 2016 

Мярка 2.4.4 3 1, проект26 нас. Места, 1.7 
млн.  

ГД 2015,  ГД 2016 

 

Приоритет 3. Повишаване на значението на туризма в икономиката на 

общината 

Специфична цел 3.1. Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно 

оползотворяване на цялостния природен и културен потенциал на община 

Самоков. 

По мярка 3.1.1: Изграждане на интегрирана система от градски и крайградски паркове и 

територии за създаване на условия за пълноценно спортно-рекреационно ползване през 2015 са 

посочени дейности, повечето от които вече са подробно отчетени в годишните доклади: 
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1. Облагородени и благоустроени са Парк-градина “Христо Ботев  и  Парк “Туристическа 

градина . В Парк “Туристическа градина  са изградени въжен град я и пирамида. 

2. Обновени и озеленени са входно-изходните пространства на град Самоков. 

Същите дейности са посочени и в доклада за 2016 г. , като освен тях се посочват и други проекти 

и дейности, част от които за отчетени по повод на други мерки в докладите за 2015 и 2016 г.: 

1. Изготвен е проект за възстановяване на „Пътеката на здравето  и цялостна визия на парк 

„РИДО . 

2. Започна изготвянето на задание за международен конкурс за проект на т.нар. „Златен 

триъгълник“ в централната част на к.к. Боровец, с което се цели да се съберат максимален 

брой идейни и впоследствие технически проекти, които да създадат единен облик на 

обектите в тази територия и да оползотворят пространството по най-ефективния начин, 

създавайки възможности за спорт и развлечения през цялата година. 

3. Изготвен бе проект на улична регулация в к.к. Боровец. Във връзка и с двата проекта бяха 

организирани обществени обсъждания като за заданието за конкурса едното от 

обсъжданията се осъществи в „Дом на архитекта“, гр. София. 

По мярка 3.1.2: Изграждане на съоръжения и използване на технологии за създаването и 

поддържането на изкуствени настилки за целогодишно практикуването на зимни спортове : 

1. Община Самоков поддържа дейността и функционирането на ледена пързалка през зимния 

сезон. 

2. Предвижда се възлагането на проект за възстановяване на изкуствената шанца за ски скок на 

парк „Ридо . 

3. Подписано е споразумение между Кмета на община Самоков и „Бороспорт  АД за 

стимулиране на масовия спорт, като дружеството поема ангажимента да осигури при 

определени условия свободен достъп на деца, ученици, спортисти и техните възпитатели, 

ръководители и треньори до подемните съоръжения, които управлява на територията на 

к.к.Боровец. „Бороспорт  АД осигурява безплатни лифт карти на подрастващите за всички 

лифтове, влекове и транспортни ски ленти за определени в споразумението периоди 

/срокове/ в рамките на ски сезона и при допълнителни условия за детските градини и 

училищата според техните ваканции, и за спортните клубове по предварителна заявка. 

Картите се предоставят за ползване от деца, ученици и/или спортисти само и едновременно 

с присъствието на възпитател, учител или треньор, които организират съответното обучение 

и отговарят за безопасността, здравето и живота на съответните лица. 

По мярка 3.1.3: Създаване на крайречни лесопаркове с мрежа от пешеходни и велосипедни 

алеи, водни площи, плажни терени, спортни терени, малки обслужващи обекти и атракции на 

територията на общината – през 2015 се отчита изграждането крайречен парк на площ от 20 000 

кв. м. чиято основна цел е да осъществи връзката между централна градска част и р.Искър, като 

и да допренесе за развитирето на паркоустройството, отдиха , туризма и спорта в града. Самия 

парк е замислен така че да обслужва различни възрастови групи като за тази цел са обособени 

детска площадка, скей парк, велосипедна алея. Развита е богата мрежа от паркови и пешеходни 
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алеи с пейки и кътове за отдих. Изграждането на конзолна площадка над река Искър с 

панорамно кафе и езеро с водна площ около 2000 кв.м са представляват най-голямата атракция 

в този природен феномен целящ да подобри организацията на живот в града.     

Това е и основната тема по мярката в годишния доклад за 2016.  Организирана и проведена е 

процедура за реализация на проект „Благоустрояване на крайречна градска зона . През 2016 г. 

са изградени: детска площадка, скейт парк, велосипедна алея, фонтан, напоителна система, 

стопанска сграда и заведение. Развита е богата мрежа от паркови и пешеходни алеи с пейки и 

кътове за отдих. Изградени са конзолна площадка над река Искър с панорамно кафе и изкуствено 

езеро с водна площ около 2 000 кв. м. , които са най-голямата атракция в този природен 

феномен, целящ да подобри организацията на живота в града. През 2016 г. се организира, 

проведе и реализира обществената поръчка за озеленяване на терена.  

Мярка 3.1.4: Създаване на завършен културно - туристически продукт, чрез актуализиране на 

списъка на паметниците на културата и полагане на грижи и контрол върху тяхното поддържане, 

подобряване състоянието и достъпа до историческите местности и тяхната околна среда, 

проектиране и изграждане на етнографския парк “Старинен Самоков  край града, включване на 

традиционни празници и чествания в туристическия календар на общината и подкрепа за 

местните традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране в подходяща среда в града. 

По тази мярка, сама по-себе си обхващаща твърде много дейности и формулирана непрецизно, 

са извършени сравнително много дейности, които са обогатили туристическия календар на 

общината. За 2015 са посочени: 

1. Традиционни фолклорни празници:  Празник на Рилския зелник - с. Бели Искър, ФФ 

„Бобфест  - с. Радуил, Празник на дзивата и картофите – с. Поповяне, ФФ “Дар от природата  

- с. Говедарци 

2. Възстановени и нови формати: Чакърови тържества в Самоков, Честване на Тодоровден, 

Честване на Поклади и Фолклорен фестивал „Дар от Природата  

В доклада за 2016 списък от празници е разширен: 

1. Традиционни фолклорни празници: освен Празник на Рилския зелник - с. Бели Искър, ФФ 

„Бобфест  - с. Радуил, Празник на дзивата и картофите – с. Поповяне, ФФ “Дар от природата  

- с. Говедарци, са добавени още и Фестивал на „Старата градска песен ,  ФФ „Магията на 

Рила , ФФ „Нашенско хоро  

2. Възстановени и нови формати: освен вече посочените Чакърови тържества в Самоков, 

Честване на Тодоровден, Честване на Поклади и Фолклорен фестивал „Дар от Природата , са 

добавени още Богоявление, Международен симпозиум по живопис и скулптура, Пленер по 

дървопластика и Национална младежка конференция „Икономика за младежи . По един 

неясен начин е посочено и осигуряване на рамкови условия за изкуство и културна 

продукция с акцент върху работата с ученици и деца съвместно с ръководителите на 

художествените школи в Самоков в направленията: арт-изкуство; открити пространства за 

изкуство и култура 

3. В доклада за 2016 е включена и една цяла нова категория, “Други традиционни празници и 

чествания , където попадат: Осми февруари – Булаирската битка (тържествено честване пред 

читалище- паметник „Отец Паисий ); Деветнадесети февруари – организирано тържествено 
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поклонение пред паметната плоча на Васил Левски; Трети март – Освобождение на България 

от турско робство; Осми март – Международен ден на жената; Осми април – Международен 

ден на ромите; Великденски празници; Девети май – Ден на Европа и победата над 

фашизма; Четиринадесети май – тържествено шествие до местността „Кръста  по случай 

Освобождението на Самоков;  Месец май – Церемония по връчване националната награда 

„Захари Зограф  и национален детски конкурс;  Двадесет и четвърти май – Ден на 

българската култура и славянската писменост; Първи юни – Ден на детето; Втори юни – Ден 

на Христо Ботев и загиналите за свободата на България; Месец юли – Празник на късно 

антична крепост „Цари Мали град , с. Белчин; Месец юли – Описание и фотографиране на 

старопечатното наследство в православните храмове от Самоковската духовна околия; 

Месец август – Празник на Рила; Месец август – „Рок в Рила ; Двадесет и първи август – Ден 

на СВМЧК Симеон Самоковски; Шести септември – Честване „Съединението  на България; 

Двадесет и втори септември – Ден на независимостта на България; Месец септември – 

Младежки фестивал „Ритъмът на планината ; Месец септември – Реализиране на 

„Фамилатлон - Самоков ; Месец октомври – Международен научен симпозиум 

„Царшишманови дни в Самоков , включващ и балканска филмотека; Месец октомври – 

Фестивал на любителските театри „Театър без граници ; Първи ноември – Ден на народните 

будители; Месец декември – запалване на коледната елха, коледни и новогодишни 

тържества. 

В този дълъг списък на празници, част от събития пряко допринясят за смисъл на мярката 

“създаване на завършен културно-туристически продукт , но част са стандартни и рутинни. 

Освен тях годишният доклад за 2016 включва още: 

1. Периодично актуализиране на  Списъка на паметниците на културата като по 

предложение на Община Самоков последно беше включен археологическият обект 

„Шишманово кале . Полагат се грижи, осъществява се контрол върху тяхното 

поддържане, подобряване състоянието и достъпа до историческите местности и тяхната 

околна среда.  

2. Подобри се състоянието на „Образописовата къща  и „Доспевската къща ; 

3. Извърши се цялостен ремонт на Художествена галерия „Проф.Васил Захариев ; Постави 

се осветление на Байракли джамия; 

4. Оформи се пространството при „Шишманово кале . 

5. Изграден е действащ модел на металургично съоръжение за преработка на първично 

добито в пещите желязо – „САМОКОВ“, наричан още „Мадан , използвано от 14-15 век 

до началото на 20 век. 

6. Изградена е Възрожденска композиция на Константин Фотинов и списание Любословие. 

7. Изграден е паметник на Петър Попангелов–Старши. 

8. Направена е експозиция на спорта и спортната слава на Самоков в зала «Самоков»: 

експозиционно пространство, обособено във входното фоайе на Спортна зала Арена 

Самоков. Музеят включва 14 броя витрини и платформа, изработени от тониран MDF с 
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вградено осветление. Целта на музея е експониране на трофеи, снимки и информация, 

касаещи спортните успехи и история на видни самоковски спортисти, отбори, школи и 

деятели. На стената, над групираните витрини е изработен графичен фриз, с 

изображения на видни спортисти от града, както и динамични снимки на спортни 

събития. 

През 2017 г. са поставени са две нови указателни табели на входа на обект „Самоково  в 

парк „Туристическа градина  и между зала „Арена Самоков  и хотел „Арена , които 

допълват съществуващите такива и да са в помощ на туристите. Табелите са двулицеви 

като едната страна представлява карта на града с отбелязани забележителности, а на 

другата страна са поставени снимки на обектите с GPS-координати (тази информация 

трябва да се включи в Годишния доклад за 2017 г.). 

По мярка 3.1.5: Създаване на необходимата техническа инфраструктура формираща достъпност 

за изграждане на голф игрище, тренировъчно поле, голф-клуб и допълнителни терени със 

спортни игрища – не са посочени дейности за 2015 и 2016 г. 

По мярка 3.1.6: Подкрепа за създаване на геопарк на територията на Рила акцентиращ върху 

ландшафтния подход, консервацията, научно-изследователската дейност в областта на 

геоложкото наследство, биоразнообразието, водните ресурси и горите, както и дейности, 

свързани с устойчивото развитие на туризма : 

Община Самоков е сред учредителите на сдружението с нестопанска цел Агенция за регионално 

развитие на Рила, като една от основните цели на сдружението е развитие на региона 

посредством създаване на Геопарк на територията на Рила и успешното му кандидатстване в 

Европейската мрежа на Геопарковете. През 2015 г. АРРР участва във всички заседания на 

Обществения консултативен съвет към Дирекция „Национален парк Рила“ като защитник на 

идеята за създаване на геопарк на територията на Рила, който ще доведе до създаване  на нов 

интегриран регионален продукт; изготвено е становище в тази връзка, което е подписано 

кметовете на Рилските общини, а именно Самоков, Сапарева баня, Дупница и Костенец и е 

изпратено до Министър-председателя на Р България, Зам.-министър председател по 

европейските фондове и икономическата политика, Министъра на околната среда и водите, 

Министъра на туризма, Министъра на Икономиката, Министъра на Регионалното развитие и 

министъра на Младежта и спорта. Становището се отнася до предложения за нормативни 

изменения и допълнения на Закона за защитените територии и подзаконовата нормативна 

уредба по прилагането му, констатирани в хода на общественото обсъждане на актуализиране 

на Плана за управление на Национален парк „Рила“ 2015-2024г. В тази връзка АРРР покани 

Професор д-р Дончо Хрусанов, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ да изготви 

научно обосновано становище, което да послужи отново при изготвянето на законовите 

промени и актуализирането на Плана за управление на парка. 

През 2016 е посочена същата информация, като е добавен следния текст: 

Предвижда се проект за изработване на Концепцията за разработването на Геопарк Рила върху 

основните геоложки характеристики на планината – петрографското разнообразие и 

геоморфоложките форми с участието на преподаватели от Минно-геоложкия университет и 

кандидатстване за включването му в Европейската мрежа от геопаркове . Община Самоков 

съдейства за осигуряването на терен и изграждането на посетителски информационен център НП 

„РИЛА  със средства, осигурени по ОП „Околна среда 2007- 2013 г.  В центъра е изградена 
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видеозала за интерпретация и експозиция, избожбена зала и помещение с образователни 

материали за НП „Рила . Осигурен и достъп на хора в неравностойно положение. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  15): 

табл.  15 Стратегическа цел 1, приоритет 3, специфична цел 3.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 3, Специфична цел 3.1. Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно 
оползотворяване на цялостния природен и културен потенциал на община Самоков. 
 

Мярка 3.1.1 2 3 (с известно дублиране) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.1.2 - 3 ГД 2016 

Мярка 3.1.3 1 1 (продължава от 2015) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.1.4 8 празника проъдължава от 2015, 
разширява броя на 
празниците, добавя други 
дейности 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.1.5 - -  

Мярка 3.1.6 1 1 (продължава от 2015) ГД 2015, ГД 2016 

 

Специфична цел 3.2. Създаване на условия и насърчаване развитието на 

разнообразни форми на туризъм на цялата територия на общината. 

Мярка 3.2.1: Повеждане на проучвания, изследвания, създаване на концепции, организиране на 

обществени обсъждания, търсене на реални инвеститори и насърчаване на местния бизнес за 

разнообразяване и обогатяване на формите на туризъм на територията на общината – културен, 

исторически, екологичен, приключенски, алтернативен, ловен, спортен, културно-познавателен, 

конгресен и др.: 

През 2015 г. е изготвена Програма за развитие на туризма в община Самоков 2015-2020 г. За 

целта се нае външна консултантска фирма, която направи проучване и анализ на региона; 

организираха се срещи с представители на различни институции -  Исторически музей, 

Туристическо дружество „Рилски турист“, представители на Национален парк „Рила“, 

представители на хотелиери и ресторантьори, представители на туристическия бизнес в района. 

Проведе се и обществено обсъждане на проекта за Програмата за развитие на туризма, а самата 

програма се прие на сесия на Общински съвет през м. юли. През 2015 г. се проведоха срещи и 

обществени обсъждания във връзка със създаване на Местна инициативна група, чиято цел е да 

подпомогне и насърчи местния бизнес. Учредители на МИГ Самоков са община Самоков, 

„Самел“ АД и Агенцията за регионално развитие на Рила. 

През 2016 е взето решение да се проведе конкурс за пускането на Атракционно влакче на 

територията на к.к. Боровец, което да свързва ниската част на курорта с централната му част и да 

преминава през обектите, представляващи интерес за туристите. 

През 2017, след няколкократни обществени обсъждания в Самоков и София бе 

подготвен, гласуван и обявен проект на задание за архитектурен конкурс за идейни 

предложения за „Нов център на Боровец“ (но това ще бъде предмет на следващия 

годишен доклад). 

По Мярка 3.2.2: Подпомагане провеждането на нови археологически проучвания, като 

Шишманово кале, Тракийски могили и други насочени към разкриване на пълния потенциал на 

културно-историческото наследство на община Самоков – през 2015 общината е осигурила 

пълно съдействие при осъществяването на археологически проучвания на обект „Шишманово 
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кале“ при гр. Самоков, проведени в периода юни – август, 2015 г. 

(http://naim.bg/bg/content/editions/500/14/ ). Същото е посочено и в доклада за 2016 г. с 

добавката, че е изработен е и съгласуван с НИНКН идеен проект за „Консервация, реставрация и 

експониране на археологически структури в късно-античната крепост „Шишманово кале . 

По мярка 3.2.3: Подпомагане на проекти на граждански сдружения и обществени организации 

насочени към формиране на целогодишна туристическа натовареност, предлагане на 

целогодишни туристически продукти, следващи международните практики и тенденции в 

областта на туризма за постигане на съвременен привлекателен туристически образ – на са 

посочени дейности за 2015 и 2016 г. 

По мярка 3.2.4: Подкрепа при осъществяване на дейности/проекти свързани с предприемаческа 

дейност в областта на туризма, създаване на условия за практикуване на селски и еко туризъм, 

изграждане на къщи за гости, заведения за хранене, създаване на благоприятни условия за 

практикуване на ловен, риболовен, приключенски и др. форми на туризма – в доклада за 2015 е 

посочено, че туристическият информационен център е създаден в помощ на всички гости на 

територията на община Самоков, посетители и туристи като им предоставя пълна информация за 

културно-историческите обектите, планинските маршрути, информация за места  за настаняване 

и изхранване и други съпътстващи дейности. В тази си роля ТИЦ Самоков подкрепя местните 

хотелиери и ресторантьори, както и местния бизнес като цяло – спортни комплекси, комплекси с 

басейни, конна езда и др. като разпространява информация чрез рекламни материали на място 

в сградата на центъра и във виртуалното пространство чрез поддържания и актуален 

информационен сайт на туристическия център. 

По мярка 3.2.5: Прилагане на иновативни практики и подходи за маркетинг и реклама на община 

Самоков като целогодишна туристическа дестинация – създаване на работеща туристическа 

марка – през 2015 се посочва, че чрез създаването на Местната инициативна група и 

впоследствие след приемането на Стратегията на МИГ Самоков ще се работи в посока на 

създаване на работеща туристическа марка. Освен това през 2015 г. е изграден действащ модел 

на „Самоково“, целият район около съоръжението се облагороди - оформиха са алеи, 

монтирани са пейки. Мястото му е избрано така, че да бъде до оживена артерия – главен път 

посока Боровец, до р. Бистрица, и в същото време е разположен в напълно естествена среда - 

парк „Туристическа градина“, откъдето тръгва и обновената пътека за Лаго, Карагьол и 

Чакъровите поляни. Голямо предимство е и близостта до храм „Рождество Богородично  

/Бельова черква/. Предвижда се в този район да се изградят и други подобни съоръжения – 

бичкиджийница, тепавица, воденица, така че да се формира цял комплекс като допълнение към 

„Туристическата градина“. Чрез изграждането на това съоръжение се допълват атракциите на 

територията, привличат се нови туристи и община Самоков се утвърждава като притегателно 

място през всички сезони. 

Освен това, през 2015 г. е извършен ремонт и преустройство на част от залите на Туристическия 

център като се подреди експозиция от ръчно изработени предмети на местни занаятчии и 

художници. Експозицията има за цел да даде възможност на местните творци да се изявят и да 

покажат, че и до днес местната автентичност и традиции са живи. Посетителите на туристическия 

информационен център имат възможност да се запознаят с местните изделия и да обогатят 

впечатленията си от региона, а едновременно с това могат да закупят произведенията на 

местните майстори, което представлява пазарна ниша за тяхната реализация и представяне на 

местния културен потенциал пред гостите на община Самоков. Така през 2015 година е 

извършен ремонт и преустройство на едната зала в Туристическия център, която е 

превърната в експозиционна зала за местните занаяти, а през 2016г. бе реализиран 

http://naim.bg/bg/content/editions/500/14/
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проект по създаване на нова модерна визия на туристическия център на входното 

помещение, което посреща туристите и ги запознава със забележителностите в района, 

местата за настаняване и изхранване и им предлага безплатни карти и рекламни 

материали.. 

По мярка 3.2.6: Подкрепа развитието на взаимодействието между образователните институции 

и туристическия бранш с оглед задоволяване нуждите му от подготвени кадри – докладът за 

2015 не посочва специфични дейности, освен работата на ТИЦ:  През всичките години от 

създаването си Туристическият информационен център е домакин на различни форми на 

обучение на деца от местните училища. Учениците от гимназията по туризъм изнасят открити 

уроци в залата на центъра, запознават се с дейността на ТИЦ, с подготовката и издаването на 

рекламни материали, с участието и представянето на общината на борси; правят се обсъждания 

и дискусии по въпроси, свързани с туризма. Част от учениците работят по европроекти и 

практикуват в центъра.  

Докладът за 2016 излишно повтаря тази информация, но към ня добавя и друга, по-релевантна:  

Към ПГТ - Самоков съществуват специализирани паралелки с профил „Кетъринг  и 

„Хотелиерство , обучаващи ученици с професия камериер, ресторантьор, портиер и пиколо. В 

хотел „Арена“, собственост на Община Самоков предоставяме възможност на учениците да 

провеждат своите практики по звена, предимно в сектор „Хранене“. В организираните от 

Общината събития се канят учениците от ПГТ да участват със собстено производство 

храни и осъществят целия кетъринг и обслужване като по този начин се стремим да ги 

стимулират и мотивират (препоръка относно доклада за следващата 2017 г. относно 

дейноста на ТИЦ и стажовете на учениците да се посочи конкретна информация – брой ученици, 

брой дни). 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  16): 

табл.  16 Стратегическа цел 1, приоритет 3, специфична цел 3.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 3, Специфична цел 3.2. Създаване на условия и насърчаване развитието на 
разнообразни форми на туризъм на цялата територия на общината 

Мярка 3.2.1 1 1 (продължава от 2015) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.2 1 1 (продължава от 2015) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.3 - - ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.4 1 1 (продължава от 2015) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.5 2 1 (дублира 2015) ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.6 1 2 ГД 2015, ГД 2016 

 

Специфична цел 3.3. Засилване на различните форми на сътрудничество, 

насочени към създаване на модерна европейска туристическа визия на община 

Самоков. 

Мярка 3.3.1: Стимулиране създаването на общ информационен портал за развиване на 

дейности, свързани с разпространение на информация сред широката публика по отношение на 

региона, възможностите за спортни дейности, културно - историческо наследство, атракциони, 

календар на събития, интерактивни пешеходни и вело маршрути, възможности за настаняване, 

прогноза за времето, условия за ски и др. 

По тази мярка докладите за 2015 и 2016 г. посочват чрез еднакъв текст, че сайтът на 

Туристическия информационен център е информационният портал на общината, на който е 

публикувана информация относно: Възможностите за туризъм на територията на общината; 
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Културно-исторически обекти; Спортни обекти; Туристически маршрути; Места за настаняване и 

изхранване с адреси и телефони; Обекти за развлечение; Календар с актуални данни за всички 

събития на територията на общината; Информация за банки, аптеки, читалища, спортни клубове 

и др. Проблемът е, че това си регулярна дейност на ТИЦ и не става ясно какви нови дейности са 

били извършени. Очевидно от сайта липсват “интерактивни пешеходни и вело маршрути, 

възможности за настаняване, прогноза за времето, условия за ски  и други, чието добавяне, 

развитие и поддръжка биха били предмет на новите дейности 

Мярка 3.3.2: Организиране на ежегодни тематични фестивали, научни форуми, културни и 

спортни прояви за популяризиране на общината, възможностите и за туризъм и рекреация, чрез 

сътрудничество с всички заинтересовани страни и осъществяване на транснационални контакти 

с цел обмен на добри практики и бъдещи съвместни инициативи. През 2015 г. са били 

организирани и проведени с помощта на общината следните тематични фестивали, научни 

форуми, културни и спортни прояви: Седмица на изкуствата в Боровец с фестивална и 

конкурсна програма в множество направления на музиката, художественото и приложно 

изкуство, танците и песните; Национален фестивал „Магията на Рила планина ; Празник на 

Рилския зелник – с. Бели Искър; Чакърови тържества; Бобфест – с. Радуил; Боророк – рок 

фестивал в к.к. Боровец; Дар от Природата – с. Говедарци; Национален фестивал „Нашенско 

хоро“; Национален фестивал на старата градска песен „С песен в полите на Рила ; Национален 

фестивал на самодейните театри „Театър без граници ; Национален детски конкурс в рамките на 

Националната награда „Захарий Зограф ; Научен симпозиум „ Цар Шишманови дни в Самоков ; 

Национална младежка конференция „Икономика за младежи  (08.04.2015 г. – 180 участници и 

гости от 18 населени места); Междуанроден симпозиум по живопис и скулптура; Състезание 

по планинско бягане „Рила Ран“ – 5 км бягане, както и полумаратон от Самоков до Мусала; „Рали 

България“, кръг от Източноевропейския шампионат по мотокрос; Балкан офроуд рали маратон; 

Държавни зимни първенства по ски, сноуборд и ски бягане; Европейско първенство по волейбол 

– кадетки; Плейофи балканска и национална лига по баскетбол; Световна купа по аеробика за 

мъже и жени; Републикански отборен шампионат по борба; Международно състезание по 

ориентиране; Адвенчър Скай Ран, най-високото плаининско бягане, на надморска 

височина над 2500 метра; Младежки фестивал „Ритъмът на планината“ с международно 

участие; Празник на картофа, който бе възроден през м. октовмри 2017 година след 

дългогодишно отсъствие от календара на събития на Община Самоков: провеждане на 

дискусия на тема „Възможности за развитие на младите хора в Самоков“ съвмествно с 

Икономически и социален съвет: учредяване на Национална награда по фотография 

„Анастас Карастоянов“; 

По-голямата част от тези събития са повторени и в доклада за 2016, което е нормално, ако те са 

ежегодни и регулярни; освен тях са добавени още и Международен симпозиум по живопис; 

Национален пленер за дървопластика; Офроуд състезания – „Рали рейд (тип Баха)  България, 

„Самоков трофи  и „Самоков Ендуро  (като кръгове от национални, Европейски и Балкански 

шампионати); както и празникът на Самоков. 

По мярка 3.3.3: Развитие на социални мрежи за участие на гражданите в съвместното вземане на 

решения в областта на културата, туризма и устойчивото развитие на общината - докладът за 

2015 посочва, че община Самоков поддържа профил в социалната мрежа Фейсбук като форум за 

мнения, предложения и коментари по различни теми във всички области на обществения живот 

на територията на общината. Платформата се използва за нуждите на информиране на местното 

население за всичко, което се случва и прави на територията на цялата община и обхваща всички 

аспекти на социално-икономическия, културен и спортен живот в региона. Все по-често се 
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използват възможностите на открития диалог под формата на открити срещи и обсъждания за 

коментар и събиране на мнения по актуални теми. В официалната интернет страница на Община 

Самоков е обособена специална секция „Вашето мнение е важно за нас , където гражданите и 

бизнеса могат да отправят своите коментари и предложения към Общинската администрация. 

Проведени са  анкети по електронен път, чрез социалните мрежи по различни въпроси, свързани 

с проекти, по които ще кандидатства общината, с оценката за обслужване в общинска 

администрация, допитване във връзка с гост – изпълнители за празника на града, както и в 

специално обособената секция "Вашето мнение е важно за нас". Отчетохме изключително 

висока активност от страна на гражданите във всички онлайн платформи, които им 

предложихме. Оказа се, че много по-удачен е този формат, ако искаме да получим по-широка 

гражданска активност. Всички резултати от проведените анкети бяха публикувани и отчетени във 

всички посочени онлайн формати. На публично обсъждане бяха представени всички, 

нормативни документи, приети през годината от ОбС. Проведе се публично обсъждане по 

проекти, финансирани от европейските фондове. Проведе се публично обсъждане на отчета на 

бюджета за 2015 и проекта за бюджет 2016. Много добра се показа и друга форма на отчет, 

която направихме - изготвянето на дипляна „Как инвестирахме вашите данъци през 2016....“, 

като в дипляната е включен снимков и текстови материал и бе изпратена заедно със 

съобщението за размера на данъчните задължения за 2017. Създадено е мобилно приложение. 

По мярка 3.3.4: Популяризиране на необходимостта от опазване на околната среда и 

принципите на „зелена  икономика сред населението, потенциалните инвеститори, туристите и 

посетителите на общината с оглед запазване на нейните екологични характеристики – докладът 

за 2015 представя  информация за “депо за отпадъци, изградено с европейско финансиране, бе 

открито в община Самоков през 2015 г. То ще обслужва 73 хиляди жители на четири общини  - 

Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман. Съоръжението ще преработва около 850 хил. тона 

отпадъци годишно. Целта на проекта е да се създаде екологична система за съвременно 

управление на отпадъците в региона, която да намали замърсяването на околната среда, да 

увеличи разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране. Целта на тази мярка е не 

самото изграждане на депото (което е реализирано по проект от предходния планов период), а 

популяризирането на принципите на зелената икономика и опазването на околната среда. Тук се 

очаква да има кампании, иновативни срещи, ролеви игри, работа с туристи и потенциални 

инвеститори. 

Докладът от 2016 повтаря информацията за регионалното депо и добавя нова дейност, малко 

по-близка до смисъла на мярката - изработване на Програма за опазване на околната среда и 

Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков за периода 2016-2020 г. За 

целта се нае външна консултантска фирма, която направи проучване и анализ на региона. 

Основната цел на общинската програма за опазване на околната среда е да постигне оптимална 

екологична обстановка в района и да се осигури необходимата екологична защита за околната 

среда в общината.  

През 2017 година са закупени 2 електромобила за нуждите на работата на администрацията и 

Домашния социален патронаж, изграждане на елетростанция за зареждане на магазин „Лидл“ в 

града Бяха доизградени велоалеите в града, с което мрежата достигна 10 км. Общината се 

включи в кампании по залесяване, почистване на града и парковете, зарибяване на р. Искър, 

включване в Междуанродния ден на мобилността с колопоход за популяризиране на 

велосипедния транспорт като предпочан начин за придвижване в града, включване в Световния 

ден на ходенето с обиколка по маршрут на парковете в града рпидружено в логически задачи, 

изцяло свързани с града. 
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По мярка 3.3.5: Разширяване на формите на местно и международно партньорство, свързани с 

интегрирано развитие на туризма в община Самоков и включването му в местни и 

международни туристически маршрути. И в двата доклада е включен текст, който посочва, че 

“на местно ниво има изградена добра система за партньорство с местния маунтин байк клуб, 

както и с фирмата, управляваща байка парка в к.к. Боровец по отношение развитието му и 

изграждането в близко бъдеще на една цялостна вело мрежа в общината, която да обхване и 

свърже целия регион – Самоков, Боровец, селата около тях и достигне до с. Белчин и комплекса 

„Цари Мали Град“. 

Провеждат се регулярни срещи с представители на бизнеса, съвместно участие в национални и 

международни туристически изложения, срещи и дискусионни форуми. Активно  се участва в 

работни групи на Министерството на туризма по въпросите на развитие на туризма в България. 

Местните туристически маршрути са включени в пакетните предложения на всички хотели в 

региона и в продуктовото предлагане на редица туристически агенции и туроператори от 

България, но и от чужбина. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  17): 

табл.  17 Стратегическа цел 1, приоритет 3, специфична цел 3.3 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 3, Специфична цел 3.3. Засилване на различните форми на сътрудничество, 
насочени към създаване на модерна европейска туристическа визия на община Самоков 

Мярка 3.3.1 няма специфични дейности няма специфични дейности  

Мярка 3.3.2 13 фестивални и др. събития 
11 спортни събития  

15 фестивални и др. съб. 
13 спортни събития 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.3.3 1 1 ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.3.4 - 1  ГД 2016 

Мярка 3.3.5 регулярни дейности регулярни дейности ГД 2015, ГД 2016 

 

Специфична цел 3.4. Насърчаване на интегрирането на местното производство 

в предлаганите туристически услуги. 

Мярка 3.4.1: Организиране на специализирани търговски борси, панаири, изложения за 
разкриване на нови пазарни възможности в подкрепа на местния бизнес и стимулиране на 
обмена на информация във връзка с реализирането на туристически дейности и туристическо 
предлагане 
През 2015 г. община Самоков е участвала  в 4 международни туристически борси: 
1. „Ваканция и Спа Експо“ – София – на тази борса общината участва в партньорство със Съюз 

на хотелиерите и собствениците в Боровец, със собствен рекламно-информационен щанд на 
площ от 12 кв.м. и с визия, която показва целогодишните възможности за туризъм на 
региона; 

2. Културен туризъм – Велико Търново – участие с инфодеск на щанда на Министерството на 
туризма; 

3. Уикенд туризъм Русе – участие със собствен щанд; 
4. TTR Bucharest – Румъния – участие съвместно със Съюз на хотелиерите и собствениците в 

Боровец с инфодеск на щанда на Министерството на туризма 
 
През 2016 г. Община Самоков, съвместно със Съюз на хотелиерите и собствениците в Боровец, 
взимат решение за участие в международната туриостическа борса  akantje Boers – 
Utrecht/Холандия през следващата календарна година. 
По време на всички фестивалите „Празник на рилския зелник“, „Дар от природата“, „Магията на 
Рила планина“, Боб фест, „Нашенско хоро“ на занаятчиийте и местните производители им се 
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предлага възможността на място, където живеят и работят да реализират своята продукция. 
Същата е изложена и се рекламира в ТИЦ. 
На местните производители им се осигурява възможността да работят с детски групи и да 
демонстрират занаята си. 
 
 
Мярка 3.4.2: Организиране на съвместяването на дейността на борса за селскостопански 
продукти, в това число и био-продукти с нуждите на туризма – превръщането ѝ в атракция за 
посетители, гости и туристи на територията на общината 

През 2015 г. са проведени работни срещи между местните селскостопански производители, 
представители на бизнеса, занаятчии, хотелиери, ресторантьори. Тези срещи бяха организирани 
съвместно от Агенцията за регионално развитие на Рила и Община Самоков. На срещите се 
обсъдиха възможностите за повишаване взаимодействието между представителите на 
туристическия бранш, занаятчиите и селскостопанските производители от общината и региона; 
инициативи за насърчаването на местните селскостопанските производители и занаятчии; 
възможности за популяризиране на автентични хранителни продукти и ястия от района; 
повишаване дела на доставките на къси разстояния и формиране на местна добавена стойност; 
създаване на местни организации за скъсяване пътя на хранителната верига. 

През 2016 г. също са се провели работни срещи между местните селскостопански 
производители, представители на бизнеса, занаятчии, хотелиери, ресторантьори, организирани 
по инициатива на МИГ Самоков с цел изработване на стратегия за развитие на местната 
общност. Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските 
райони с цел увеличение на добавената стойност от земеделие, създаване на работни места и 
спиране на обезлюдяването в селските райони, въвеждането на иновации чрез разработването 
на местни проекти. Това е в резултат на осъзната необходимост средствата да се отпускат по 
проекти, генерирани чрез идеи на местната общност. По този начин се смята, че ще се постигне 
по-голяма ползотворност и обществено одобрение на реализираните проекти. Едно от 
очакваните ползи е увеличаване на конкурентоспособността на местния бизнес.  

Едновременно с това, е оказана административна подкрепа за излагане на някои фермерски и 
занаятчийски продукти в обособени за целта места. Като цяло, обаче, през 2015 и 2016 не е 
направено това, което мярката предвижда конкретно, а именно – превръщането на местни 
борси в туристически атракции.  

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  18): 

табл.  18 Стратегическа цел 1, приоритет 3, специфична цел 3.4 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 1, Приоритет 3, Специфична цел 3.4. Организиране на съвместяването на дейността на борса за 
селскостопански продукти, в това число и био-продукти с нуждите на туризма – превръщането ѝ в атракция за 
посетители, гости и туристи на територията на общината 

Мярка 3.4.1 участии в 4 международни борси 4  ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.4.2 - подготовка за 2017 ГД 2015, ГД 2016 
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7.1.2 Изпълнение по стратегическа цел 2 “Подобряване на социалната 

институционална среда, адаптиране формите на социално въздействие 

към нуждите на местното население с акцент върху интеграцията на 

младежите и нуждаещите се групи” 

Приоритет 1 “Повишаване на качеството на образованието, спортната дейност 

и развитие на културния облик на общината” 

Специфична цел 1.1. Стимулиране на развитието на образователния процес, 

насочено към подобряване на знанията, уменията и възможностите за 

реализация. 

Мярка 1.1.1: Насърчаване използването на иновативни подходи за привличане интереса на 
учениците в образователните процеси и подпомагане на развитието на съвременни форми на 
педагогическа дейност в контекста на използването на новите и ИКТ в рамките на 
образователната мрежа, покриваща общината. 

През 2015 са извършени дейности по 5 проекта, програми или събития: 

1. Проект на МОН „Успех  за училищата, които не са средищни,  

2. Програмата „Без свободен час  

3. Целодневна организация на обучението. 

4. Подкрепа за провеждане на турнир по математика на английски език в ПГ по Туризъм с 
участието на 50 ученици от Самоков. 

5. Работа по системата „Енвижън  

Освен продължилите от 2015 г. (Работа по програмата „Без свободен час , Целодневна 
организация на обучението, Подкрепа за провеждане на турнир по математика на английски 
език в ПГ по Туризъм с участието на 50 ученици от град Самоков) през 2016 г. Община Самоков е 
подпомогнала с експерти и ресурси още един проект: Стартиране на проект „Твоят час  с участие 
на 85% от училищата в община Самоков. 

През 2016 г. са извършени следните дейности по проекти: 

 Стартиране на проект „Твоят час  с участие на 85% от училищата в община Самоков. 

 Работа по програмата „Без свободен час . 

 Целодневна организация на обучението. 

 Въвеждане на дуално обучение в ПГ по туризъм – 1 паралелка за учебната 2016/2017 г. 

 Създаване на обществени съвети в училищата и детските градини 

 Работа по механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст 

 

По Мярка 1.1.2: Подпомагане на персонала, зает в образователната сфера за адаптиране на 
използваните методи и подходи в процесите на обучение спрямо съвременните тенденции и 
специфичните нужди на учениците – през 2015 са проведени обучения и квалификационни 
курсове в рамките на образователните институции и е проведена среща на учителите с Янка 
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Такева – председател на СБУ, с дневен ред – актуални проблеми в образователната сфера и във 
връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование. 

През 2016 г. се осъществили обучения и квалификационни курсове на директори и учители във 
връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование и поднормативните му 
документи, както и повишаване квалификацията на учителите чрез защита на  -та и I -та 
професионално-квалификационна степен (с подкрепата на СБУ). 

По мярка 1.1.3: Подкрепа за организирането на обмен на добри практики, както за ученици, така 
и за учители в рамките на страната и ЕС – през 2015 са осъществени 2 проекта: 

1. Подкрепа за проект на г-н Роберто Джераси, съветник на просветния министър Т.Танев, за 
доброволческа дейност в самоковски училища на 30 младежи от Швейцария в рамките на 20 
дни през м.юни 2015 г. 

2. Обмяна на опит с делегация от община  Хам – Германия и посещение в ЦДГ “Пролет  в 
Самоков. 

Докладът за 2016 повтаря горната информация и добавя едно ново събитие: 

1. Обучение във връзка с екопроект на НДЕФ и германската НПО „UfU , на учители от 
училищата „Христо Максимов  и „ Неофит Рилски  за 5 дни в Берлин. 

 

По мярка 1.1.4: Стимулиране на задържането на квалифицирани кадри в образователната 
система  

Проведeни се периодични срещи: кметът на общината провежда със дейци на спорта, 

културата, с учители. На тези срещи често присъстват представители на ОбА. През 2016 

се e наложило административното обединяване на две училища в Самоков, което e 

довело до необходимостта за провеждане на поредица от срещи с ръководствата на двете 

училища, ромски неправителствени организации, родители на деца, учещи в двете 

училища. Основната идея е постигната и в краен резутат нито един учител от двете 

училища е освободен от работа. 

 

По мярка 1.1.5: Сътрудничество между образователните институции и работодателите в района 
за осигуряване на програми за стажуване и придобиване на професионален опит и знания – през 
2015 са  организирани традиционни срещи с работодатели, БТ, професионални училища (няма 
данни за броя на срещите и участниците). През 2016 е посочена конкретна среща в ПГ по 
Туризъм за настоящето и бъдещето на професионалното образование, дуалното обучение, с 
участието на кмета на Община Самоков, началника на РУО София-регион, работодатели. 

По мярка 1.1.6: Създаване на съвместимост между потребностите на бизнеса от квалифицирана 
работна ръка и предоставяното профилирано и професионално образование в община Самоков; 

По мярка 1.1.7: Осигуряване на възможности за образование и професионална квалификация, 
както и мотивация и професионално консултиране на безработни лица – в това число трайно 
безработни, безработни младежи до 29 години, безработни лица в неравностойно положение и 
др. – през 2015 е създаден собствен интернет-профил на всеки регистриран безработен младеж 
с цел презентиране пред работодател. През годината: 

- Започнали работа през годината – 348 младежи 

- Започнали работа по програми за заетост със средства от държавния бюджет – 6 младежи,  

- Започнали работа по по ОП РЧР – 81 младежи. 

- Включени в мерки за заетост – 15 младежи. 
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В обхванатия  от  МО период  се  отчита  изпълнение  единствено  на индикатора, касаещ 
населението включено в проекти за временна заетост. През 2016 г. по проекти „Старт в 
кариерата“, „Подкрепа за заетост“, ОСПОЗ и Мярка 36 и 52 от Закона за насърчаване на заетостта 
са били наети 140 лица, като стойността  на  изплатените  възнаграждения  на  наетите  лица  е  
133 103  лв. Целевата стойност на индикатора е 60 лица и отразява само проект ОСПОЗ.  Тук 
може да се отчете, че инициативата на общинска администрация да участва и в други програми 
и проекти за заетост ще доведе до значително преизпълнение на индикатора в бъдеще.  

По мярка 1.1.8: Подкрепа за осигуряване на фирмени обучения в зависимост от нуждите на 
работодателите и спецификата на областта, в която оперират. 

По мярка 1.1.9: Развитие на таланти и поощряване на младите хора да се развиват в различни 
области –  през 2015 е оказана следната подкрепа: 

• Присъждане на 9 общински стипендии по 1000 лв. в рамките на текущата учебна година, 
на ученици и студенти с отличен успех и високи постижения в науката, изкуствата и спорта.  

• Определяне на две нови общински стипендии по 500 лв. за поощряване на малки 
спортисти от зимните спортове. 

• Подкрепа за кандидатстване на ученици от общински училища, със съответните 
постижения, за държавна стипендия по Наредбата за подкрепа на деца с изявени дарби. За 2015 
година 7 ученици са получили такава стипендия – съответно от МОН и ММС, в размер на 1620 
лв. за 12 месеца за един ученик. 

През 2016 е оказана следната подкрепа: 

 Присъждане на 9 общински стипендии по 1000 лв. в рамките на текущата учебна година, 

на ученици и студенти с отличен успех и високи постижения в науката, изкуствата и 

спорта и две  общински стипендии по 500 лв. за поощряване на малки спортисти от 

зимните спортове. 

 Подкрепа за кандидатстване на ученици от общински училища, със съответните 

постижения, за държавна стипендия по Наредбата за подкрепа на деца с изявени дарби. 

За 2016 година 7 ученици са получили държавна стипендия – съответно от МОН и ММС, в 

размер на 1620 лв. за 12 месеца за един ученик. 

По мярка 1.1.10: Подкрепа за мобилност на работното място и насърчаване на самонаемането и 
разкриването на самостоятелен бизнес; 

По мярка 1.1.11: Организиране на информационни събития, форуми, фокус групи и др. в тясно 
сътрудничество между публични институции, НПО, бизнеса и гражданите за повишаване на 
информираността, обмен на идеи, предоставяне на възможности за заетост и перспективи за 
развитие в контекста на съвременните икономически и социални условия – през 2015  съвместно 
с НПО „Икономически и социален съвет  е организирана и проведена регионална среща-
дискусия на тема „Проблеми и възможности за реализация на младите хора в община Самоков   
(участници – ученици от 12 клас, учители, директори, представители на местния бизнес. доклад 
– проф. д-р Лалко Дулевски, председател на ИСС, модератор – Янка Такева – председател на 
СБУ). 

По мярка 1.1.12: Създаване на нови места в детските градини и ясли, чрез реконструкция на 
съществуващата и създаване на нова материално техническа база . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  19): 
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табл.  19 Стратегическа цел 2, приоритет 1, специфична цел 1.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 1, Специфична цел 1.1. Стимулиране на развитието на образователния процес, 
насочено към подобряване на знанията, уменията и възможностите за реализация 

Мярка 1.1.1 5 проекта, програми, събития 4 продължават 
1 нов проект 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.2 - 2 обучения ГД 2016 

Мярка 1.1.3 2 посещения от чужбина 1 посещение в чужбина ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.4 срещи и др. мерки срещи  

Мярка 1.1.5 неизвестен брой срещи 1 конкретна среща ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.6 няма дейности няма дейности Допълнителна инф. 

Мярка 1.1.7 Започнали работа през годината – 348  
– 6 чрез държавен бюджет 
- 81 – чрез ОП РЧР 1  
- 15 – чрез мерки за заетост  

Дублиране на 
информацията за 2015 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.8 - -  

Мярка 1.1.9 9 стипендии по 1000 лв. 
2 стипендии по   500 лв. 
7 стипендии по 1620 лв. 

Дублиране на 
информацията за 2015 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.10 - -  

Мярка 1.1.11 1 регионална среща-дискусия - ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.1.12 - -  

 

Специфична цел 1.2. Осигуряване на интегрирана система за развитие на 

физическото възпитание и спорта и постигане на високи спортни постижения 

чрез комплексен подход. 

По мярка 1.2.1: Повишаване формите на физическата активност и насърчаване воденето на 

здравословен начин на живот сред младежите – през 2015 са проведени: 

1. общински кръг от състезанията от Ученичски игри 2015/2016, по спортовете футбол, 

баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса. Участваха общо 81 отбора със 927 

участници - ученици от  II до XII клас, в съответните възрастови групи. На първо място в 

съответните спортове – с право на участие в областен кръг на Игрите, се класираха 27 

отбора. Първенците в общинския кръг бяха наградени от кмета на община Самоков на 

тържество в зала „Арена Самоков  при музейната експозиция „Спортната слава на 

Самоков . 

2. „Бързи, смели, ловки  – за ученици от начален етап. Участваха 60 състезатели от 3 клас от 

основни и начални училища, аплодирани от над 150 свои съученици. Всички отбори 

получиха материални награди и грамоти. 

3. С подкрепата на Община Самоков и съорганизатор СК „Рилски атлет  се проведе 

традиционен лекоатлетически крос, посветен на 17 май – Денят на спорта, учaстници – 

ученици от  I до  III клас. 

През 2016 са проведени: 

 общински кръг от състезанията от Ученичски игри 2016/2017, по спортовете футбол, 

баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса и бадминтон. Участваха общо 78 

отбора със 777 участници - ученици от   до XII клас, в съответните възрастови групи. На 

първо място в съответните спортове – с право на участие в областен кръг на Игрите, се 

класираха 27 отбора. Първенците в общинския кръг бяха наградени от кмета на община 
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Самоков на тържество в зала „Арена Самоков  при музейната експозиция „Спортната 

слава на Самоков . 

 С подкрепата на Община Самоков се проведе  традиционното състезание „Бързи, смели, 

ловки  – за ученици от начален етап. Участваха 50 състезатели от 3 и 4  клас от основни и 

начални училища – вкл. училищата в Говедарци и Радуил, аплодирани от над 150 свои 

съученици. Всички отбори получиха материални награди и грамоти. 

 С подкрепата на Община Самоков и съорганизатори СК „Рилски атлет  и „Ротари клуб -

Самоков се проведе традиционен лекоатлетически крос, посветен на 17 май – Денят на 

спорта и 1 юни – Ден на детето. Всички учaстници  от  I до XII клас, получиха фирмена 

тениска. 

 През 2016 г. бе отбелязан Деня на зимното предизвикателство, като се проведоха между-

училищни  игри и състезания на ледената пързалка. 

 

Мярка 1.2.2: Създаване на условия за повишаване на спортната активност, чрез осигуряване на 

необходимите финансови ресурси, развитие на спортния календар и подобряване на условията 

за практикуване на различни видове спорт.  

През 2015 г. община самоков е осигурила: 

1. Финансова подкрепа от общинския бюджет към спортните клубове, действащи на 

територията на община Самоков, в следните направления: субсидия за дейност; субсидия за 

13.5 щата за треньори; субсидия за провеждане на спортни състезания под егидата на 

Община Самоков – 10 състезания „Купа Самоков  за 2015 година, в спортовете: лека 

атлетика, ски – алпийски дисциплини, борба, футбол, аеробна гимнастика, волейбол, 

баскетбол, ски-бягане, биатлон и мотокрос; парични награди „Спортист, отбор и треньор на 

Самоков 2015 . 

2. Провеждане на тържествена церемония „Спортист на годината – Самоков 2015 , където са 

наградени 10-те най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор. Церемонията се 

проведе в зала „Арена Самоков  – експозиция „Спортната слава на Самоков , с участието на 

спортни клубове, спортни деятели, родители и млади спортисти. 

3. През ски-сезона 2015/2016 година - безплатни лифт-карти за съоръженията в к.к.Боровец за 

самоковските деца и ученици, съгласно сключено споразумение между Община Самоков и 

„Бороспорт  АД. 

4. Община Самоков е била домакин на финал от Ученически игри 2015/2016 по баскетбол за 

момчета  III – X клас. 

* Финансова подкрепа от общинския бюджет към спортните клубове, действащи на територията 

на община Самоков, в следните направления: 
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- субсидия за дейност; 

- субсидирани 13.5 щата за треньори; 

- субсидия за провеждане на спортни състезания под егидата на Община Самоков – 9 

състезания „Купа Самоков  за 2016 година, в спортовете: лека атлетика, ски – алпийски 

дисциплини, борба, футбол, аеробна гимнастика,  баскетбол, ски-бягане, биатлон и 

мотокрос. 

- парични награди „Спортист, отбор и треньор на Самоков 2016 . 

- предметни награди за Ученически игри 2016/2017г. 

* Провеждане на тържествена церемония „Спортист на годината – Самоков 2016  ,   наградени 

10-те най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор. Церемонията се проведе в 

зала „Арена Самоков  , пред публика от над 600 души, с участието на спортни клубове, спортни 

деятели, родители и млади спортисти. 

През 2016 продължава субсидията за дейност; за 13.5 щата треньори и за провеждане на 

спортни състезания под егидата на Община Самоков – 9 състезания „Купа Самоков  за 2016 

година, в спортовете: лека атлетика, ски – алпийски дисциплини, борба, футбол, аеробна 

гимнастика, баскетбол, ски-бягане, биатлон и мотокрос. Освен това осигурява парични награди 

„Спортист, отбор и треньор на Самоков 2015 , както и организира тържествена церемония 

„Спортист на годината – Самоков 2016  , наградени 10-те най-добри спортисти, най-добър 

треньор, най-добър отбор. Церемонията се проведе в зала „Арена Самоков  , пред публика от 

над 600 души, с участието на спортни клубове, спортни деятели, родители и млади спортисти. 

Отново са осигурени през ски-сезона 2016/2017 година безплатни лифт-карти за съоръженията в 

к.к.Боровец за самоковските деца и ученици, съгласно сключено споразумение между Община 

Самоков и „Бороспорт  АД. Освен това община Самоков е бил домакин на финал от Ученически 

игри 2015/2016 по баскетбол за момчета  III – X клас. 

Освен това през 2016 г. са извършени ремонт на басейна в общинския хотел Арена, сондаж на 

мотополигон „Ридо  и ремонт на административната сграда на стадион „Искър . 

По мярка 1.2.3: Разработване на специализирани спортни програми за превенция в борбата със 

зависимостите, създаване и прилагане на механизми за стимулиране на спортните клубове, 

активно работещи с училищата и детските заведения и създаване на общински спортни 

календари и активното им популяризирането сред населението с цел постигане на по-висок 

обхват и ефективност – през 2015 е осигурено участие на учители по ФВС и предтавители на 

общинска администрация в еднодневно обучение „Оломпизмът в училище  – организирано от 

НСА „В.Левски .  

По мярка 1.2.4: Подобряване на спортната инфраструктура в образователната система с цел 

стимулиране на учениците и младите хора за активното участие в спортни дейности и събития –  

през 2015 стартира процедура по изграждане на физкултурен салон в ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий . Доклада за 2016 също посочва старта на дейностите по този физкултурен салон. 
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Реализирани са и мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на ОУ Димчо 

Дебелянов - с.Говедарци 

През 2016 г. е продължен срока на действие на концесионен договор за изграждане и 

поддържане на тенис кортове и мини футболни игрища в гр. Самоков, както и договора за 

предоставяне под наем на футболен клуб „Рилски спортист  на футболно игрище в двора на 

спортното училище. Тук са включени текущите ремонти в училищата и подновяване на 

материалната база. Също така се подпомогна и извънкласната спортна дейност с ползване на 

ледена пързалка и басейна в общинския х-л Арена. Освен това през 2016 г. са проведени редица 

инициативи на МКБППМН – парад на хвърчилата, изработване на мартеници, великденска 

украса на града и цветна градина от чадъри. 

По мярка 1.2.5: Насърчаване на ПЧП за работа в областта на спорта и осъществяване на 

насърчителни мерки за бизнеса за подпомагане на спорта . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  20): 

табл.  20 Стратегическа цел 2, приоритет 1, специфична цел 1.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 1, Специфична цел 1.2. Осигуряване на интегрирана система за развитие на 
физическото възпитание и спорта и постигане на високи спортни постижения чрез комплексен подход 

Мярка 1.2.1 Ученически игри - 81 отбора със 927 уч. 
Бързи, смели, ловки – 60 участника 
Лекоатлетически крос – 220 участника 

Продължава от учебната 
2015/2016 г. 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.2.2 субсидии за дейност, треньори, 
състезания, награди 
безплатни ски лифт карти 

Продължавате дейностите 
от 2015 
3 ремонта 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.2.3 1 дневно обучение на учители обучение ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.2.4 Начало на процедура по ремонт Дейности по ремонт ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.2.5 - -  

 

Специфична цел 1.3. Опазване, стимулиране и популяризиране на местното културно 
многообразие, традиции, обичаи и самобитност и насърчаване на културния диалог 
чрез участия в международно значими инициативи 

По мярка 1.3.1: Постигане на синергия при съхраняването на местното културно многообразие, 

традиции, обичаи и самобитност, чрез създаване на мрежа от културни събития, адаптирани към 

местните специфики със съвременните разбирания и приобщаване на младите в културните 

дейности - през 2015 г. се посочва разработване и приемане от ОбС-Самоков на „Програма за 

развитие на културата  за всяка година. Програмата се базира на културните годишни календари 

на всяко едно от 25-те читалища в общината, както и на културните календари на Исторически 

музей, Общинска библиотека,  Младежки дом, Младежки парламент и неправителствени 

организации, работещи с отделните етноси на територията на Общината. По този начин се 

осъществява обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяване на 

функция мултипликационен ефект. Работи се в направление използване на културните традиции 

като фактор за интеграция на малцинствените групи в Общината. Процесът включна изграждане 

на културни центрове в кварталите със смесено население, включващи читалище, читалищна 

библиотека и образователен център по интереси – в случая безплатно обучение по компютри в 

сградата срещу НУ „Христо Максимов , в което учат висок процент деца от ромския етнос; 

организиране на срещи с творци от етносите, организиране на традиционни за дадения етнос 

празници. 
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През 2016 отново е разработена и приета от ОбС-Самоков „Програма за развитие на културата . 

Програмата се базира на културните годишни календари на всяко едно от 25-те читалища, на 

културните календари на Исторически музей, Общинска библиотека, Младежки дом, Младежки 

парламент, неправителствени организации. Посочена е обаче различна обосновка, че по този 

начин се осъществява обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за 

осъществяване на функция мултипликационен ефект. Така се получава изграждане и развитие на 

аудитории и стимулиране на потреблението на културни продукти с добра художествена 

стойност. Целогодишната работа в сектора култура освен по програмата е насочена още за 

подкрепа за показване пред обществеността в Самоков на съвременни форми на изкуство от 

професионални творци от страната и дори и от чужбина. Това води до стимулиране на 

иновативността и засилване на междукултурния диалог. Освен това е мотивиращо и за местните 

творци, които получават публична финансова подкрепа от Общината, за да могат да развиват 

творчеството си и то да бъде качествен културен и общодостъпен продукт. Дава се възможност 

на младите хора, които имат идеи да бъдат подпомогнати за реализирането им, за да се развива 

културното разнообразие, релевантно на нуждите на съвременното общество. 

По мярка 1.3.2: Подкрепа за създаването на нови форми на културно участие и културно 

потребление, повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация на 

създателите и потребителите на културни продукти и услуги – за 2015 са посочени три дейности: 

1. Финансиране на проектите на ръководителите на художествени школи на територията на 

Общината; 

2. Финансиране проектите на Младежки парламент – Самоков; 

3. Финансиране проекти на институции и организации в Общината, насочени към работа с деца 

и младежи. 

Не е съвсем сигурно до каква степен тези дейности обхващат “нови форми на културно участие и 

културно потребление , което по-ясно формулирано в доклада за следващата 2016 г.: “Като нови 

форми за културно участие и културно потребление можем да посочим финансирането на 

формат, включващ деца, с които през летния сезон се занимават преподаватели от 

художествените школи от Общината, обучаващи ги на различни начини на рисуване – върху 

платно, камък и др. Част от работата по този проект е насочена и  към запознаване на децата с 

различни графични техники – литография, монотипия и преге като някои от дейностите се 

извършват в графичната база. От една страна е хубаво, че малките художници влизат в тази 

емблематична за града ни къща и се запознават с историята на Самоков, а от друга децата се 

докосват до материала и сами изработват творбите си. През 2015 г. много от децата в Самоков се 

запознаха и участваха в рисуването върху огромни платна, запознавайки се със световното 

течение в изкуството – стрийтарт. Можем да посочим още и финансирането на проект 

„Фамилатлон – Самоков  по идея на Младежкия парламент. В него имат възможност да участват 

деца, млади хора и граждани като цяло, които не са просто пасивна публика, а реализиращи 

собствени идеи и продукти по време на провеждането му.  

По мярка 1.3.3: Стимулиране провеждането на местни политики за създаване на културни 

продукти успешно комуникиращи със съвременните европейски и глобални тенденции – 

докладът за 2015 посочва 3 дейности, част от които са отчитани и по други мерки: 

1. Община Самоков връчва една от на-престижните награди в страната, а именно Национална 

награда за изобразително изкуство “Захарий Зограф ; 
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2. Финансиране на научен симпозиум по етнография и фолклористика заедно с Балканска 

филмотека; 

3. Съвместна работа с Дарителски фонд „ 13 века България  в проек „Река на толерантността  

Докладът за 2016 повтаря информацията за “Захарий Зограф  и “13 века България , като 

пояснява, че при осъществяването на проекта, в рамките на една седмица в Самоков работят 

творци от цял свят, от различни етноси и изповядващи различни вероизповедания. 

По мярка 1.3.4: Създаване на културни платформи даващи възможност за участие, диалог и 

реципрочност между всички заинтересовани страни в областта на културата – докладът за 2015 

дава информация по-скоро за културния календар и фестивалите от международно, национално 

и регионално значение (с което повтаря инфорацията по другите мерки) отколкото да разясни 

действията си по “културните платформи : 

1. Магията на Рила планина (Основната проява на фестивала е конкурсът за български народни 

танци с участие на фолклорни групи от цялата страна. Гостите на курорта имат възможността 

да се потопят в магията на родната култура и традиции.) 

2. Празник на рилския зелник (Празникът се провежда от 2002 г. и до днес най-голямото 

предизвикателство е състезанието за най-вкусен зелник. Празникът е тържество и на 

българския фолклор с участието на местните самодейни състави.) 

3. Чакърови тържества (Чакъровите тържества се провеждат на Чакъровите поляни в м. 

Карагьол близо до гр. Самоков. Там е бил стана на легендарния Чакър войвода . Началото на 

първите тържества е през 1975 г. През 2011 г. са възстановени наново. Включват исторически 

възстановки, народни борби, народни песни и хора, курбан.) 

4. Празник на Рила (За първи път този празник е честван през 1925 г. Празникът се чества с 

масово изкачване на първенеца на Балканите - връх Мусала, както и с различни забавни игри 

и концертна програма.) 

5. Боророк (BoroRock в БОРОВЕЦ е новата сцена на рока и едно зареждащо изживяване в 

уникална обстановка в първия курорт на България. На сцената излизат известни родни групи, 

но фестивалът дава възможност за изява на млади български изпълнители и групи.) 

6. Бобфест (През 2004 г.  се поставя началото на международния фестивал на фасула в селото, 

славещо се с производството на вкусен боб. По време на празника се организират редица 

конкурси – за написване на текст за „Песен на фасула , за излъчване на най-добър 

производител на на фасул, кулинарни конкурси и др. В празника участват различни 

фолклорни състави и кукери от България и близките страни.) 

7. Дар от природата (Фестивалът в Говедарци е празник на занаятчии, производители на 

екологични храни и е съпроводен с много песни и хора на местни състави. Гостите на 

фестивала могат да се насладят на базара на еко продукти – картофи, мед, мляко, сирене, 

извара, сладка от горски плодове, билки, както и на невероятните дърворезби, картини, 

ръкоделия) 

8. Фестивал на старата градска песен (Музикалният форум е с конкурсен характер. Празникът 

възражда за нов живот очарованието на българската стара градска песен – истински бисер в 
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културното ни наследство и има за цел да популяризира и съхранява най-доброто от този 

любим жанр и да приобщава младите хора към нейната лиричност и очарование.) 

9. Нашенско хоро (Във фестивала вземат участие школи и клубове от страната, изучаващи 

български народни танци и хора. Фестивалът има за цел да поддържа, обедини и поощри 

всички хора, които се занимават, подпомагат и допринасят за запазването и 

разпространението на българския танцов фолклор.) 

Докладът за 2016 повтаря тази информация, тъй като това са ежегодни събития и добавя още 2: 

10. Младежки фестивал „Ритъмът на планината  с участието на местни младежки музикални 

формации и външни групи, изпълняващи различен стил музика. 

11. Фестивал на любителското театрално творчество „Театър без граници  с участието на 

театрални състави от цялата страна. 

По мярка 1.3.5: Формиране ролята на общината като медиатор между културните институции и 

заинтересованите страни, чрез създаване на фонд за култура – докладът за 2015 посочва, че е в 

процес на създаване на нова форма за финансиране на дейносттите в сектора култура.  Моделът 

се базира на принципа за възможност за алтернативно финансиране на творчески сдружения и 

отделни творци, както и на културни проекти  пред определен форум от представители на 

бизнеса. Средствата, набирани в т нар. фонд „Култура  могат да се използват единствено за: 

културни прояви и инициативи, предлогени от културни институции, младежки организации и 

греждани от Общината; проучвания и научни изследвания в областта на културата; програми и 

проекти за насърчаване на междукултурния обмен на етносите; любителско, самодейно 

творчество; проекти за опазване и популяризиране на културното-историческо наследство. По 

това време предстои приемане на правилник като елемент за точно разпределение на средства.  

В доклада за 2016 г. този въпрос не е доразвит, а са посочени някакви общи принципи на 

общинската културна политика: равнопоставеност между културните институции и поощряване 

на инициативността чрез създаване на различни форми за финансиране на сектора. Целта е да 

се постигне баланс между интересите на творците и тези на гражданите, да се поддържа 

стабилна система, осигуряваща качествен и разнообразен културен продукт. Финансирането на 

различните събития от културния календар се осъществява на точно определен принцип. Идеята 

е по този начин да се инициира и активира полезна творческа дейност и в цялостната работа да 

се включат по- широк кръг от дейците на културата, творците и културните институции в 

Общината. 

По мярка 1.3.6: Използване на съвременни технологии за визуализиране на културно – 

историческото наследство с оглед гарантиране на достъпността му от туристи – докладът за  2015 

посоча дигитализацията на фондовете на Историческия музей и на Общинска библиотека 

„Паисий Хилендарски . Докладът за 2016 също посочва дигитализацията и добавя използване на 

нови, съвременни сценични форми с цел стимулиране на хоризонталните връзки между култура 

и общественост. 

По мярка 1.3.7: Социализация на културните продукти предлагани от институциите и културните 

средища – докладът за 2015 посочва социализацията на късноантична крепост с църковен 

ансамбъл и оброк „Цари Мали Град  и  социализация на археологически обект Шишманово 

кале. Докладът за 2016 се опитва да разшифрова понятието: Културният продукт се развива като 

съчетание от добри практики и точни механизми на функциониране и финансиране. Идеята е да 
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се създаде мотивиращо плуралистично пространство за действие на различни по статут културни 

организации, които да осъществят културно разнообразие. Общината осигури експерти и 

ресурси за: 

- Социализация на късно-антична крепост с църковен ансамбъл и оброк „Цари Мали Град  

- Социализация на археологически обект „Шишманово кале . 

По мярка 1.3.8: Подобряване на материално техническата база на обектите представляващи 

елементи от културната инфраструктура – през 2015 е изграден действащ модел на 

металургично съоръжение за преработка на първичноо добито в пещите желязо – „САМОКОВ“, 

наричан още „Мадан“ – използвано от 14-15 век до началото на 20 век – традиционен занаят в 

региона. Освен това са изгадени паметници на Петър Попангелов – старши и Константин 

Фотинов. През 2015 г. е одобрен проект и издадено строително разрешително за реставрация на 

„Образописовата къща“ - принадлежала на зографите Иван Николов Иконописец и сина му 

Никола Образописов. Извършени са и ремонти на Общинската библиотека; Историческия музей, 

минарето на Байракли джамия (поставено е и осветление на джамията) и на Есовата къща. 

Докладът за 2016 повтаря част от информацията за 2015 (Общинска библиотека „Паисий 

Хилендарски , “Мадан -а, паметниците на Петър Попангелов – старши и Константин Фотинов и - 

През 2015 г. е одобрен проект и издадено строително разрешително за реставрация на 

„Образописовата къща“, принадлежала на зографите Иван Николов Иконописец и сина му 

Никола Образописов). Добавен е само ремонт на Художествена галерия „Проф.Васил Захариев ; 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  21): 

табл.  21 Стратегическа цел 2, приоритет 1, специфична цел 1.3 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 1, Специфична цел 1.3. Опазване, стимулиране и популяризиране на местното 
културно многообразие, традиции, обичаи и самобитност и насърчаване на културния диалог чрез участия в 
международно значими инициативи 

Мярка 1.3.1 Синергия чрез “Програма за развитие 
на културата  

Продължава от 2015 ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.3.2 3 проекта с частична релевантност Продължава от 2015 ГД 2016 

Мярка 1.3.3 3 проекта с неустановена релевантност Продължава от 2015 ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.3.4 Неясно е дали дейностите се отнасят 
към мярката (9 фестивала) 

Неясно е дали дейностите 
се отнасят към мярката (11 
фестивала) 

 

Мярка 1.3.5 Фонд “Култура  - ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.3.6 Дигитализация Продължава от 2015 ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.3.7 няма специфични дейности няма специфични дейности ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 1.3.8 Ремонт на 8 обекта от културната 
инфраструктура 

Продължава от 2015 
Добавен 1 нов ремонт 

ГД 2015, ГД 2016 

 

Приоритет 2 “Подобряване на здравеопазването и повишаване на 

ефективността на прилаганите социални политики 

Специфична цел 2.1. Укрепване и повишаване на качеството и формата на 
предоставяните медицински услуги и насърчаване на дейности за превенция и 
предотвратяване на социално значими заболявания. 

По мярка 2.1.1: Модернизиране и разширяване на материално-техническата база, подобряване 

на предоставяните медицински услуги, привличане на квалифицирани кадри, повишаване на 

здравната култура на населението с цел подобряване на здравния му статус – през 2015 и 2016 г. 

няма извършени нови дейности. И двата доклада посочват успешното приключване на проект 
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„Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков“, финансиран по ОП 

Регионално развитие 2007 – 2013. ОПРР е осигурила  безвъзмездно финансиране в размер на 3 

268 913 лева – http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59902 

Проектът е изпълнен с финансирането на Оперативна програма „Регионално развитие  2007-

2013 г. по договор за БФП 161PO001/1.1-11/2011/017 на стойност 3 667 861,36 лв., както и със 

собствени средства на общината. В рамките на проекта са извършени, както цялостно 

обновяване, така и обзавеждане и оборудване. МБАЛ – Самоков обслужва територията на 

четири общини – община Самоков, община Костенец, община Ихтиман и община Долна баня. 

Въпросът е, че този въпрос не може да бъде отчитан и оценяван в рамките на оценката на ОПР-

Самоков за периода 2014-2020, тъй като е планиран и осъществен в предходен планов период и 

по приключила финансова схема. 

По мярка 2.1.2: Насърчаване развитието на мрежа от кампании за превенция и предотвратяване 

на социално значими заболявания и провеждането на тематични здравни беседи, както в 

рамките на образователната система, местното население така и сред представители на 

уязвимите групи – няма отчетени дейности за 2015 и 2016 г. Това определено е проблем, 

доколкото превенцията е ключова за националната здравна политика, осочено що се отнася до 

“уязвимите групи . 

От 2015 година в община Самоков има назначени 2 здравни медиатора, работещи превенция и 

предотвратяване на социално значими заболявания с представители от уязвимите групи. 

От 2015 г. както здравните медиатори, така и медицинските специлисти, работещи в здравните 

кабинети на училищата са провеждали множество тематични здравни беседи по различни теми, 

например: Превенция на ранните бракове, ранни раждания; Превенция и предпазване от СПИН;   

Превенция и предпазване от хепатит. Беседи за вредата от тютюнопушенето. 

През 2015 -2016 г. здравните медиатори работиха по проект на Българска асоциация за семейно 

планиране, в който се направиха микро-биологични изследвания  на жителите на ромската 

махала в с. Ковачевци и се поставиха безплатни спирали на жени с 3 и повече родени деца. 

 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  22): 

табл.  22 Стратегическа цел 2, приоритет 2, специфична цел 2.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 2, Специфична цел 2.1. Укрепване и повишаване на качеството и формата на 
предоставяните медицински услуги и насърчаване на дейности за превенция и предотвратяване на социално 
значими заболявания 

Мярка 2.1.1 Обновяване и ремонт на МБАЛ  няма дейности ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 2.1.2 здравни беседи от здравни медиатори 
и медицински специалисти 

Презентации, беседи, 
работа по различни 
проекти с Българска 
асоциация за семейно 
планиране. 

ГД 2016 
Допълнителна 
информация 

 

Специфична цел 2.2. Постигане на гъвкавост и сигурност при прилагането на 
социалните политики чрез разширяване условията за активно включване на 
уязвимите групи от обществото. 

По мярка 2.2.1: Предотвратяване на рискове, водещи до социално изключване и изолация на 

индивиди и групи, насърчаване на деинституционализацията и подобряване качеството на 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=59902
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резидентната грижа – няма дейности през 2015. Докладът за 2016 посочва стари проекти, които 

са част от предходния планов период, но дават своите резултати сега. Община Самоков е 

изградила Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12 деца + 2 деца от общността по 

спешност, финансиран по ОПРР, през 2014 г. Предоставянето на услугата е започнало на 

07.05.2014 г. с обявяване на конкурс за избор на специалисти, а самото настаняване на децата - 

през ноември 2014 г. Услугата беше финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси  2014 -

2020 г. чрез проект „За по–добро бъдеще, чрез разкриване на нова социална услуга - Център за 

настаняване от семеен тип за деца с увреждания  

(http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=107378 ).  Реално 

изплатената сума по договора е 147 929 лв.: 53 259 през 2014 и 94 670 през 2015. Проектът е 

завършен през 2015 г., като от 01.11.2015г. дейността продължава да се извършва като държавна 

делегирана дейност. През 2016 г. продължава предоставянето на социалната услуга от 

резидентен тип ЦНСТ. В центъра са настанени 14 деца на възраст 10-18 години. 

По мярка 2.2.2: Осигуряване на социална интеграция на всички нуждаещи се групи в обществото 

и подобряване надграждането на предоставяните социални услуги на местно ниво, включително 

и чрез обмен на добри практики – докладът за 2015 посочва същия проект („За по–добро 

бъдеще, чрез разкриване на нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за деца 

с увреждания ). Освен това се посочва, че на издръжка към общинския бюджет са назначени 2-

ма здравни медиатори, 6 медицински сестри, които се грижат за децата в детските градини и 15 

медицински сестри работят към училищата.  

1. Създадено е ново заведение за деца и родители, съчетаващо детска градина и корпус за 

предоставяне на социални услуги, включващи в себе си: интеграция на деца в детските 

градини и в предучилищните групи; здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията, допълнителна подготовка за равен старт в училище, ранна интервенция на 

уврежданията чрез обучение на медицински  персонал, индивидуална педагогическа 

подкрепа за деца с увреждания за постъпване в първи клас, семейно планиране и 

консултиране, индивидуална работа за решаване на конкретни проблеми при отглеждане на 

децата, семейни центрове за деца , които при липса на детска градина да получават нужните 

грижи и подготовка. 

2. В периода 01.10.2012-30.04.2015 г. на територията на община Самоков функционира 

обществена трапезария, финансирана от Фонд „Социална закрила , с дейност предоставяне 

на топъл обяд на 81 лица и семейства. От 01.05.2015 г. община Самоков кандидатства за 

финансиране от Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което 

продължава предоставянето на топъл обяд. 

3. В общината функционира социалната услуга Център за социална рехабилитация и 

интеграция с капацитет 40 лица и деца, която е ДДД и осигурява  рехабилитация и социално - 

правни консултации, образователни и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване на нуждаещи се лица. 

4. Общината поддържа и услугата Домашен социален патронаж – общинска дейност, с 

капацитет 200 лица. 

5. От 27.03.2015 г. стартира  проект „Нови възможности за грижа , финансиран със средства по 

ОПРЧР,  и предоставя грижа в домашна среда на възрастни хора, хора с увреждания и деца с 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=107378
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увреждания. По проекта услугата се предоставяше на 170 възрастни хора, хора с увреждания 

и деца 

6. От 16.12.2015 г. стартира изпълнението на проект „Помощ в домашна среда, чрез създаване 

на Център за почасови социални услуги”, по схема „Независим живот“ финансиран със 

средства по ОПРЧР, с цел предоставяне на  услуги в домашна среда на възрастни хора, хора с 

увреждания и деца с увреждания . По проекта са обхванати 180 потребителя, от които 15 

деца с увреждания. 

7. През 2015 и 2016 г. се предоставя „Топъл обяд“ на 81 социално слаби лица, включващ в себе 

си супа, основно и хляб. 

Докладът за 2016 г. повтаря една част от тази информация, вероятно защото услугите се 

предоставят ежегодно: 

1. Заведение за деца и родители, съчетаващо детска градина и корпус за предоставяне на 

социални услуги; изглежда че през 2016 е осигурила нов микробус с платформа за инвалидни 

колички, който ще се използва предимно от деца с увреждания, потребители на услугите, 

предоставяни в корпуса. 

2. Обществена трапезария по фонд „Социална закрила  за 81 лица и семейства. През 2016 

общината продължава да предоставя топъл обяд на 81 лица, включващ в себе си супа, 

основно и хляб на стойност 2.30 лв на ден за периода от 16.05.2016-30.04.2017 г., като 

финансирането е Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014- 2020 г. 

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г. 

3. Повторена е и информацията за социалната услуга Център за социална рехабилитация и 

интеграция с капацитет 40 лица и деца, която е държавна делегирана дейност и осигурява 

рехабилитация и социално - правни консултации, образователни и професионално обучение 

и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване на нуждаещи се лица. Пояснено е, че и през 2016 г. Център за социална 

рехабилитация и интеграция предоставя социални услуги, включващи в себе си: 

рехабилитация и социално - правни консултации, образователни и професионално обучение 

и ориентиране. Капацитета на услугата е 40 лица. 

4. През 2016 г. продължава предоставянето на интегрирани услуги за деца от 0 до 7 год. от 

социално уязвими семейства, включващи в себе си здравни, социални и образователни в 

Корпуса за социални услуги. Услугата се финансита по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси . 

Освен това докладът за 2016 включва нова информация за стари (неспоменати) в предходния 

доклад дейности: 

5. Общината поддържа и услугата Домашен социален патронаж – общинска дейност, с 

капацитет 200 лица. Предоставянето на храна от Домашен социален патронаж продължава 

успешно и през 2016 г., като общия среден брой на лицата ползващи услугата са 180. 

Предоставен е нов електромобил за нуждите на Домашен социален патронаж. 
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6. На територията на общината функционират 6 броя клубове на пенсионера, 4 бр. в 

гр.Самоков, 1 бр. в с.Радуил и 1 бр. в с. Говедарци. През 2016 г. клубовете на пенсионера 

продължават да развиват своята дейност като форма за социална интеграция и социална 

услуга в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти и 

жизнен стандарт на пенсионерите в Община Самоков. 

7. От 27.03.2015 г. стартира проект „Нови възможности за грижа , финансиран със средства по 

ОПРЧР, и предоставя грижа в домашна среда на възрастни хора, хора с увреждания и деца с 

увреждания. Дейността на проекта е приключила на 28.02.2016 г 

8. През 2016 г. стартира Изпълнение на проект „Помощ в домашна среда, чрез създаване на 

център за предоставяне на почасови услуги  по процедура „Независим живот  

BG05M9OP001-2.002. Самата услуга цели предоставяне на грижи в домашна среда на хора с 

увреждания и възрасти хора, които се намират в социална изолация. До 31.12.2016 г. в 

програмата са включени 180 потребитела и 160 лични асистента 

9. Общината осигурява безплатен транспорт на ученици.  

10. Финансира издръжката на децата в детските градини. 

11. През 2016г. бе изграден нов асансьор за лица с увреждания с цел осигуряване на достъп до 

общинската библиотека и художествената галерия. 

12. През 2016 г. се реализира проекта за изграждане на Дом на покойника в гробищен парк 

„Ридо  и се възстанови разрушената част от оградата на гробищен парк „Стадиона . Община 

осигурява безплатни погребални услуги на социално слабите семейства. 

По мярка 2.2.3: Синхронизиране на действията на държавната, местната власт и 

неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните 

семейства в Община Самоков . 

По мярка 2.2.4: Идентифициране и осъществяване на дейности и мерки за осигуряване на 

достъпна среда до всички обществени сгради въвеждане на стандарти за поддръжката на 

общинската собственост . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  23): 

табл.  23 Стратегическа цел 2, приоритет 2, специфична цел 2.2. (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 2, Специфична цел 2.2. Постигане на гъвкавост и сигурност при прилагането на 
социалните политики чрез разширяване условията за активно включване на уязвимите групи от обществото 

Мярка 2.2.1 1 ЦНСТ по ОП ЗЧР Продължава от 2015 
14 деца (10-18 год.) – 
държавна делегирана 
дейност 

ГД 2016 

Мярка 2.2.2 5 проекта, услуги или дейности 12 проекта, услуги или 
дейности 

ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 2.2.3 - -  

Мярка 2.2.4 - -  
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Приоритет 3 “Укрепване на административния капацитет и подобряване 

ефективността и ефикасността на управлениските процеси”  

Специфична цел 3.1: Непрекъснато повишаване на квалификационните и 
професионални умения на служителите на общинската администрация и 
повишаване на качеството на предоставяните услуги. 

Мярка 3.1.1: Провеждане на обучения на служителите от администрацията за възможностите от 

предоставяне на електронни услуги, широколентов достъп и за управлението на ПЧП 

инициативи и проекти. 

През 2015 г. е завършен проект финансиран по ОП Административен капацитет 2007 – 2013 

„Повишаване компетентността на администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман 

за ефективно въвеждане на електронно управление“, по който са цифровизирани семейните 

регистри от 1934, 1947 и 1958 година. 

(http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=119518 ) 

През 2015 г. са  внедрени програмните продукти  Act Ware и WinLbd в дванадесет кметства в 

община Самоков. Към този момент всички кметства на територията на Община Самоков са 

оборудвани с компютърни конфигурации и принтери. На кметовете се издадоха електронни 

подписи и успешно работят  в ВБД „Население . 2 кметства на територията на община Самоков 

(Ново село и Долни Окол) се снабдиха с универсален електронен подпис, проведе се 

компютърно обучение  и се осигури достъп до Национална база данни „Население . 

В доклада за 2016 е разширен списъка на ползваните програмни продукти: ActWare - 

aактосъставяне, Lbd население - локална база данни население, RegPages - работа с 

цифровизирани регистри и TombStone - програмен продукт за работа с гробищни паркове. Освен 

ифровизираните семейните регистри от 1934, 1947 и 1958 годинае посочено, че са 

цифровизарани и актовете за смърт от 1928 до 1977 г. Към настоящия момент всички кметства на 

територията на Община Самоков са оборудвани с компютърни конфигурации и принтери. На 

кметовете се издадоха електронни подписи и успешно работят в НБД „Население , като се цели 

да се проведе компютърно обучение на всички. Възложено е и изработването на е-услуги и 

виртуален ПОС терминал. 

По мярка 3.1.2: Повишаване квалификационните умения на служителите в общинската 

администрация за подготовка, управление и контрол на проекти свързани с местното развитие. 

Според доклада за 2016 се “организират и провеждат обучения, целящи по-добрата подготовка, 

управление и контрол на проекти свързани с местното развитие и бизнес.  

В края на 2015 г. и началото на 2016 година са  внедрени програмните продукти  ActWare и 

WinLbd в дванадесет кметства в община Самоков. Към този момент всички кметства на 

територията на Община Самоков са оборудвани с компютърни конфигурации и принтери. На 

кметовете се издадоха електронни подписи и успешно работят  в НБД „Население . През 2016 

година по инициатива на общинска администрация гр. Самоков се проведе компютърно 

обучение  на всички кметове и технически изпълители от 24 -те кметства на територията на 

община Самоков и като резулатат от проведеното обучение всички свободно работят с 

операционна система Windows XP  и 7, както и с програмите от офис-пакета. Всички документи 

относно гражданското състояние се издават от Национална база данни „Население . 

По мярка 3.1.3: Подобряване на комуникационните способности на служителите на общинската 

администрация за подобряване качеството на предлаганите услуги.Според докладът за 2016  

“Изпълнили сме планираните цели, проверяваме и коригираме спрямо резултатите от 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=119518
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проверките, и използваме наученото от опита и добрите практики в нашите бъдещи инициативи. 

Непрекъснато се стремим към усъвършенстване на предлаганите услуги.  В допълнително 

предоставената информация се посочва, че “при определяне на приоритетите успешно е 

постигната връзка с набелязаните стратегически мерки, като всяка една от мерките допринася за 

постигане на съответните приоритети. Същевременно трябва да се отбележи, че правилно 

идентифицираните основни проблеми и предимства в развитието на община Самоков са 

позволили да се определят приоритети, които да доведат в бъдеще до  балансирано и устойчиво  

развитие. Професионалните умения и личните качества са онези характеристики, критични за 

успеха на работното място на всеки човек. Това са нещата, които могат напрекъснато да бъдат 

стимулирани, развивани и поддържани през целия живот. Най-важното е всеки един от нас да 

открие собствените си силни черти, за да ги покаже в подходящия момент пред подходящите 

хора. И след това постоянно да ги усъвършенства. Чрез самоусъвършенстването допринасяме за 

усъвършенстването и на предлаганите услуги - крайния продукт в общинската администрация.  

 

По мярка 3.1.4: Формиране на устойчиви мотивационни нагласи в служителите при изпълнение 

на конкретните им функции, чрез провеждане на обучение за постигането на залегналите 

общите цели и приоритети в общината. Докладът за 2016 посочва без подробности: “Ежегодно 

организирани обучения на служителите, като те демонстрират необходимата мотивация и 

ангажираност и работят изключително съвестно. Доста силен мотивационен фактор са и 

положителните междуличностни взаимоотношения в групата, добрата кооперативност и 

работни отношения, липсата на емоционален натиск на работното място и спокойствието в 

работата. От тези характеристики с най-голяма сила е спокойната работа, позитивните и открити 

отношения с колегите и сплотеността на екипа. Би могло повече да се акцентира върху  

повишаване на кооперативността в екипа, както и  възприемането  на  доверието  и  уважението 

като ключови ценности за организацията. Във връзка с възможностите за обучение много 

служители се възползват от тях, за да усъвършенстват знанията и уменията си, като този фактор  

се  оценява  като  силно  мотивиращ. Едновременно с това все още има какво да се подобри  в  

самата  система  по  отношение  на планирането и организацията на обучителните мероприятия. 

В конкретика за 2015 година са изразходвани 5609 лв., за да може 56 служители на общинска 

адмнистрация да преминат надграждащо обучение в различни насоки и модули. През 2016 

година изразходваните средства са в размер на 14 785 лв., като участие са взели 126 бр. 

служители, разпределени по различни теми. Темите и модулите в рамките на семинарите са 

били адаптирани както за експертите, така и за ръководителите, като са застъпваните въпроси са 

били в сферата на  управлението на човешките ресурси, управлението на публични финанси, 

общинската собственост, както и добри практики.  

Най-важното постижение Стратегическа цел 2, приоритет 3, специфична цел 3.1 е присъждането 

на община Самоков на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво за 2017 г. Този 

факт, обаче, е добре да бъде отчетен в годишния доклад, който ще се разработи през 

следващата 2018 г. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  24): 

табл.  24 Стратегическа цел 2, приоритет 3, специфична цел 3.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 3, Специфична цел 3.1. Непрекъснато повишаване на квалификационните и 
професионални умения на служителите на общинската администрация и повишаване на качеството на 
предоставяните услуги 

Мярка 3.1.1 1 завършен проект от предходен Въведени 2 програмни ГД 2015, ГД 2016 
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период 
Въведени 2 програмни продукта 
Цифровизирани актове за раждане 
2 УЕП 

продукта (общо 4) 
Цифровизирани актове за 
смърт 

Мярка 3.1.2 1 обучение на 24 кметове на кметства 1 обучение Допълнителна справка 

Мярка 3.1.3 регулярна дейност регулярна дейност Допълнителна справка 

Мярка 3.1.4 56 обучени служители на ст. 5609 лв 126 служ., 14785 лв Допълнителна справка 

 

Специфична цел 3.2. Въвеждане на по-гъвкава структура на общинската 
администрация и модели на работа, гарантиращи адекватно планиране и 
реализация на управленските процеси. 

По мярка 3.2.1: Повишаване ефективността на провежданите политики чрез създаване на 

приемственост при планирането, контрол и оценката – докладите за 2015 и 2016 посочват само 

една дейност: През 2015 г. се осъществи актуализация на процедурите и инструкциите за 

административни услуги във връзка с ISO 9001:2008. През 2016 г. се е осъществила актуализация 

на процедурите и инструкциите за административни услуги във връзка с ISO 9001:2008. 

Допълнително предоставената информация добавя към това и още пояснения: “Въз основа на 

резултатите от извършените анализи на данните от наблюденията се правят заключения за 

процесите, разработват се варианти на промени в процесите или решенията, свързани с хората и 

технологиите. Целта е да се разработят съгласувани и одобрени варианти на коригиращи и 

превантивни мерки.  За мерките, чиято реализация е свързана с много дейности и ресурси, които 

трябва да бъдат планирани в бюджета, се инициират проекти. Част от решенията са свързани с 

осигуряването на ресурси – финансови, човешки, материални, включително обучение на 

служителите, координация на конкретни действия с всички заинтересовани страни, 

предложения за законодателни промени и други организационни мерки.  

Много от мерките по своя характер представляват големи промени в процесите, например в 

технологиите и информационните системи, и преди да бъдат приложени в реални условия 

подлежат на тестване и прегледи (одит). Поради тази причина се налага ежегодно да се 

преразглеждат процедурите по ИСО и в случай на необходимост да се актуализират.   

По мярка 3.2.2: Разработване и въвеждане на автоматизирани информационни системи за 

обработка на документи, систематизиране и обмен на информация в общинската 

администрация, с цел постигане висока степен на ефективност на управленските процеси – 

“Поддържаме въведените автоматизирани информационни системи за обработка на документи, 

като се стремим да подсигурим хардуер, отговарящ на най-съвременни изисквания. 

Администрацията предоставя различни канали за достъп до услуги и информация - център за 

аминистративно обслужване, интернет портал, електронна поща и други.  

По мярка 3.2.3: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез 

стандартизиране на услуги и въвеждане на онлайн административно обслужване (е-услуги до 

транзакция) и електронен архив –  докладът за 2016 посочва, че “в процес на въвеждане са 

онлайн услуги за административно обслужване  . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  25): 

табл.  25 Стратегическа цел 2, приоритет 3, специфична цел 3.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 2, Приоритет 3, Специфична цел 3.2. Въвеждане на по-гъвкава структура на общинската 
администрация и модели на работа, гарантиращи адекватно планиране и реализация на управленските процеси 

Мярка 3.2.1 Актуализация по ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 ГД 2015, ГД 2016 

Мярка 3.2.2 ActWare и WinLbd ActWare и WinLbd Допълнителна инф. 
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Мярка 3.2.3 процес на въвеждане процес на въвеждане Допълнителна инф. 

 

7.1.3 Анализ на изпълнението по стратегическа цел и “Съхраняване на 

природните дадености и балансирано въздействие върху околната 

среда при запазване на нейните екологични характеристики и 

отчитайки влиянието на климатичните изменения” 

Приоритет 1 “ Ограничаване на рисковете от негативното човешко 

въздействие и влиянието на климатичните промени върху екологични 

характеристики на околната среда”  

Специфична цел 1.1. Подобряване на баланса в развитието на базовата 
инфраструктура, съобразен с критериите на ЕС за опазване на околната среда, 
живота и здравето на хората, намаляване на разходите на енергийни ресурси. 

По мярка 1.1.1: Интегрирано управление на дейностите по отпадъците при пълна отговорност 

на замърсителите за запазване на чиста и околна среда – през 2015 се изпълнява проект 

"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)" 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68124 . През 2015 г. е 

открит Регионалният център за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков). Новото 

депо и изградената прилежаща инфраструктура е само първият от трите етапа на системата за 

управление на твърди битови отпадъци на четирите общини – Самоков, Костенец, Ихтиман и 

Долна баня. Според проекта първата клетка за депониране на отпадъците е с капацитет за 10 

години и след запълването й ще се пристъпи към изграждане на следващите две. Образуваният 

в клетката инфилтрат ще бъде отвеждан чрез дренажни тръби към локална пречиствателна 

станция на депото. Пречистените води ще се вливат в градската пречиствателна станция на 

Самоков. На територията на регионалния център са изградени и общински пункт за 

безвъзмездно предаване на отпадъци, инсталация за сепариране и инсталация за компостиране 

на разделно събрани „зелени  отпадъци. Цялото съоръжение е заобиколено от отводнителни 

канавки и зелен пояс от различни дървесни видове. 

Докладът за 2016 повтаря тази информация и добавя, че обектът е въведен в експлоатация с 

Решение за ползване с изх.NoСТ-05-506/07.04.2016 г., издадено от Дирекция Национален 

строителен контрол. Считано от 01.11.2016 г. Регионалният център за управление на отпадъците 

в регион Костенец (Самоков) започна дейността си по обработка на битови отпадъци с оператор 

Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъци . С Решение No523-Н0-

И0-А0/2016г. на Директора на Изпълнителната агенция по околна среда е издадено Комплексно 

разрешително на Община Самоков за експлоатацията на „Регионалното депо за отпадъци на 

общините Самоков,Долна баня, Костенец и Ихтиман . Същевременно от ноември 2016 година е 

започната процедура за закриване на старото общинско сметище, съгласно издадено Решение 

No12-ПЕДНБО-11/21.10.2016г. на Директора на РИОСВ-София за прекратяване експлоатацията на 

„Общинско сметище за неопасни отпадъци-Самоков . Закупено бе дооборудване за РЦУО. 

Проведени са разяснителни кампании за разделно събиране на отпадъците и се поставиха 

интериорни кошчета за разделно събиране на отпадъците за всички обществени сгради.  

Освен това през 2016 г. е стартирал пилотен проект за подземни контейнери. 

По мярка 1.1.2: Минимално въздействие върху околната среда при депониране и третиране на 

отпадъците чрез увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, обезвреждането 

и рециклирането на отпадъците . 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68124
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По мярка 1.1.3: Интегриран подход при изпълнение на дейностите свързани с изграждане, 

реконструкция, рехабилитация и ремонт на водопроводна и канализационна мрежа и ПСОВ на 

територията на община Самоков – докладът за 2015 посочва, че няма дейности. За сметка на 

това, докладът за 2016 посочва дейности, които са извършвани и през двете години: 

1. Изграждане на водопроводи през 2015-2016г. в гр. Самоков (общо 1372 м.): ул. Генерал 

Радзишевски  – ф 90 мм. 1095 м.; ул. Генади Шигорин  – ф 90 мм. 147; ул. Грънчар  тупик– ф 

90 мм. 130 м.; изградена нова водопроводна връзка и подмяна на водопровод в „ниска 

зона  в к.к. Боровец 

2. Изграждане на водопроводи в селата през 2015г. и 2016г. на община Самоков (общо в 14 

села  ок. 4100 м.): с. Радуил – ф 63 мм. 124 м., с. Широки дол – ф 90 мм. 48 м. и Ф 110 мм. 48 

м.; отново в с. Широки дол – ф 90 мм. 556 м.; с. Горни Окол – ф 90 мм. 60 м.и Ф 110 мм. 252 

м.; с. Ковачевци – ф 90 мм. 72 м.; с. Злокучане - ф 90 мм. 672 м.;  с. Мала църква – ф 90 мм. 

468 м.; с.Драгушиново – ф 90 мм. 276 м. 9.с.Говедарци – ф 90 мм 60 м. и Ф 110 мм. 96 м.; 

с.Марица ул. Никола Тотев  – ф 90 мм. 336 м. и отново с. Марица ул. 5  – ф 90 мм. 192 м.; 

сондаж за водоизточник в с.Клисура; с.Маджаре ф 90 мм. 117м.; отново с.Широки дол ф 90 

мм. 82м.; отново с.Горни Окол – ф 75 мм. 110 м.; отново с.Злокучане - ф 90 мм. 610 м.; село 

Алино външен водопроводи ремонт на водопроводи в с. Гуцал и с.Рельово 

По мярка 1.1.4: Подобряване качеството на питейната вода чрез изграждане на ПСПВ – през 2015 

няма дейности. По отношение на тази мярка трябва да се подчертае, че общината реално няма 

нужда от нова Пречистванетелна станция за питейни води. Иначе общината е част от 

асоциацията по ВиК, където се решава въпросът за качеството на питейните води. В този смисъл, 

ако се актуализира ОПР, ще е добре тази мярка да отпадне като излишна. 

По мярка 1.1.5: Рехабилитация/реконструкция на съществуващата пътна мрежа и изграждане на 

нови участъци с оглед бъдещето развитие на общината и формиране на нови курортно 

туристическите локализации. 

По мярка 1.1.6: Рехабилитация, ремонт, и реконструкция на уличната мрежа на територията на 

населените места в община Самоков и развиване и благоустрояване на системата на паркинги и 

гаражи – Годишния доклад за 2016 обединява дейностите и от предходната година. 

1. Основен ремонт – цялостно асфалтиране през 2015 г.: Благоустрояване и направа на паркинг 

в кв. Самоково бл. 32 (пешеходен мост); Благоустрояване и направа на паркинг в 

кв.Самоково бл.19 (общински блок); Благоустрояване и направа на паркинг ЦГЧ (профсъюзен 

дом); Благоустрояване и направа на паркинг „Самокови ; Благоустрояване ул.Цар Симеон 

(при Бърза помощ); Благоустрояване ул. Христо Йовевич и асфалтиране на тротоари (посока 

ВиК); Благоустрояване и направа на паркинг в кв.Самоково бл.5 (военни блокове) 

2. Основен ремонт – цялостно асфалтиране 2016 г.: Благоустрояване и цялостно асфалтиране на 

ул. Ген. Радзишевски след подмяна на водопроводна мрежа; Благоустрояване и цялостно 

асфалтиране на ул. Граф Игнатиев и прилежащ тротоар; Благоустрояване и цялостно 

асфалтиране на ул.Грънчар (тупик); Благоустрояване и цялостно асфалтиране на улици в 

индустриална зона; асфалтиране на четвъртокласната пътна мрежа. 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

68 
 

3. Текущ ремонт на улици през 2015 г.и 2016 г. в села и цялостно асфалтиране: с.Бели Искър, 

с.Широки дол, с.Райово, с.Долни Окол, с.Драгушиново, с.Злокучене, с.Говедарци, с.Маджаре, 

с.Продановци, с.Доспей, с.Радуил, с.Мала Църква, с.Горни Окол, с.Долни окол и с.Белчин 

4. Текущ ремонт на улична мрежа гр.Самоков и к.к.Боровец: Благоустрояване и направа на 

тротоари (около лагото и у-ще Кирил и Методий); Благоустрояване и направа на тротоари 

(ул.Търговска); Обновено е пространството (вертикална планировка) при Червения мост; 

Направиха се нови пешеходни пътеки, поставяне на нова пътна маркировка; 

Благоустрояване и асфалтиране на улици и тротоари в к.к.Боровец 

По мярка 1.1.7: Подмяна на улично осветление в населените места на територията на община 

Самоков и стимулиране проникването на зелената система в зоните за обитаване – през 2015 са 

извършени следните дейности: 

1. Осветяване на църква и параклис в с. Алино - полагане на проводник и монтаж на LED 

прожектори 

2. Подмяна на улични тела в к.к Боровец LED осветителни тела, а старите са отремонтирани и 

монтирани по селата. 

3. Подмяна на осветителни тела в 24 на брой села – 435 бр. 

4. Подмяна на всички осветителни тела  „Ларго" център 

5. Осветяване на Порта – гр.Самоков 

6. Осветяване на „Голямата чешма  и „Чадър чешма  

Докладът за 2016 повтаря част от информацията за 2015 и я допълва: през 2015 г. се извършиха 

предпроектни проучвания и проект за изпълнение на енергоефективни дейности с цел 

намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на 

енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на съществуващи 

осветителни тела, изграждане на система за управление на уличното осветление и енергиен 

мениджмънт във всички населени места на територията на община Самоков. 

През 2016 г. са поставени нови декоративни осветителни тела в благоустроената централна 

градска част. Реализира се проекта за енергоефективно осветление в град Самоков, к.к. Боровец 

и 24 –те населени места. През 2016 г. се реализира проект за 24-часово видеонаблюдение в град 

Самоков, Боровец и селата Драгушиново, Бели Искър , Радуил и Злокучане. 

По мярка 1.1.8: Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, в това число 

сгради на общинската администрация, кметствата, читалищата, училищата, детските градини, 

яслите, библиотеките, школите, музеите, галериите, социални и спортни центрове и обекти и др. 

с обществена значимост - през 2015 година е осъществен един мащабен проект „Внедряване на 

мерки за енергийна ефективност  на ОПУ „Неофит Рилски“ на стойност 1 157 000 лева, получени 

от Националния доверителен Екофонд. 

Докладът за 2016 посочва същия проект като реализиран 2015, но с различаващи се параметри: 

проектът е на стойност 950 000 лева, 17% са финансиране от Община Самоков, останалите са 

получени от Националния доверителен Екофонд. 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

69 
 

Освен това е посочена и дейност по проект на „Красива България  е реализиран „Текущ ремонт 

на НУ „Станислав Доспевски  – 273 000 лева – 67% са финансиране от Община Самоков. Не е 

ясно дали това се е сучило през 2015 или 2016 г. 

През 2016 година е реализиран проект „Текущ ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов - с.Говедарци“. 

Проектът е на стойност 272 000 лева, 67% са финансиране от Община Самоков, останалите са 

получени от Проект „Красива България . 

През 2016 по ОП „Региони в растеж  2014-2020 са одобрени 4 проекта за внедряване на мерки за 

енергийна ефективност: 

1. “„Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори :65231.906.92.1, 

65321.914.46.1, 65321.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.153.1 и 65231.914.153.2, 

65321.910.141.1, 65231.231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 

65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 

65321.910.144.1 

2.„Подобряване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори:65231.906.323, 

65231.906.324, 65231.906.325-, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 

65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 

65231.906.212.1 

3.„Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори :65231.906.262.1, 

65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 

65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 

65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2 

4. Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска 

администрация Самоков, РПУ-Самоков и сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков 

По мярка 1.1.9: Стимулиране на увеличаване битовото потребление на газ, като екологично чист 

и икономичен енергоносител и създаване на условия за изграждане на мощности за 

комбинирано производство на топло и електроенергия . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  26): 

табл.  26 Стратегическа цел 3, приоритет 1, специфична цел 1.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 3, Приоритет 1, Специфична цел 1.1. Подобряване на баланса в развитието на базовата 
инфраструктура, съобразен с критериите на ЕС за опазване на околната среда, живота и здравето на хората, 
намаляване на разходите на енергийни ресурси 

Мярка 1.1.1 1 проект  - 7 808 655 лв. Стартира работата на съоръжението 
от 2015 
Разяснителни кампании 
1 пилотен проект 

ГД 2015,  
ГД 2016 

Мярка 1.1.2 - пилотен проект за подземни 
контейнери 
 

ГД 2016 

Мярка 1.1.3 обоббщено с 2016 с дейности и от 2015 
Самоков 4 водопровод 1372 м. 
водопровод в 14 села – 4100 м. 

ГД 2016 

Мярка 1.1.4 няма потребности няма потребности  

Мярка 1.1.5 - начало на дейности Допъл. Инф. 

Мярка 1.1.6 няма отчетени дейности 
Гр. Самоков – 4 паркинга, 1 тротоар 

Основен ремонт на 4 ул. 
Промишлена зона 
Четвъртокласна пътна мр. 

ГД 2016 
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Текущ ремонт улици в 15 села (общо 
за 2015-2016) 
6 текущи ремонта в гр. Самоков и 
Боровец 

Мярка 1.1.7 6 проекта 
от които 1 в 24 села (435 осв. Тела) 

1 проект декоративни осв. тела 
1 проект енергоефективно осветл. 
1 проект за 24 ч. видеонаблюдение 

ГД 2015 
ГД 2016 

Мярка 1.1.8 1 проект - 1 157 000 лв. 1 проект – 273 000 лв. 
1 проект – 2712 000 лв. 
4 одобрени нестартирали проекта по 
ОП РР 

ГД 2015 
ГД 2016 

Мярка 1.1.9 няма дейности няма дейности  

 

Специфична цел 1.2. Намаляване уязвимостта от изменението на климата чрез 
устойчиво използване и управление на природните ресурси и стимулиране на 
практики за адаптиране в потенциално засегнатите сектори. 

По мярка 1.2.1: Сътрудничество с частния сектор за насърчаване на използването на екологично 

щадящи технологии, превенция, предотвратяване на рисковете от изменението на климата и 

адаптирането на структуроопределящите сектори към потенциалните последствия – няма 

отчетени дейности за 2015. 

По мярка 1.2.2: Осъществяване на дейности, свързани със съхраняването на горския фонд и 

биологичното разнообразие, незаконния дърводобив, бракониерството, свръх експлоатацията 

на горите, паленето на стърнище, неконтролираната паша, незаконният добив и износ на билки - 

през 2015 е взето решение да бъдат възстановени контролните пропусквателни пунктове на пътя 

за Ихтиман, на Ридо, на изхода за Бели Искър. Общината ще възстанови пунктовете и ще 

монтира видеонаблюдение. Изпратено беше писмо до Регионална дирекция по горите за 

съдействие и обезпечаване на пунктовете със служители. Осъществява се съдействие с РДГ и ОД 

на МВР за извършване на проверки в гатерите на територията на общината. Набелязани са 

конкретни мерки и стъпки за предотвратяване на незаконната сеч. 

По мярка 1.2.3: Управление на речните корита на територията на общината, включително чрез 

извършване на дейности за укрепване на брегове, диги, стени, насипи и монтиране на системи и 

съоръжения за наблюдение, контрол и известяване. В годишния доклад за 2016, се декларира, 

че Община Самоков предприема мерки за превантивни дейности за поддържане в добро 

състояние на речните корита. 

По мярка 1.2.4: Подновяване на оборудване, подновяване на машинния парк и екипировката на 

службите и групите за борба с пожарите и природните бедствия на територията, създаване на 

нови горски насаждения, поддръжка на съществуващите и опазване на земеделските земи. 

През 2015 г. е завършен проект финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 

– 2020г. „Изграждане на противопожарна кула в землището на село Райово - по проекта бях 

усвоени 485 000 лв. 

Докладът за 2016  добавя, че е изграденасграда за новите противопожарни автомобили на 

Службата за противопожарна безопасност. 

По мярка 1.2.5: Създаване на ефективни системи за ранно известяване и превенция на природни 

бедствия . 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  27) 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

71 
 

табл.  27 Стратегическа цел 3, приоритет 1, специфична цел 1.2 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 3, Приоритет 1, Специфична цел 1.2. Намаляване уязвимостта от изменението на климата чрез 
устойчиво използване и управление на природните ресурси и стимулиране на практики за адаптиране в 
потенциално засегнатите сектори 

Мярка 1.2.1 - -  

Мярка 1.2.2 Решение за възстановяване на КПП няма отчетени дейности ГД 2015 

Мярка 1.2.3 няма отчетени дейности няма отчетени дейности  

Мярка 1.2.4 1 проект противопожарна кула, 485 000 сграда за противопожарни автомоб. ГД 2015, 2016 

Мярка 1.2.5 няма отчетени дейности няма отчетени дейности  

 

 

Приоритет 2 “Подкрепа и популяризиране на дейностите, свързани със 

съхраняването и опазването на животинския и растителния свят в защитените 

територии и природни паркове” 

Специфична цел 2.1. Балансирано използване на рекреационните възможности и 
природни ресурси за превръщането на защитените територии в социално-
икономическо фактор за интегрирано развитие на региона и опазване и съхраняване 
на биологичното разнообразие. 

Мярка 2.1.1: Организиране на форуми, дискусии, кръгли маси и др. събития, свързани с опазване 

на околната среда, опазване на биологичното разнообразие и намаляване на антропогенното 

влияние в Национален парк „Рила“, Природен парк „Витоша“ и защитените територии в община 

Самоков – сътрудничество с НПО, учени и изследователи, бизнеса, публични институции и други 

заинтересовани страни. 

Докладът за 2016 посочва: към настоящия момент общината работи съвместно с останалите 

общини от областта и региона по различни проекти. Общината осъществява и добро 

сътрудничество с Дирекциите на Национален парк „Рила“ и Природен парк „Витоша“, НПО, 

имащи интерес към екологичните проблеми. При реализиране на проекти активно участие 

взимат граждани, ученици, фирми и др. 

Мярка 2.1.2: Ограничаване на антропогенното влияние върху околната среда и реализирането 

на кампании за опазване и съхранение на природното наследство – включително чрез 

целенасочено действия в образователните институции в общината, но и извън . 

Докладът за 2016 развива един общ текст за важността на темата и видовете мерки. Община 

Самоков е организирала дейности по почистване, залесяване и зарибяване на коритото на р. 

Искър. 

Мярка 2.1.3: Осъществяване на регионално сътрудничество в контекста на климатичните 

заплахи, замърсяването на околната среда и превръщането на националните и природните 

паркове и защитените територии в обекти на целенасочено въздействие и приемственост в 

разбирането за тяхната значимост. 

В обобщен вид напредъкът по специфичната цел изглежда по следния начин (табл.  28) 

табл.  28 Стратегическа цел 3, приоритет 2, специфична цел 2.1 (обобщение) 
Цели 2014-2015 2016-2017 коментар 

Стратегическа цел 3, Приоритет 2, Специфична цел 2.1. Балансирано използване на рекреационните възможности и 
природни ресурси за превръщането на защитените територии в социално-икономическо фактор за интегрирано 
развитие на региона и опазване и съхраняване на биологичното разнообразие 

Мярка 2.1.1 - -  
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Мярка 2.1.2 - -  

Мярка 2.1.3 - -  

 

7.1.4 Анализ на заключенията и препоръките от годишните доклади 

Годишните доклади за 2015 и 2016 г. завършват с кратки заключения в декларативен стил. 

7.2 Анализ на изпълнението на ОПР – Самоков на основата на  основата на други 

данни от администрацията 

Липсата на обобщени и систематизирани финансови данни в годишните доклади за 2015 и 2016 

ни принуждава, за да постигнем обективност на оценката, да търсим допълнителни источници 

на информация, чрез които да се запълни информационният дефицит: официални справки за 

проектите, изпълнени на територията на общината (виж. Приложение 4: Проекти, изпълнени от 

община Самоков за програмен период 2014-2020 г. : приключили проекти и проекти в 

изпълнение) и официални справки за общинските капиталови разходи. Според тези источници 

картината е следната: 

1. Общ брой проекти – 9, от които 

a. 1 приключен 

b. 6 в изпълнение 

c. 2 сключени договори, предстоящ старт на изпълнение 

d. 8 с бенефициент общината 

e. 1 с бенефициент НПО 

2. Обща стойност на проектите (и брутна финансова помощ) - 7 757 746.42 лв. 

3. Реално изплатените средства към момента на оценката – 776 204.78 лв. (ок. 10%) 

4. Остават за реализиране проекти на обща стойност – 6 981 541.64 лв (ок. 90%) 

7.3 Анализ на напредъка по индикаторите на ОПР – Самоков на основа на 

годишните доклади 

Анализът на напредъка на изпълнението на основата на индикаторите за мониторинг среща 

известни трудности, които се дължат на следните положения: 

5. Много от индикаторите нямат целева стойност, поради което напредъкът в изпълнението (в  

%) както и рискът от неизпълнение. 

6. При някои от индикаторите мерната единица е дадена в км., а годишните доклади и другите 

отчети посочват само брой на извършени дейности. 

7. Някои от индикаторите са формулирани неясно (напр. брой екологични мерки)  

8. При някои от индикаторите базовата стойност е посочена като О, а целевата стойност като % 

напредък (но х% върху 0 са равни на 0) 
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9. Някои индикатори са твърде неясно формулирани 

 

7.3.1 Напредък по Стратегическа цел 1 

Напредъкът в изпълнението на стратегическа цел 1 може да бъде проследено по долу (табл.  29), 

като с без цвят са отлязани високорисковите, със сив – среднорисковите, с жълт – 

нискорисковите и със зелен – постигнатите цели. Като цяло като най-трудно постижими на този 

етап изглеждат целите свързани с “Адаптиране на ресурсите и потенциала на аграрния и горския 

сектор спрямо възможностите за еко и био производство и навлизане на нови пазари на 

национално и европейско ниво и “Стимулиране модернизацията на предприятията, и 

насърчаване инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената икономика , по 

който и годишните доклади не отчитат  дейности. 

табл.  29 Напредък на изпълнението по индикаторите  по Стратегическа цел 1 
Приоритет,  
специфич. цел 

Индикатор Ед. Баз. ст. Цел. стойност Постигната 
стойност - МО 

Стратегическа цел 1 

Приоритет 1 

Специфична цел 
1.1 

новоткрити стопанства бр. 0 50 3 

 подпомогнати стопанства бр. 0 200 0 

 заети лица в сектора бр. 283 350 0 

 нетни приходи от продажби лв.  12270 14700 има данни, но 
оббощени 

Специфична цел 
1 2 

предпр. с иновации и въведени нови технологии  бр. 0 10 0 

 новосъздадени ПЧП за иновации и въвеждане на нови 
технологии  

бр. 0 5 0 

 новоткрити работни места бр. 0 50 0 

Приоритет 2 

Специфична цел 
2.1 

предприятия обновили енергийната си база  бр. 0 150 0 

 новосъздадени микро предприятия  бр. 0 50 0 

 създадени работни места  бр. 0 150 0 

Специфична цел 
2.2 

създадени партньорства  бр. 0 x 0 

Специфична цел 
2.3 

население в територии със стратегии за интегр. градско 
развитие  

бр. 0 населението 
на гр. Самоков 

населението на гр. 
Самоков 

 разработени устройствени планове бр. 0 x голям брой 

 увеличение на озеленени урбанизирани територии  % 0 20% има някакво 
увеличение 

Специфична цел 
2.4 

обновени бизнес и индустриални зони бр. 0 x има дейности 

 приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за 
настаняване  

лв. 461481 550 000  има данни, но не е 
подходящ за тук 

Приоритет 3 

Специфична цел 
3.1  

изградени паркове (градски, крайградски, лесопаркове)  бр. 0 10 има дейности 

 организирани мероприятия свързани с местния бит и 
култура  

бр. 0 x има дейности 

 подкрепени проекти свързани с културния потенциал на 
общината  

бр. 0 20 голям брой 
дейности 

Специфична цел 
3.2  

направени археологически проучвания бр. 0 x 1 

 създадени туристически продукти  бр. 0 x 0 

 обучени лица в областта на туризма  бр. 0 x 0 
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Специфична цел 
3.3  

създадени партньорства  бр. 0 x 0 

Специфична цел 
3.4  

организирани търговски борси, панаири, изложения  бр. 0 x 4 

 

Коментари към табл.  29: 

 Специфична цел 1.1: индикатор новоткрити стопанства, подпомогнати стопанства (в аграрния 

и горския сектор спрямо възможностите за еко и био производство и навлизане на нови 

пазари на национално и европейско ниво) е високо рисков, макар че има някои извършени 

дейности.  

 Специфична цел 1.2: индикатор предприятия с иновации и въведени нови технологии, 

новосъздадени ПЧП за иновации и въвеждане на нови технологии,  новоткрити работни 

места – и трите индикатора предполагат осъзната и разработена политика на иновациите, 

каквато не е налице, поради което и никакви дейности по тази специфична цел не са били 

извършени, поради което са определени като високо-рискови. 

 Специфична цел 2.1:  индикатор новосъздадени микро предприятия е високо-рисков, тъй 

като не са предприети дейности, а и самата политика по създаване или стимулиране на 

микропредприятия в общината е неясна (същевременно статистиката на НСИ сочи 

увеличаване на броя на предприятията на територита на общината; просто не е ясно дали са 

микропредприятия; ако този въпрос се уточни, то напредъка по мярката се превръща в 

нискорисков). 

 Специфична цел 2.2: индикатор създадени партньорства е високо-рисков, тъй като не са 

предприети дейности, а и самият характер на партньорствата не е изяснен – общината няма 

опит с ПЧП, клъстери и мрежи. 

 Специфична цел 3.2: индикатор създадени туристически продукти е високо-рисков, тъй като 

не са предприети дейности, а и самото разбиране за туристически продукт е неясно. 

 Специфична цел 3.3: индикатор създадени партньорства е средно-рисков, тъй като не са 

предприети дейности, а и самият характер на партньорствата не е изяснен. 

7.3.2 Напредък по Стратегическа цел 2 

Напредъкът в изпълнението на стратегическа цел 2 може да бъде проследено по долу (табл.  30), 

като с червен цвят са отлязани високорисковите, със сив – среднорисковите, с жълт – 

нискорисковите и със зелен – постигнатите цели. 

Коментари към табл.  30: 

 Специфична цел 1.1: индикатор участие в образователни и обучителни схеми за подпомагане 

на младежката заетост, възможностите за образование и по-специално за висше 

образование (ВО) и професионално образование (ПО) – определен е като средно-рисков, 

защото самият той е неясен, включва препокриващи се понятие като образование и 

обучение, не дефинира понятието за схема, и в този смисъл не е ясно какво и как ще се мери 

(напр. в отчетения период има една среща с подобен характер, но не е ясно дали можем да я 

определим като схема). 
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 Специфична цел 1.1: индикатор обучени, квалифицирани и преквалифицирани хора в 

трудоспособна възраст е определен като високо-рисков, тъй като не са посочени подобни 

дейности в годишните доклади и не е ясен потенциала за преквалификация. 

 Специфична цел 1.1: индикатор подкрепени проекти, свързани с образователния процес, е 

посочен като средно-рисков, поради изключително широкия и неясен характер на самия 

индикатор; иначе в докладите са посочени дейности, които биха могли да бъдат отчетени по 

него. 

 Специфична цел 1.2: индикатор изградени нови спортни обекти е посочен като средно-

рисков поради високата целева стойност (10); все пак има значение и как ще бъдат 

дефинирани спортни обекти (ако напр. това са малки спортни площадки, той би могъл да се 

сметне като слабо-рисков) 

 Специфична цел 1.3:  индикатор участия в международно значими инициативи е проделен 

като средно-рисков, поради неяснота на дефиницията на “международно значима 

инициатива  (какво е и кои са2); ако се преформулира по-конкретно може да се превърне в 

слабо-рисков. 

 Специфична цел 2.1: изградени/подобрени обекти от здравната инфраструктура –няма 

целева стойност; проектът за болницата е от предишния планов период; поликлиниката е 

ремонтирана; не е ясно какви други здравни обекти има (не е налице програма). 

 Специфична цел 3.1: индикатори проведени обучения, обучени служители, служители с 

повишена квалификация – непрецизна информация в докладите; за да може да се отчита е 

необходимо служителите да имат индивидуални планове за обучение и квалификация, а 

обучителните събития да бъдат представяни професионално (компетенции, знания, умения) 

табл.  30 Напредък по изпълнението по индикаторите на Стратегическа цел 2 
Приоритет,  
специф. цел 

Индикатор Ед. Баз. 
Ст. 

Цел. 
Ст. 

Постигната стойност - МО 

Стратегическа цел 2 

Приоритет 1 

Специфична 
цел 1.1 

участници. в образователни и обучителни схеми за подпомагане 
на младежка заетост, възможности за образование (ВО, ПО) 

бр. 0 x 1 

 обучени, квалифицирани и преквалифицирани хора в 
трудоспособна възраст  

бр. 0 x 0 

 модернизирани /създадени детски градини и ясли  бр. 0 2 1 

 подкрепени проекти, свързани с образователния процес  бр. 0 x има дейности 

Специфична 
цел 1.2 

изградени нови спортни обекти  бр. 0 10 има обекти, по-малко от 10 

 проведени спортни турнири и състезания бр. 0 30 12 

Специфична 
цел 1.3  

участия в международно значими инициативи  бр. 0 20 5 

Приоритет 2 

Специфична 
цел 2.1  

изградени/подобрени обекти от здравната инфраструктура  бр. 0 x 1 

 подобрени общински сгради с достъпна среда  бр. 0 x има дейности за достъп 

 новоразкрити социални услуги  бр. 0 6 2 

Приоритет 3 

Специфична проведени обучения  бр. 0 35 10 
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цел 3.1  

 обучени служители  бр. 0 100 50 

 служители с повишена квалификация  бр. 0 50 неясни данни 

Специфична 
цел 3.2  

разработени планове, програми, стратегии и политики бр. 0 20 10 

 модернизирани публични обекти (сгради) бр. 0 x 8 

 въведени електронни услуги бр. 0 10 2 

 въведен електронен архив  бр. 0 1 1 

 

7.3.3 Напредък по Стратегическа цел 3 

Напредъкът в изпълнението на стратегическа цел 3 може да бъде проследено по долу (табл.  31), 

като с червен цвят са отлязани високорисковите, със сив – среднорисковите, с жълт – 

нискорисковите и със зелен – постигнатите цели. 

 

 

табл.  31 Напредък по изпълнението по индикаторите на Стратегическа цел 3 
Приоритет,  
специф. цел 

Индикатор Ед. Баз. 
ст. 

Цел. 
ст. 

Постигната 
стойност - МО 

Стратегическа цел 3 

Приоритет 1 

Специфична 
цел 1.1 

изградено регионално депо за ТБУ бр. 0 1 1 

 рекултивация на неорганизираните сметища  бр. 0 2 0 

 изградена/реконструирана/рехабилитирана/ ремонтирана водопроводна 
мрежа 

км. 0 x 5,472 

 изградена/реконструирана/рехабилитирана канализационна мрежа  км. 0 x  

 иградени/реконструирани/модернизирани съоръжения за питейни води  бр. 0 x няма потребност 

 изградени/реконструирани/модернизирани съоръжения за отпадни води  бр. 0 x  

 основен ремонт и реконструкция на улици в общината  км. 0 x 4 бр. 

 реконструирана/рехабилитирана общинска пътна мрежа  км. 0 x посочено общо 
4-класна пм 

 обществени сгради с подобрена енергийна база  бр. 0 x 4 

Специфична 
цел 1.2  

инвестирани средства за превенция и управление на риска  лв.  0 x 0 

 реализирани мерки с екологична цел  бр. 0 x неясен 
индикатор 

Приоритет 2 

Специфична 
цел 2.1  

Проведени кампании за опазване на околната среда  бр. 0 15 0 

 

Коментари към табл.  31: 

 Специфична цел 1.1: индикатори изградена/реконструирана/рехабилитирана 

канализационна мрежа,  иградени/реконструирани/модернизирани съоръжения за питейни 

води и изградени/реконструирани/модернизирани съоръжения за отпадни води – са 

определени като високот рискови тъй като нямат целева стойност, няма извършени 

дейности и няма проектна готовност (не са посочени проекти). 
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 Специфична цел 1.2: индикатор инвестирани средства за превенция и управление на риска е 

определен като високорисков, поради липса на целева стойност, липса на дейности както и 

липса на методика за измерване на индестицията за превенция и управление на риска. 

 Специфична цел 1.2: индикатор реализирани мерки с екологична цел е двусмислен (ако се 

имат предвид “мерките  от плана – те са ясни и изброени и не могат да служат за индикатор; 

ако се има предвид нещо друго, то да бъде пояснено при актуализирането на плана) 

 Специфична цел 1.1:  индикатори основен ремонт и реконструкция на улици в общината и 

реконструирана/рехабилитирана общинска пътна мрежа в годишните доклади са дадени в 

“брой  (или просто като израз – “четвъртокласна пътна мрежа ), а индикатора ги изисква в 

“километри ; където е било възможно при оценката сме направили калкулацията, където не 

е било, трябва да бъде актуализирано. 

7.4 Анализ на изпълнението на ОПР – Самоков на основата на данни от ИСУН 2020 

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в 

България съдържа данни и дава възможност за справки само са проекти от 2014 и 2015 г. Това 

затруднява адекватният анализ по междинната оценка, но все пак дава ориентир за напредъка. 

Прегледът на изпълнението на ОПР – Самоков на основата на данните от ИСУН дава следната 

картина (табл.  32): 

 

табл.  32 Реализирани проекти в Самоков според ИСУН 2020 
Бенеф. Място на 

изп. 
Наименование на договора 

 
Обща  

стойност 
БФП Фин. от 

бенеф. 
Прод. 
(мес.) 

Стат
ус 

       

       

Община 
Самоков 

Самоков „За по–добро бъдеще, чрез 
разкриване на нова социална услуга- 
ЦНСТ за деца с увреждания  

152 492,15 152 492,15 0,00 18 При
кл. 

КЪЩА ЗА 
ГОСТИ 
“АЛЕКС   

Самоков "Семейно хотелиерство" 9 548,09 9 548,09 0,00 7 При
кл. 

"Бърз 
Консулт" 
ЕООД 

Столична "Консултантска дейност" 16 529,31 16 529,31 0,00 12 При
кл. 
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"САМОКОВ-
БОРОВЕЦ" 
АД 

Самоков "Повишаване на 
конкурентоспособността на хотел 
"Самоков" чрез инвестиции за 
постигане на енергийна ефективност" 

642 372,03 312 316,50 330 055 11 При
кл. 

"РИЛА 
СТРОЙ - 7" 
ЕООД 

Самоков Поточна линия за пречистване и 
бутилиране на вода в три отделни 
направления за различен обем 
бутилки в с.Продановци 

3 724 
122,50 

1 862 061,25 1 959 354,00 12 При
кл. 

"ЗЕЛДА 
КОНСУЛТАН
ТИ & КО" 
ООД 

Самоков "Подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
електропотреблението на "Зелда 
Консултанти & Ко" ООД" 

89 430,82 44 715,41 44 715,41 12 При
кл. 

"ТЕРА 
ИНВЕСТМЪН
Т" ООД 

Самоков "Увеличаване енергийната 
ефективност на "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" 
ООД" 

303 420,38 151 710,19 151 710,19 12 При
кл. 

Община 
Самоков 

Самоков Повишаване компетентността на 
администрациите на общините 
Самоков, Червен бряг и Роман за 
ефективно въвеждане на електронно 
управление. 

167 106,24 167 106,24 0,00 9 При
кл. 

Изпълнител
на агенция 
„Социални 
дейности на 
Министерст
вото на 
отбраната  

Столична Подобряване на професионалната 
компетентност на служителите от ИА 
„Военни клубове и военно-почивно 
дело“ за по-ефективно и ефикасно 
изпълнение на задълженията 

22 577,13 22 577,13 0,00 6 При
кл. 

Източник http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx Информацията е актуализирана на: 

22.03.2017, изтеглена на 02.11.2017 

Общо са осъществени 9 проекта, всички от които са приключени успешно (няма прекратени или 

санкционирани). Общият брой на бенефициентите е 8. Общата стойност на проектите 

реализирани на територията на общината през 2014 и 2015 г. възлиза на около 5 127 600 лв. От 

http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx
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тях община Самоков е бенефициент на два проекта на обща стойност 319 598 лв. (в проекта за 

електронното управление част от разходите са за община Червен бряг и Роман)1.  

В този смисъл прави впечатление активността на частния сектор на територията на общината, 

който реализира голямата част от проектите като дял, като финансово измерение и като 

способност за съфинансиране: на обща стойност от 2 485 834 лв., което представлява малко над 

40% от общата стойност на всички проекти. 

Основен приност към нарастналата тежест на частното финансиране има проектът на “Рила 

строй – 7  ЕООД, гр. Самоков за изграждане на поточна линия за пречистване и бутилиране на 

вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с. Продановци на обща стойност 

3724122,50 лв. и финансиране от бенефициента в размер на 1 959 354,00 лв. 

Що се отнася до индикаторите по тези проекти, ИСУН 2020 съдържа информация само за броя и 

наименованията на индикаторите, но не и за базова, целева и постигната стойност: 

1. BG051PO001-5.2.12/D01-14/10.03.2014, Община Самоков; „За по–добро бъдеще, чрез 

разкриване на нова социална услуга- ЦНСТ за деца с увреждания  на обща стойност 152 492,15, с 

продължителност 18 мес. (Прикл.) 

 Индикатор 1: Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността 

 Индикатор 2: Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип 

услуги 

 Индикатор 3: Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността 

2. BG051PO001-1.2.03-1937-C0001, КЪЩА ЗА ГОСТИ “АЛЕКС  - ЗА ВЗАИМНОСТ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И 

ПОЧИВКА Еднолично дружество с ограничена отговорност 

 Индикатор 1: брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на 

малкия бизнес 

 Индикатор 2: брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на 

финансирането 

3. BG051PO001-1.2.03-1906-C0001, "Бърз Консулт" ЕООД - "Консултантска дейност" 

 Индикатор 1: брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на 

малкия бизнес 

 Индикатор 2: брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на 

финансирането2 

4. BG161PO003-2.3.02-0311-C0001, "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД - "Повишаване на 

конкурентоспособността на хотел "Самоков" чрез инвестиции за постигане на енергийна 

ефективност" 

 Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия 

                                                           
1 И двата проекта са отчетени и анализирани в годишните доклади, поради което тук няма да им 
отделяме по-голямо внимание. 
2 Тези индикатори не са подходящи за този тип дейност 
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 Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани 

консултантски услуги 

 Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в 

подкрепените предприятия 

 Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по 

проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените 

предприятия 

 Индикатор 5 Потреблението на природен газ, използван за отопление и вентилация 

 Индикатор 6 Разход на ел.енергия в перално стопанство - потребление на ел.енергия за 

новата пералня 

 Индикатор 7 Общо потребление на природен газ 

 Индикатор 8 Намаляване на емисиите на въглероден двуокис 

 Индикатор 9 (Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на 

производството на единица продукция 

5. BG161PO003-2.3.02-0273-C0001, "РИЛА СТРОЙ - 7" ЕООД, Поточна линия за пречистване и 

бутилиране на вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с. Продановци 

 Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в 

подкрепените предприятия 

 Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по 

проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените 

предприятия 

 Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh) 

 Индикатор 4 Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 1- 0.5- 1.5 л 

 Индикатор 5 Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 2- 3.5 -10 л 

 Индикатор 6 Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Автоматична поточна линия за пълнене на вода 3 - 19.8 л 

 Индикатор 7 Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на Инсталация за пречистване на вода 

 Индикатор 8 Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за 

част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. 

бойлер. 
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 Индикатор 9 Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА 

 Индикатор 10 Реализирани проекти 

 Индикатор 11 Закупени информационни материали –стикери и табели 

 Индикатор 12 Брой проекти за възобновяеми енергийни източници 

 Индикатор 13 (Създадени инвестиции (лева) 

 Индикатор 14 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани 

консултантски услуги 

6. BG161PO003-2.3.02-0378-C0001, "ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ & КО" ООД "Подобряване на 

енергийната ефективност и намаляване на електропотреблението на "Зелда Консултанти & Ко" 

ООД" 

 Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници 

 Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани 

консултантски услуги 

 Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в 

подкрепените предприятия 

 Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh) 

 Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване спрямо конвенционални 

енергийни източници от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на 

енергийната ефективност в подкрепените  

7. BG161PO003-2.3.02-0403-C0001, "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД, "Увеличаване енергийната 

ефективност на "ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ" ООД"  

 Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия 

 Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в 

подкрепените предприятия 

 Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh) 

 Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по 

проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в „Белчин Гардън  

 Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на единица 

площ в „Белчин Гардън  

 Индикатор 6 Икономия на енергия за единица площ 

 Индикатор 7 Общо намаляване на количеството CO2 за една година 

 Индикатор 8 Брой новооткрити работни места 
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 Индикатор 9 Общо намаляване на енергийното потребление 

 Индикатор 10 Общи инвестиционни разходи (без ДДС) 

 Индикатор 11 Обща стойност за енергийно намаляване на инвестиран лев 

8. BG051PO002-2.2.15-0144-C0001, община Самоков, Повишаване компетентността на 

администрациите на общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на 

електронно управление. 

 Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат 

 Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията 

 Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени 

 Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени 

 Индикатор 5 (Д) По дейност 1: трудови договори 

 Индикатор 6 (Д) По дейност 1: План за действие 

 Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Система за вътрешен мониторинг и контрол 

 Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури по правилата на ЗОП 

 Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на терен 

 Индикатор 10 (Д) По дейност 1: Проведени виртуални работни срещи 

 Индикатор 11 (Д) По дейност 1: Междинни технически доклади и окончателен 

технически доклад 

 Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведено обучение 

 Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Обучени служители 

 Индикатор 14 (Д) По дейност 2: От тях % жени 

 Индикатор 15 (Д) По дейност 2: Проведени семинари 

 Индикатор 16 (Д) По дейност 2: Участвали в семинари 

 Индикатор 17 (Д) По дейност 2: От тях.... % жени 

 Индикатор 18 (Д) По дейност 2: Връчени сертификати 

 Индикатор 19 (Д) По дейност 3: 

 Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Публикации в сайтовете на общините 

 Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Изработени рекламни информационни банери 
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 Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Изготвени прессъобщения до медиите 

 Индикатор 23 (Д) По дейност 4: Предоставени материали за публикуване 

 Индикатор 24 (Д) По дейност 4: Изготвени материали за T  репортажи, радио 

излъчвания, интервюта. 

 Индикатор 25 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени Рекламна дипляна 

 Индикатор 26 (Д) По дейност 4: Разработени и разпространени брошури 

 Индикатор 27 (Д) По дейност 4: Изработени и разпространени рекламни химикалки 

 Индикатор 28 (Д) По дейност 4: Изработени и разпространени рекламни папки  

9. BG051PO002-2.2.17-0011-C0001, Изпълнителна агенция „Социални дейности на 

Министерството на отбраната , Подобряване на професионалната компетентност на 

служителите от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно 

изпълнение на задълженията 

 Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията 

 Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сформиран екип за управление по проекта 

 Индикатор 3 (Д) По Дейност 5 - Проведено двумодулно двудневно специализирано 

обучение 

 Индикатор 4 (Д) По Дейност 6 - Проведени пресконференции 

 Индикатор 5 (Д) По Дейност 6 - Публикации в медиите 

 Индикатор 6 (Д) По Дейност 6 - Изработени информационни табели  

По целия този раздел е необходимо общината да изиска липсващата информация, за да си 

допълни данните. Това ще е изключително важно при цялостния преглед на напредъка по 

ОПР 2014-2020, както и за последващата оценка и планирането за следващия програмен 

период. 

7.5 Анализ на напредъка по индикаторите на ОПР – Самоков на основа на други 

данни от общинската администрация 

Анализът на напредъка на изпълнението на основата на индикаторите за мониторинг може да 

бъде допълнен от данните, посочени в общинската справка за проектите (виж. Приложение 4). 

Тази информация е относително ограничена, тъй като е малък броят на приключилите проекти. 

1. "BG05FMOP001-3.001-0045-C01:  Осигуряване на топъл обяд в община Самоков 

(Приключен)  

Индикатор 1, брой подкрепени лица, целева стойност: 86, отчетена стойност: 95 
Индикатор 2, лица, целева стойност: 86, отчетена стойност: 95  

 Проектът е постигнал целите си и ги е преизпълнил с над 10% при около 50% по ниски от 
предвидените разходи 
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2. BG05FMOP001-3.002-0042-C03  "Топъл обяд в Самоков", Статус на изпълнение на 

договора/заповедта за БФП, Сключен  

Индикатор 1, брой подкрепени лица, целева стойност: 81 отчетена стойност: 81 
Индикатор 2, лица, целева стойност: 81, отчетена стойност: 178  
Индикатор 3, лица, целева стойност: 81, отчетена стойност: 1953 

 Проектът е в ход на изпълнение; досега постига целите си на 100% по основния 
индикатор (и над 200% по втори и третия индикатор) 

3. "BG05M9OP001-2.004-0033-C01 Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от 

социално уязвими семейства.  

Индикатор 1, брой деца, получили подкрепа чрез услугите, целева стойност: 500, отчетена 
стойност: 150 
Индикатор 2, брой доставчици на услуги за социално включване, целева стойност: 1, 
отчетена стойност: 1. 

 Проектът е в ход на изпълнение; досега е постигнал целите си на 30% при изразходвани 
около 20% от одобрените средства 

4. BG05M2OP001-3.001-0032-C02 Преди училище; с бенефициент сдружение "Реформа 

и развитие и партньори ЦДГ "Пролет", ОДГ "Звънче"и Община Самоков 

Индикатор 1, Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), 

интегрирани в образователната система, целева стойност: 110, отчетена стойност: 

110  

Индикатор 2, Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително 

роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, целева 

стойност: 110, Отчетена стойност: 0 

Индикатор 3, Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 

110, Отчетена стойност: 0 

Индикатор 4, Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), 

интегрирани в образователната система, целева стойност: 110.00, отчетена стойност: 

110.00 

Индикатор 5, Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително 

роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева 

стойност: 110, Отчетена стойност: 110  

Индикатор 6, нетен коефициент на записване в детските градини, целева стойност: 

110, отчетена стойност: 1104 

                                                           
3 От предоставената информация не става точно ясно съдържанието на индикатор 2 и 3: ако 
първия индикатор е брой лица получавали регулярно топла храна в обществената трапезария; 2 
и 3 са брой лица, които са получили какво? 
4 По принцип 6 индикатора за проект от 138 000 лв. са твърде много. 
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 Проектът е постигнал целите си на 100%  

5. "BG16RFOP001-8.003-0021-C01 Подобряване на административния капацитет на община 

Самоков(за подготовка и изпълнение на проекти по енергийна ефективност; В изпълнение 

Индикатор 1, обучени служители на бенефициентите, целева стойност: 22, отчетена 

стойност: 0  

Индикатор 2, обучени служители на бенефициентите, целева стойност: 22, Отчетена 

стойност: 0 

 Проектът е в ход на изпълнение; засега не е започнал да постига целите си 

6. "BG16RFOP001-2.001-0107-C01 Подобряване на енергийната ефективност в сгради с 

идентификатори :65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 

65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 

65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 

65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2; в изпълнение;  

Индикатор 1, Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление, Целева стойност: 95, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 2, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване 

на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 311.80, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 3, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 13, Отчетена 

стойност: 0 

Индикатор 4, нергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление, Целева стойност: 95, Отчетена стойност: 0 

Индикатор 5, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване 

на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 311.80, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 6, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 13.00, 

Отчетена стойност: 0 

 Проектът е в ход на изпълнение; засега не е започнал да постига целите си 

7. BG16RFOP001-2.001-0167-C02 Повишаване на енергийната ефективност на сгради с 

идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 

65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231. 905.49.1, 65231.907.42.1, 

65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 

65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1  

Индикатор 1, Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление, Целева стойност: 79, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 2, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване 

на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 269.79, Отчетена стойност: 0  
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Индикатор 3, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 13, Отчетена 

стойност: 0 

Индикатор 4, нергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление, Целева стойност: 79, Отчетена стойност: 0 

Индикатор 5, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване 

на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 269.79, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 6, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 13.00, 

Отчетена стойност: 0 

 Проектът не е започнал изпълнение 

8. BG16RFOP001-2.001-0099-C01 Повишаване на енергийната ефективност на 

административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ-Самоков и 

сградата на ОУ "Авксентий Велешки"-гр.Самоков  

Индикатор 1, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно 

намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 642.32, Отчетена 

стойност: 0 

Индикатор 2, Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на 

първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 3 106 885, Отчетена 

стойност: 0 

Индикатор 3, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4, 

Отчетена стойност: 0  

Индикатор 4, Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно 

намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 642.32, Отчетена 

стойност: 0  

Индикатор 5, Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на 

първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 3 106 885, Отчетена 

стойност: 0  

Индикатор 6, Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 4., 

Отчетена стойност: 0 

 Проектът не е започнал изпълнение 

9. BG14MFOP0001-4.001-0014-C01 Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР и 

създаване на МИРГ Самоков  

"Индикатор 1, Население на територията, покрита от публично-частното 

прартньорство, Целева стойност: 37 837, Отчетена стойност: 0.00  
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Индикатор 2, Брой на населението, обхванато от информационните събития, 

Целева стойност: 8 000, Отчетена стойност: 0 

Индикатор 3, Брой населени места, обхванати от дейностите, Целева стойност: 28, 

Отчетена стойност: 0  

Индикатор 4, Брой на участниците, присъстващи на работни/информационни 

срещи, Целева стойност: 220, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 5, Територия, покрита от МИРГ, Целева стойност: 1 209.90, Отчетена 

стойност: 0  

Индикатор 6, Брой на проектите за подготвително подпомагане, Целева стойност: 

1, Отчетена стойност: 0  

Индикатор 7, Брой обучени лица, Целева стойност: 40, Отчетена стойност: 0 

 Проектът не е започнал изпълнение 

 

7.6 Анализ на промените, до които е довело изпълнението на ОПР – Самоков 

Визията за развитие на община Самоков е формулирана по общ и неизмерим начин: 

“Балансирано и устойчиво териториално развитие, формирана чрез ефективно използване на 

съхраненото природно богатство и културно-историческо наследство, насочено към 

интелигентен и приобщаващ социално-икономически растеж, осигуряващ работни места, 

образование и условия за развитие на младите хора и превръща я в желана европейска 

туристическа дестинация . Въпреки това тя ясно насочва към очакваните положителни промени: 

интелигентен растеж, туристическо развитие, работни места при съхранено природно и културно 

богатство. 

Това е ясно и непротиворечиво изразено в главната цел: “Постигане на устойчиво икономическо 

и социално развитие, гарантиращо създаване на работни места, повишаване на жизнения 

стандарт на населението, осигуряване на образователна и трудова интеграция на младите хора 

при съхранени екологични характеристики на околната среда и ефективно оползотворяване на 

местните ресурси  

За постигането на визията община формулира следните стратегически цели: 

1) Конкурентна икономика, ефективно взаимодействие и управление за подобряване на 

жизнения стандарт на населението чрез постигане на устойчива заетост и диверсифициране на 

бизнес алтернативите;  

2) Подобряване на социалната и институционална среда, адаптиране формите на социално 

въздействие към нуждите на местното населението с акцент върху интеграцията на младежите и 

нуждаещите се групи 

3) Съхраняване на природните дадености и балансирано въздействие върху околната среда при 

запазване на нейните екологични характеристики и отчитайки влиянието на климатичните 

изменения 
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По отношение на тях междинната оценка също не препоръчва промяна, приемайки, че те са 

добре формулирани, отразяват местната специфика, силните и слабите страни, както и 

възможностите и заплахите и са насочени към постигане на визията на общината. Според 

европейската теория и практика на оценяването на публични планове и политики именно на 

ниво стратегически цели е най-подходящо да се извършва оценка за въздействие, което в 

крайна сметка е значението на анализа на промените, до които е довело изпълнението на 

плана. Трудността е в това, че обикновено този тип анализ се прави при последваща оценка, 

когато е имало достатъчно време ефектите да се проявят.  

 

7.6.1 Анализ на промените по отношение на Стратегическа цел 1 

Основни факти: 

1. Броят на предприятията макар и бавно нараства 

 2013 – 1841  

 2014 - 1859 

 2015 - 1882 

2. Предприятията в селското, горското и рибното стопанство също съответно нарастват 

 2013 – 111 

 2014 - 113 

 2015 - 131 

3. Увеличават се и в хотелиерството и ресторантьорството  

 2013 - 274 

 2014 - 268 

 2015 - 285 

4. По-слабо нарастването на предприятията е изразено в иновативните отрасли 

 събиране и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения:  

2013 - 21  

2014 - 21  

2015 - 24;  

 професионални дейности и научни изследвания:  

2013 - 82 

2014 - 85  
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2015 - 89;  

 в образование дори намаляват незначително:  

2013 - 16  

2014 - 13  

2015 - 14 

5. Нарастването на броя на предприятията се отразява и относно произведена продукция 

 2013 – 221696  

 2014 – 234505  

 2015 – 271777  

6. Повишават се и приходите от дейността 

 2013 – 359552  

 2014 – 379600  

 2015 – 425601  

7. Повишават се и нетните приходите от продажби 

 2013 – 332271  

 2014 – 346651 

 2015 – 391660  

8. При печалбите за текущата година положителния тренд не е така изразен 

 2013 – 20432  

 2014 – 26306 

 2015 – 24368  

9. Разходите за възнаграждения също се повишават 

 2013 – 37698  

 2014 – 40587 

 2015 – 43055  

10. Добавената стойност по факторни разходи също расте 

 2013 – 75038  
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 2014 – 81305 

 2015 – 88417  

11. Оборотите също нарастват  

 2013 – 332590  

 2014 – 347224 

 2015 – 392336  

Освен тези данни, силно положителна тенденция е приблизителното удвояване на разходите за 

придобиване на ДМА в общината, което е особено силно изразено в селското, рибното и 

горското стопанство (ок. 5 пъти); индустрията, строителството, както и в секторите търговия, 

транспорт, хотелиерство и ресторантьорство (повече от 2 пъти; виж. табл.  33) 

табл.  33 Разходи за ДМА 2013-2015 г. 
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ЗА ОБЩИНА САМОКОВ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ(A10) ЗА ПЕРИОДА 2013-2015 ГОДИНА 

Код Община / Икономически дейности (A10)   (Хил.левове) 

  Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи 

  2013 2014 2015 

SFO39 Самоков 31,125 30,967 66,660 

A Селско, горско и рибно стопанство 3,226 2,699 13,370 

B-E Индустрия (с изкл. на строителството) 5,023 5,448 15,514 

F Строителство 4,005 5,322 12,259 

G-I Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство 8,345 10,447 21,617 

J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

380 162 461 

K Финансови и застрахователни дейности .. .. .. 

L Операции с недвижими имоти 961 727 288 

M-N Професионални дейности и научни изследвания; административни и 
спомагателни дейности 

240 381 .. 

O-Q Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална 
работа 

5,632 4,501 885 

R-U Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други 
дейности 

.. .. 447 

Источник: НСИ 

На този фон неблагоприятно впечатление прави липсата на нарастване на преките чужди 

инвестиции в община Самоков за периода 2013-2015 (табл.  34).  

 

табл.  34 ПЧИ 2013-2015 г. 
ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12. ЗА  СОФИЯ ОБЛАСТ И ОБЩИНА САМОКОВ ЗА 

ПЕРИОДА 2013-2015 ГОДИНА 

  (хиляди евро) (хиляди евро) (хиляди евро) 

Код Област/Община Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия 
сектор към 31.12. 
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  2013 2014 2015 

SFO София-област 1,262,892.4 1,239,077.7 1,274,063.4 

SFO39 Самоков 22,319.1 22,161.5 22,568.2 

Источник: НСИ 

12. При заетостта обаче тенденцията на нарастване е по-бавна (еквивалент на пълна заетост) 

 2013 – заети лица 7546, наети лица 6008 

 2014 – заети лица 7591, наети лица 6060 

 2015 – заети лица 7659, наети лица 6122  

По данни на “Дирекцията по труда  – Самоков (към 25.10.2017) картината е следната: 

13. Броят на регистрираните безработни лица спада сравнително бавно 

 2014 – 3028 лица 

 2015 – 3032 лица  

 2016 – 2095 лица  

14. При безработните лица с начално и по-ниско образование спадът е по-ясно изразен 

 2014 – 1230 лица 

 2015 – 1240 лица  

 2016 – 917 лица  

15. При безработните лица с намалена трудоспособност спадът също е по-ясно изразен 

 2014 – 105 лица 

 2015 – 114 лица  

 2016 – 80 лица  

16. При безработните младежи от 18 до 29 г. спадът също е категорично по-ясно изразен (с 

около една трета) 

 2014 – 711 лица 

 2015 – 608 лица  

 2016 – 385 лица  

17. При безработните над 55 г. спадът е по-слабо изразен в сравнение с безработните младежи 

(с около една четвърт) 

 2014 – 478 лица 
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 2015 – 463 лица  

 2016 – 322 лица  

18. Положителна е и тенденцията при безработни лица в неравностойно положение (самотни 

родители, майки с деца до 3 г., от социални заведения, освободени от МЛС) 

 2014 – 72 лица 

 2015 – 63 лица  

 2016 – 43 лица  

19. Това се отразява и на нивото на безработицата (%) 

 2014 – 19,48% 

 2015 – 19,51%  

 2016 – 13,48%  

Въпреки това, трябва да се подчертае, че нивото на безработицата в община Самоков остава по-

висока от средното за страната, което през 2017 падна дори под 7%. 

По данни на община Самоков туризмът показва положителна тенденция на развитие: 

20. Нараства броя на леглата в общината 

 2014 – 8623 

 2015 – 8767 (нарастване с 144 спрямо предходната година) 

 2016 – 8901 (нарастване с 234 спрямо предходната година) 

21. Нарастват реализираните нощувки в общината 

 2014 – 516876 

 2015 – 543661 

 2016 – 615870 

22. Нараства броят туристи в общината 

 2014 – 179719 

 2015 – 201761 

 2016 – 227399 

23. Нараства броят на чуждестранните туристи в общината 

 2014 – 48012 
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 2015 – 51524 

 2016 – 65194 

24. Като общ резултат нарастват приходите от нощувки в общината 

 2014 – 478379,85  

 2015 – 472042,75  

 2016 – 532504,54 

Анализът на тези данни дава основание да се направи обосновано предположение, че 

изпълнението на ОПР-Самоков е повлияло положително в областта на стратегическа цел 1, които 

се фокусират върху растеж и заетост. Трудността на този етап е, че при липсата на достатъчно 

количествени данни в годишните доклади, да се открои положителното влияние на плана на 

фона на общите положителни макро-икономически и социални промени в страната. Има все пак 

няколко факта, които трябва да се обмислят при актуализирането на плана: 

1. “Негативни  или недостатъчно позитивни:  

 по-висока безработица от средното за страната 

 недостатъчно нарастване на преките чуждестранни инвестиции 

 малък брой предприятия и малък брой заети в иновативни сектори, креативни индустрии и 

образование 

2. Позитивни: изглежда, че оборотите, добавената стойност, нетните приходи от продажби, 

приходите от дейността и произведената продукция нарастват по-бързо от средното за 

страната.  

 

7.7 Анализ на причинно-следствените връзки между политики, ресурси и 

резултати 

7.7.1 Анализ на ефекта от прилагането на ОПР 

Оценката на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков обхваща взаимната връзка между 

оценката на продуктите, оценката на резултатите и оценката на въздействията. За всяка една от 

оценките е формулиран релевантен, ясен и недвусмислен оценителен въпрос както следва: 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020 

Обект на оценка Оценителни въпроси 

Продукти Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от гледна 

точка на оперативните цели)? 

Резултати Какви са преките ползи, които получават бенефициентите при използване на 

продуктите (от гледна точка на специфичните цели)? 

Въздействия Какви са преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на публичната намеса 
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от гледна точка на (общата цел)? 

Какви са непреките ефекти върху други групи? 

 

Оценка на продуктите на ОПР  

Анализът на продуктите на проектите, реализирани чрез ОПР, основани на годишните доклади и 

информацията в ИСУН, дава следната картина: 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – продукти; сфера на оценка – стратегическа цел 1; оценителен въпрос 
Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от гл. т. на оперативните цели)? 

Основните оперативни цели са постигнати в достатъчна степен с оглед момента на оценката – 

средата на плановия период. Изостава изпълнението на пакета мерки, свързани с иновациите – 

приоритет 1, специфична цел 1.2. В някои случаи е необходима допълнителна информация, за 

да се направи обективна преценка, напр. в случая с индикатора за микро-предприятията. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – продукти; сфера на оценка – стратегическа цел 2; оценителен въпрос 
Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от гл. т. на оперативните цели)? 

Основните оперативни цели са постигнати в достатъчна степен с оглед момента на оценката – 

средата на плановия период. Като цяло не се наблюдава изоставане. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – продукти; сфера на оценка – стратегическа цел 3; оценителен въпрос 
Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от гл. т. на оперативните цели)? 

Основните оперативни цели са постигнати в достатъчна степен с оглед момента на оценката – 

средата на плановия период. Известно изоставане се наблюдава при информационните 

кампании, но е реалистично то да бъде изпълнено в остатъка от периода. 

 

Оценка на резултатите на ОПР 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – резултати; сфера на оценка – стратегическа цел 1; оценителен въпрос: Какви са преките 
ползи, които получават бенефициентите при използване на продуктите (от гледна точка на специфичните 
цели)? 

По предоставените данни в годишните доклади подкрепата достига бенефициентите, за които е 

предназначена. Необходима е по-прецизна информация за микропредприятията, новооткритите 

или подпомаганите стопанства. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков;  
Обект на оценка – резултати; сфера на оценка – стратегическа цел 2; оценителен въпрос: Какви са преките 
ползи, които получават бенефициентите при използване на продуктите (от гледна точка на специфичните 
цели)? 

По предоставените данни в годишните доклади продуктите се ползват от бенефициентите, за 

които е предназначена. Ясен е броят на обхванатите в различните социални услуги, в повечето 

случаи са ясни участниците в спортните събития. Неясен донякъде остава въпроса за обхвата 

преквалифицираните и тяхната реализация на пазара на труда. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – резултати; сфера на оценка – стратегическа цел 3; оценителен въпрос: Какви са преките 
ползи, които получават бенефициентите при използване на продуктите (от гледна точка на специфичните 
цели)? 
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По предоставените данни в годишните доклади продуктите достигат бенефициентите, за които 

са предназначени. В редица от случаите е ясен обхватът на засегнатото население или групи от 

него. В някои от случаите за целите на подобряване на планирането е необходимо да се 

предоставят допълнителни данни, напр. за население, облагодетелствано от изградената ВиК 

инфраструктура; население, облагодетелствано от подобрената градска или селска среда 

(паркове, учици, тротоари, паркинги и пр.) 

Оценка на въздействията на ОПР 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – въздействия; сфера на оценка – стратегическа цел 1; оценителен въпрос: Какви са 
преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на публичната намеса от гледна точка на (общата 
цел)? Какви са непреките ефекти върху други групи? 

Междинната оценка по принцип трудно може да анализира въздействията, които все още не са 

се проявили, може обаче да изкаже аргументирано предположение. Негативни ефекти могат да 

се очакват напр. ако не се постигне напредък в сферата на иновациите и диверсификацията. 

Трайни положителни ефекти могат да се очакват вследствие на мерките в подкрепа на туризма 

(културния календар, атракциите). Може да се очаква увеличаване на приходите от продажби, 

увеличаване на приходите от износ, запазване на постигната заетост, намаляване на 

безработицата и др. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – въздействия; сфера на оценка – стратегическа цел 2; оценителен въпрос: Какви са 
преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на публичната намеса от гледна точка на (общата 
цел)? Какви са непреките ефекти върху други групи? 

Трайни положителни ефекти могат да се очакват от електронното правителство и 

дигитализацията – ускорено обслужване на гражданите и повишена удовлетвореност от 

административните услуги. Положителни ефекти ще имат и подобрените условия в училищ и 

детски градини. Ако е траен, ще е значим и ефектът на младежката заетост – тук ключов 

критерий е запазването на заетостта например след една година от приключването на 

проектите. 

Оценка на ефекта от прилагането на ОПР – Самоков 2014-2020;  
Обект на оценка – въздействия; сфера на оценка – стратегическа цел 3; оценителен въпрос: Какви са 
преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на публичната намеса от гледна точка на (общата 
цел)? Какви са непреките ефекти върху други групи? 

Тук от особена важност са дългосрочните екологически въздействия вследствие на ремонта на 

водопроводната мрежа (намаляване на загуби, подобряване на качеството на водите), дължина 

на защитени или възстановени брегове от ерозия, увеличена площ на паркове и градини и пр. 

7.7.2 Анализ на ефикасността, ефективността, полезността, устойчивоста и 

икономичността 

Оценката на въздействието на ОПР – Самоков 2014-2020  би трябвало да отговори и на следните 

оценителни въпроси: 

Критерии за успех на публичната намеса чрез ОПР - Самоков 

Обект на оценка Оценителни въпроси 

Ефикасност  Как ресурсите се трансформират в продукти,  резултати и въздействия? 
Как се постигат оперативните цели? (Сравнение на продуктите с разходите, разходи 
на единица продукт) 
Как се постигат специфичните цели? (Сравнение на резултатите с разходите,  разходи 
на единица резултат) 
Как се постигат общите цели? (Сравнение на въздействията с разходите, разходи на 
единица въздействие) 
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Ефективност  Доколко са постигнати оперативните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 
продукти) 
Доколко са постигнати специфичните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 
резултати) 
Доколко са постигнати общите цели? (Сравнение на планираните с очакваните 
въздействия) 
Ако напредъкът към постигане на целите е незадоволителен (изоставащ значително 
от очакванията) - какви са причините? 

Полезност Оказва ли ОПР въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на 
техните потребности? 
Каква е степента на използване от бенефициентите на предоставяните продукти? 
Каква е задоволеността на бенефициентите от предоставяните продукти? 

Устойчивост До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след приключване на 
програмата? 
- Съществува ли политическа подкрепа? 
- Как се оценява финансовата и икономическата жизнеспособност на организациите, 
осигуряващи продуктите (общините)? 
- Какъв е институционалният и управленски капацитет на прилагащите организации 
(общините) и на изпълнителите на проектите? 

Икономичност С какви разходи са осигурени необходимите за осъществяването на дейностите 
ресурси? 
Възможно ли е било осигуряването на ресурси със същото качество на по-ниска 
цена? 
Възможно ли е било постигането на по-благоприятно съотношение цена-качество? 

 

Ефикасност 

Как ресурсите се трансформират в продукти,  резултати и въздействия?  

- При настоящия набор от ограничени данни за продукт е трудно да се направи категорично 

заключение по този въпрос. Като цяло процесът изглежда ефикасен, доколкото с 

ограничения човешки и финансов капацитет на общинската администрация се постига широк 

спектър от продукти, които се ползват от широк кръг бенефициенти.  

Как се постигат оперативните цели? (Сравнение на продуктите с разходите, разходи на единица 

продукт) 

- Разходите на единица продукт  изглеждат оправдани и разумни; в повечето случаи те са 

обект на мониторинг и контрол от независим управляващ орган, който мониторира процеса 

на обществените поръчки и който верифицира разходите и продуктите. Липсата на 

прекратени договори заради нередности в обществените поръчки или в процеса на 

изпълнението на проектите е допълнително доказателство в тази посока. Малкият брой 

приключени проекти показват тази оправданост и разумност: 

"BG05FMOP001-3.001-0045-C01:  Осигуряване на топъл обяд в община Самоков 
(Приключен): Проектът е постигнал целите си и ги е преизпълнил с над 10% при около 
50% по ниски от предвидените разходи 
BG05FMOP001-3.002-0042-C03  "Топъл обяд в Самоков", Статус на изпълнение на 

договора/заповедта за БФП, Сключен . Проектът е в ход на изпълнение; досега постига 

целите си на 100% по основния индикатор (и над 200% по втори и третия индикатор) 
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"BG05M9OP001-2.004-0033-C01 Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от 

социално уязвими семейства. Проектът е в ход на изпълнение; досега е постигнал 

целите си на 30% при изразходвани около 20% от одобрените средства. 

BG05M2OP001-3.001-0032-C02 Преди училище; с бенефициент сдружение "Реформа 

и развитие и партньори ЦДГ "Пролет", ОДГ "Звънче"и Община Самоков. Проектът е 

постигнал целите си на 100%  

 

 

Как се постигат специфичните цели? (Сравнение на резултатите с разходите,  разходи на единица 

резултат) 

- По трудно могат да се оценят разходите за единица резултат, тъй като данните за резултат са 

много по оскъдни в сравнение с данните за продукт. Акцентът върху продуктите на 

проектите и пренебрегването на резултатите е симптом, който трябва да се адресира в при 

актуализирането на плана. Въпреки това с известни уговорки може да се направи 

заключението, че разходите за единица резултат са приемливи. 

Как се постигат общите цели? (Сравнение на въздействията с разходите, разходи на единица 

въздействие) 

- Разходите за единица въздействие на ОПР-Самоков 2014-2020 са най-трудни за обективна 

оценка. Повечето от общите цели на плана все не са постигнати, тъй като се намираме в 

средата на плановия период. Въпреки това може да се направи заключението, че 

направените разходи са ограничили действието на деструктивните икономически, социални 

и демографски промени в общината. Успех е постигнат в икономическата сфера, заетостта и 

намалената безработица, както в цялостното интегрирано планиране, устройството на 

територията и благоустройството. Може да се предположи, че умерен успех е постигнат в 

областта на екологичните въздействия, но приемливостта на цената им трябва допълнително 

да се измерва. 

Ефективност 

Доколко са постигнати оперативните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 

продукти) 

- Сравнението на планираните с очакваните продукти е затруднено, тъй като, въпреки 

препоръките на предварителната и междинната оценка, ОПР не е формулирал количествено 

изразени цели, на този въпрос не може да се отговори категорично. Все пак е повече от 

очевидно, че с публичната помощ са създадени достатъчно ясни продукти, вероятно в 

недостатъчно количество. 

- Едновременно с това прави впечатление малкият брой подкрепени предприятия, ниският 

брой ИКТ, модернизационни и иновационни проекти.  

Доколко са постигнати специфичните цели? (Сравнение на планираните с очакваните 

резултати) 
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- Сравнението на планираните с очакваните резултати е още по-затруднено, тъй като ОПР не е 

формулирал количествено изразени очаквани резултати. Все пак е повече от очевидно, че с 

създадените продукти се трансформират в резултати, вероятно в достатъчен мащаб. 

Доколко са постигнати общите цели? (Сравнение на планираните с очакваните въздействия) 

- Сравнението на планираните с очакваните въздействия е най-трудно, тъй като ОПР не е 

формулирал количествено изразени очаквани въздействия. Едновременно с това общите 

ключови показатели на общината сочат, че с създадените продукти и резултати оказват 

своето положително въздействие. 

Ако напредъкът към постигане на целите е незадоволителен (изоставащ значително от 

очакванията) - какви са причините? 

- Напредъкът към постигане на целите е задоволителен. 

- Ако има дефицит, то е поради известна липса на опит и капацитет на местната 

администрация да формулирала ясно измерими цели по някои от мерките на плана. 

- Пропускането на предварителната оценка на ОПР – Самоков 2014-2020 се е отразило 

негативно на качеството на плановия документ и по-специално на целевите стойности на 

индикаторите. 

- Има и обективни причини: преориентирането на националните стратегически документи 

към иновациите сварва неподготвени повечето от общините в страната, които имат нужда от 

известно време за пренагласяване, обучение и натрупване на опит. 

Полезност 

Оказва ли ОПР въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на техните 

потребности? 

- При изготвянето на ОПР – Самоков 2014-2020 не са извършвани специализирани 

представителни и обективни проучвания на потребностите на населението. Може да се 

допусне, че в процесите на обществено обсъждане местните власти са взели предвид тези 

нужди. Може да се допусне, че част от проектите в областта на техническата инфраструктура 

пряко удовлетворяват такива потребности: изградени пътища, водоснабдяване, 

канализация, асфалтирани улици, спортен комплекс, повишена квалификация, топъл обяд и 

др. Същата очаквана полезност може да се предположи в различните мерки, свързани с ТСУ, 

благоустройство, паркове, градини, детски градини, училища, културни и спортни празници и 

др. 

Каква е степента на използване от бенефициентите на предоставяните продукти? 

- По този въпрос също са необходими специализирани проучвания. Може да се предположи, 

че част от продуктите се използват активно. Напр. проучване на място показва, че 

изградената в предходния планов период атракция “Цари мали град  нарастващо привлича 

посетители.  

Каква е задоволеността на бенефициентите от предоставяните продукти? 
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- По този въпрос също са необходими специализирани социологически проучвания. Може да 

се предположи, че част от продуктите пораждат по-висока степен на удовлетвореност в 

целевите групи: подобреното водоснабдяване, основния ремонт на улиците, 

рехабилитацията на четвъртокласната пътна мрежа, извънучилищната дейност на учениците, 

културния календар, обучението за работниците и персонала, спорната зала, 

благоустроената среда, топлата храна за нуждаещите се. 

Устойчивост 

До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след приключване на програмата? 

Съществува ли политическа подкрепа? 

- Политическото и административното ръководство на община Самоков показва висока степен 

на зрялост и приемственост в изпълнението на ОПР и неговите проекти. На този етап може 

обосновано да се приеме, че общината ще осигури приемственост и запазване на ползите 

след приключването на програмата. Категоричен знак за това би бил и ангажиментът да се 

извършат необходимите проучвания за резултат и въздействие, за които в момента 

общината не разполага с независими и обективни данни. 

До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след приключване на програмата? 

Как се оценява финансовата и икономическата жизнеспособност на организациите, осигуряващи 

продуктите (общините)? 

- Финансовото и икономическо състояние на община Самоков е добро и позволява запазване 

на част от ползите след приключването на програмата. Все пак поддръжката на определени 

създадени продукти може да се окаже проблем: пътната инфраструктура, ВиК и ПСОВ не се 

поддържат от общината – там устойчивостта ще зависи от държавна агенция и/или частен 

оператор.  

До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след приключване на програмата? 

Какъв е институционалният и управленски капацитет на прилагащите организации (общините) и 

на изпълнителите на проектите? 

- Институционалният и управленски капацитет на община Самоков е сравнително висок и 

позволява запазване на част от ползите след приключването на програмата. Въпреки това е 

необходимо подобряване на системата за наблюдение и мониторинг, включително не само 

на изпълняваните проекти, но и на приключилите – именно с цел измерване на резултати и 

въздействия, както и запазване на резултати и въздействия. Що се отнася до 

институционалния и управленски капацитет на другите бенефициенти, то за част от тях може 

да се твърди, че е много висок (“Самоков Боровец  АД, “Самел-90  АД и др.), което не може 

убедено да се твърди за част от бенефициенти. Част от наблюдението и мониторинга от 

страна на общината би трябвало да се насочи и към този въпрос. 

Икономичност 

С какви разходи са осигурени необходимите за осъществяването на дейностите ресурси? 

- Липсата на подробни финансови данни не позволява към настоящия момент да се направят 

категорични заключения. Всички проекти се обсъждат публично, информацията за тях е 

публична, повечето проекти се мониторират от външни агенции, повечето от дейностите 
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преминават през режим на обществени поръчки: това позволява да се направи обсновано 

предположение за икономичност. 

Възможно ли е било осигуряването на ресурси със същото качество на по-ниска цена? 

- На основата на наличните в момента данни на този въпрос не може да се отговори 

недвусмислено и категорично, въпреки това обосновано може да се предположи, че не е 

било възможно осигуряването на същото качество на по-ниска цена. Този въпрос трябва да 

бъде допълнително анализиран в края на периода, когато приключат и останалите проекти в 

ОПР и когато се извършат необходимите допълнителни проучвания за набиране на 

обективни данни. 

Възможно ли е било постигането на по-благоприятно съотношение цена-качество? 

- На основата на наличните в момента данни на този въпрос също не може да се отговори 

нееднозначно, въпреки това обосновано може да се предположи, че е постигнато 

сравнително благоприятно съотношение цена-качество. Този въпрос също трябва да бъде 

допълнително анализиран в края на периода. 

7.7.3 Анализ на причинно-следствените връзки 

Проучването на причинно-следствените връзки между процеса на планиране, разработване на 

проекти, реализиране на продукти, резултати и въздействия е силно затруднен от липсата на 

целеви стойности по голяма част от мерките в ОПР. 

Това, което може обосновано да се твърди е следното: 

1. Общината е развила добър капацитет за разработване на проекти 

2. Проектите са в съответствие с ОПР, както и в съответствие с изискванията на финансиращите 

организации, които почти винаги поставят изискването проектът да е част от ОПР. 

3. В този смисъл, добрите проекти са пряко следствие от ОПР. 

4. Следователно, постигнатите продукти, резултати и въздействие и като цяло благоприятното 

влияние на проектите могат да се разглеждат като следствие от ОПР 

5. На този етап е невъзможно да се направят обосновани заключения за странични ефекти на 

действието на ОПР (вкл. ефекти на изместването, ефекти на заместването и пр.) 

6. Състоянието на информационната система също не позволява изледването на 

контрафактуалната ситуация, за да се направят обективни заключения какво би се случило 

ако ОПР и неговите проекти не бяха реализирани. 

7. Може обаче да се направи обосновано предположение, че без реализацията на ОПР и 

неговите проекти неблагоприятните икономически, демографския и социални процеси в 

община Самоков щяха да се задълбочат, а положителните тенденции – да се забавят. 

8. За да се направят по-категорични заключения относно причинно-следствените връзки, е 

необходими да се направят допълнителни проучвания в края на периода, за да могат 

ефектите от приложението на ОПР да се проявят, както и да се приключат по-голямата част от 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

101 
 

сега изпълняваните проекти, както и да се направят необходимите проучвания, за да се 

акумилират достатъчен на брой обективни и независими данни.  
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
1. Общинският план за развитие на община Самоков е планов документ, който 

определя средносрочните цели и приоритети за развитието на община Самоков. 

2. Относно съответствието на ОПР-Самоков с  документи от по-висок ранг и други 

местни политики: ОПР – Самоков съответства в достатъчна степен на националните, 

регионалните и областните планове, както и на другите местни политики: 

3. Наблюдават се сериозни подобрения в планирането. ОПР - Самоков 2007-2013 не е 

съдържал индикаторите за наблюдението и оценката на плана, на база на които да 

се направи оценка на степента на постигане на заложените цели. В ОПР - Самоков 

2014-2020 този дефицит определено е преодолян. Същото се отнася до 

индикативната финансова таблица: ОПР - Самоков 2007-2013 не е била разработена 

съгласно Закона за регионалното развитие и е липсвала информация за 

необходимите финансови ресурси на база, на която да се направи оценка на 

финансовото изпълнение на плана; ОПР - Самоков 2014-2020 този дефект е напълно 

преодолян. 

4. Подобрени са наблюдението и контролът върху изпълнението е ограничен: 

годишните доклади предоставят достатъчна информация за изпълнените, 

изпълняваните и бъдещите проекти. В това отношение също има напредък, 

доколкото в справките за периода 2007-2014 е липсвала подробна информация за 

продукти, резултати и очаквани въздействия от изпълнените проекти. 

5. Същевременно се забелязват някои несъвършенства в годишните доклади, които 

трябва да бъдат предмет на подобрение до края на плановия период, за да се 

подобри контролът върху изпълнението: необходимо е да се избегне дублирането в 

отчета, както между мерките, така и между годишните доклади. Вероятна причина за 

дублирането е фактът, че за изпълнението на една специфична цел са предвидени 

твърде много мерки, понякога твърде близки по обхват и смисъл. 

6. Изпълнението на Общинския план за развитие на община Самоков е около 50% от 

мерките и проектите планувани в него. 

7. Всички разработени проекти за периода 2007-2013 г.  са в съответствие с ОПР – 

Самоков и произтичат от планираните операции и мерки в него. 

8. Община Самоков е развила достатъчно висок планов и проектен капацитет 

9. Едновременно с това, община Самоков е укрепила своя финансов капацитет, 

осигурявайки изискваното съфинансиране по оперативните програми или 

финансирайки изцяло за своя сметка някои проекти. Показателно е, че справката за 
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капиталовите разходи през 2016 г. всички проекти са финансирани със собствени 

средства. 

10. Същевременно, анализът показва, че изпълнението на ОПР измества важни дейности 

и проекти за след средата и към края на плановия период по причини, които са 

предимно външни на плана и администрацията. В съответствие с това до 2017 г. с 

най-висок дял по източници на финансиране са капиталовите разходи - собствени 

бюджетни средства. В края на периода обаче се очаква да започне да нараства 

външното финансиране за сметка на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС. 

11. През периода на изпълнение на ОПР - Самоков от заложените цели, мерки и проекти 

по стратегическа цел 1 са изпълнени на около 45% (при известна условност заради 

липса на някои целеви стойности на индикаторите). 

12. Не е стартирало изпълнение на дейностите по приоритет 1, специфична цел 1.2 и по 

целия приоритет 2: 

a. Стратегическа цел 1, Приоритет 1, Специфична цел 1.2. Стимулиране на 

развитие на нови форми на предприемачество, свързани със създаване на 

модерна и ефективна преработвателна промишленост в общината. 

b. Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.1. Създаване на условия 

за развитие на иновативни конкурентни отрасли. 

c. Стратегическа цел 1, Приоритет 2, Специфична цел 2.2. Подпомагане и 

насърчаване на различни форми на сътрудничество и коопериране, 

включително чрез създаване на партньорски мрежи, ПЧП, клъстери и 

браншови организации на производители 

13. През периода на изпълнение на ОПР Самоков по стратегическа цел 2 са изпълнени 

проекти, чиито относителен дял е около 50% от плануваните (при известна условност 

заради липса на някои целеви стойности на индикаторите). 

14. През периода на изпълнение на ОПР по стратегическа цел 3 плануваните мерки и 

проектите са изпълнени на около 45%. 

15. Като цяло и като се вземе предвид, че оценката е извършена в средата на периода 

изпълнението на ОПР-Самоков 2014-2020 е в рамките на нормата. Трябва да се има 

предвид, че във втората половина на периода (2018-2020) са планирани доста 

проекти на висока стойност, което ще окаже натиск върху администрацията. 

16. Относно промените, до които е довело изпълнението на ОПР на община Самоков: 

изпълнението на ОПР – Самоков значително е смекчило неблагоприятните 

последици от глобаната финансова и икономическа криза от предходния период; във 

фазата на сегашния икономически растеж той допринася за целите на развитието. 
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17. По много ключовите индикатори тенденцията е към трайно преодоляване на 

критичните стойности от 2008-2013 г. 

18. Въпреки липсата на част от целевите стойности и данни по много от показателите се 

наблюдават положителни промени. Това се отнася на първо място по отношение на 

индикаторите за икономическа активност, туристическо развитие, заетост, намалена 

безработица, техническа инфраструктура, екологично въздействие и устойчив 

културен туризъм. 

19. Анализът на ефикасността на ОПР, а именно как ресурсите се превръщат в продукти, 

резултати и въздействия, е затруднен поради ограничените данни. Въпреки това 

относно приключилите проекти може да се заключи, че те са доставили ясни и 

измерими продукти, чиито резултати и въздействия се очакват да бъдат 

положителни и благоприятни. 

20. Анализът на ефективността на ОПР показва много добро ниво  

21. Анализът на полезността на ОПР предполага добро ниво на удовлетвореност  

22. Относно устойчивостта на продуктите, резултатите и въздействията могат да се 

направят заключения в подкрепа на приемственост и устойчивост 

23. Институционалният и управленски капацитет на община Самоков е сравнително 

висок и позволява запазване на част от ползите след приключването на програмата. 

Въпреки това е необходимо подобряване на системата за наблюдение и мониторинг, 

включително не само на изпълняваните проекти, но и на приключилите – именно с 

цел измерване на резултати и въздействия, както и запазване на резултати и 

въздействия.  

24. Относно причинно-следствените връзки между политики, ресурси и резултати може 

да се направи обосновано предположение, че без реализацията на ОПР и неговите 

проекти неблагоприятните икономически, демографския и социални процеси в 

община Самоков щяха да се задълбочат, а положителните тенденции – да се забавят. 
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9 ПРЕПОРЪКИ  
1. ОПР – Самоков 2014-2020 да бъде актуализиран след обществено обсъждане на 

настоящата Междинна оценка. 

2. При актуализирането на ОПР – Самоков 2014-2020 да се отчетат находките и 

заключенията на Доклада от Междинната оценка. 

3. Уместно е да се актуализира статистическата информация, тъй като данните  са стари 

(основно до 2012 г.) и не дават добра основа за планирането. 
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4. В съответствие с актуализирането на данните да се актуализира и S.W.A.T. анализа, за 

да се очертаят решените проблеми и новите възможности и заплахи. 

5. При актуализирането на ОПР 2014-2020 специално да се отчете негативният опит от 

дефектите на планирането и по-специално липсата целеви стойности на индикатори 

за продукт, резултат и въздействие 

6. При актуализирането на ОПР 2014-2020 да се отчете негативният опит от липсата на 

пълна база данни за проектите с данните за продукт, резултат и въздействие 

7. На тази основа да бъде усъвършенствана системата за наблюдение и контрол по ОПР 

и проектите в нея: в годишните доклади да се избягват повторенията с информацията 

за предходните години, да се проследява напредъка по индикаторите, да се включва 

и релевантната финансова информация. 

8. При актуализирането на ОПР 2014-2020 да се отчете негативният опит от 

неравномерното разпределение във времето на големите проекти 

9. Специално внимание да бъде обърнато на резултатите от проектите – как 

бенефициентите ползват продуктите на проектите, доколкото на настоящия етап не е 

ясно доколко са обосновани инвестиците в общински пътища при съществуващия 

слаб трафик или благоустройствените дейности в села с трайно намаляващо 

население. 

10. При актуализирането да се обърне специално внимание на “високо-рисковите  и 

“средно-рисковите  мерки в плана: да се анализира тяхното забавяне и по преценка 

те да се редуцират, видоизменят или да се формулират по-занижени стойности. 

11. Тъй като причините за нестартирането на някои мерки не са под контрола местната 

власт, както е случаят с  Стратегическа цел 1, Приоритет 1, специфична цел 1.2 и 

Стратегическа цел 1, приоритет 1, специфична цел 1.2 и се дължат на  слабия интерес 

от страна на местния бизнес., общината да организира среща на тема “Иновации, 

конкурентноспособност, местно развитие  с участието на Управляващия орган на 

оперативната програма и представители на местното предприемачество, за да се 

анализират причините за слабия интерес и възможностите за промяна. 

12. При необходимост, част от мерките, които не са стартирали или са стъртирали късно, 

както и мерките, по чиито индикатори няма напредък, да се пренасочат за 

изпълнение към следващ планов период 

13. На всяка цена да се формулират целеви стойности на всеки индикатор, дори и те да 

са крайно консервативни като очаквания 

14. Да се въведе единна номерация, така че в плана да няма мерки с еднакви номера. 

- - - 
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В заключение трябва да се отбележи, че оценка се извърши при коректно партньорство 

между екипа на оценката и общинска администрация Самоков. Служителите 

предоставиха навреме необходимата информация, обсъждаха отговорно първия 

вариант на направената оценка и допълниха необходимата информация. Получените 

резултати позволяват да се пристъпикъм обсъждане в Общинския съвет на Междината 

оценка на Общинския план за развитие на община Самоков за периода 2014-2020 г. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Списък на използваните съкращения 

АЗ   Агенция по заетостта 

ВЕИ   Възобновяеми енергийни източници 

ДБТ   Дирекция „Бюро по труда 

ЗРР   Закона за регионалното развитие 

ИСУН   Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз  

МО   Междинна оценка 

МРРБ   Министерство на регионалното развитие и благоустройство  

МСП   Малки и средни предприятия 

НПО   Неправителствени организации 

НПРР   Национален план за регионално развитие 

НСИ   Национален статистически институт 

НСРР   Национална стратегическа референтна рамка 

ОДЗ   Областна дирекция „Земеделие  

ОПАК   Оперативна програма „Административен капацитет  

ОПОС   Оперативна програма „Околна среда  

ОПР   Общински план за развитие 

ОПРКБИ  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика  

ОПРР   Оперативна програма „Регионално развитие  

ОПРЧР   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси  

ОСЗ   Общинска служба „Земеделие  

ОУ   Основно училище 

ПРСР   Програма за развитие на селските райони 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда  

САПАРД Програма САПАРД 

СОУ   Средно общообразователно училище 
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ФАР-ИСС Програма ФАР “Икономическо и социално сближаване  

ФАР-ТГС Програма ФАР “Трансгранично сътрудничество  

ЦДГ   Целодневна детска градина 

 

Приложение 2  Законова основа за извършване на МО на ОПР - Самоков 

А. Закон за регионалното развитие,  

В сила от 31.08.2008 г. Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009 г., 

изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009,  изм. и доп. 

ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 

Март 2014г. 

Чл. 9. Системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие обхваща: 

1. Националния план за развитие; 

2. Националната стратегическа референтна рамка; 

3. оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз; 

4. Националната стратегия за регионално развитие; 

5. регионалните планове за развитие; 

6. областните стратегии за развитие; 

7. общинските планове за развитие. 

Чл. 34. (1) За изпълнението на документите за стратегическо планиране по чл. 9, т. 4 - 7 

се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода 

на тяхното действие. 

(2) Последващата оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Оценките се извършват 

чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки съответно от 

министъра на регионалното развитие, от областните управители и от кметовете на 

общините. 
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(2) Минималните изисквания за квалификация на експертите, участващи в извършването 

на оценките, се определят с правилника за прилагане на закона. 

 

Б. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

В сила от 31.08.2008 г. Приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г. Обн. ДВ. бр.80 от 12 

Септември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 

г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013 г. 

Раздел   

Общински план за развитие 

Чл. 34. (1) Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на 

устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с 

предвижданията на областната стратегия за развитие.  

(2) С общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за 

развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. 

(3) Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, 

който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие. 

Чл. 35. (1) Кметът на общината организира изработването, съгласуването и 

актуализирането на общинския план за развитие. 

(2) Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на общинския план за развитие. 

Чл. 36. Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически 

лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. 

Чл. 37. (1) Общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по 

предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на 

неговото действие.  

(2) Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане 

се публикуват на страницата на общината в интернет. 

 

Чл. 38. (1) Общинският план за развитие се актуализира: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  
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2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие;  

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

(2) За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. 

(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по 

реда за изработване и приемане на общинския план за развитие. 

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата 

за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Чл. 39. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на общинския план за развитие се осъществява чрез бюджета на 

общината. 

Чл. 40. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади 

за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 на 

основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за 

развитие. 

Чл. 41. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

Чл. 42. (1) Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

(2) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет. 

 

Приложение 3: Защитени територии и защитени зони. 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в 

екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или 

забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съгласно Закона за защитените 

територии категориите защитени територии са шест: резерват, национален парк, 

природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. 

В административните граници на община Самоков попадат в девет защитени 

територии: 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

112 
 

1) Защитенаместност БуковаУсойка” 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Доспей 

2) Природен парк  Витоша” 

Местоположение: 

- Област: Перник, Община: Перник, Населено място: с. Боснек, с. Кладница, с. 

Рударци, с. Чуйпетлово 

- Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: с. Горна Диканя 

- Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ковачевци, с. Ярлово 

- Област: София град, Община: Столична, Населено място: гр. София, с. 

Железница, с. Мърчаево 

3) Национален парк  Рила” 

Местоположение: 

- Област: Благоевград, Община: Белица, Населено място: гр. Белица 

- Област: Пазарджик, Община: Белово, Населено място: гр. Белово, с. 

Габровица, с. Сестримо 

- Област: Благоевград, Община: Благоевград, Населено място: с. Бистрица 

- Област: София, Община: Долна баня, Населено място: гр. Долна баня 

- Област: Кюстендил, Община: Дупница, Населено място: с. Бистрица, с. Самораново 

- Област: София, Община: Костенец, Населено място: гр. Костенец 

- Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: с. Бачево, с. Годлево, 

с. Горно Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище 

- Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. Самоков, с. Бели 

Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил 

- Област: Кюстендил, Община: Сапарева баня, Населено място: гр. Сапарева 

баня, с. Овчарци, с. Ресилово 

- Област: Благоевград, Община: Симитли, Населено място: с. Долно Осеново 

- Област: Благоевград, Община: Якоруда, Населено място: гр. Якоруда 

4) Централен рилски резерват 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. 
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Самоков, с. Бели Искър, с. Мала църква 

5) Защитена местност  Чакърови поляни” 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Бели 

Искър 

6) Природна забележителност  Черната скала” 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. 

Самоков 

7) Защитена местност  Шумнатото Тепе-1” 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ново 

село 

8) Защитена местност  ШумнатотоТепе-2” 

Местоположение: 

Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ново село Регионална инспекция 

по околната среда и водите (РИОСВ): София 

9) Природна забележителност  Юруковото” 

Местоположение: Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ковачевци 

Защитените зони се определят от 2 европейски директиви (Директива наптиците и 

Директива на хабитатите), отразени в българското законодателство чрез Закона за 

биологичното разнообразие. Защитените зони с европейско значение изграждат 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. Те са много по-големи по площ от защитените 

територии и не налагат забрани за всякакви човешки действия. Напротив, тяхната цел е 

да се запази природата като ресурс за устойчиво развитие на районите, които попадат в 

тези зони. 

Защитените зони, в които попадат територии на община Самоков са: 

1) Защитена зона по директивата за птиците Витоша” 

Местоположение: 

1. Област: Перник, Община: Перник, Населено място: гр. Перник, с. Боснек, с. Кладница, 

с. Рударци, с. Чуйпетлово 

2. Област: Перник, Община: Радомир, Населено място: с. Горна Диканя 

3. Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Ярлово 

4. Област: София град, Община: Столична, Населено място: гр. Витоша, с. Бистрица, с. 

Владая, с. Железница, с. Мърчаево 
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2) Защитена зона по директивата за птиците Палакария” 

Местоположение: 

Област: София, Община: Самоков, Населено място: с. Алино, с. Белчин, с. Доспей, с. 

Драгушиново, с. Злокучене, с. Ковачевци, с. Поповяне, с. Продановци 

3) Защитена зона по директивата заптиците Рила 

Местоположение: 

- Област: Благоевград, Община: Белица, Населено място: гр. Белица 

- Област: Пазарджик, Община: Белово, Населено място: гр. Белово, с. 

Габровица, с. Сестримо 

- Област: Благоевград, Община: Благоевград, Населено място: с. Бистрица 

- Област: София, Община: Долна баня, Населено място: гр. Долна баня 

- Област: Кюстендил, Община: Дупница, Населено място: с. Бистрица, с. Самораново 

- Област: София, Община: Костенец, Населено място: с. Костенец 

- Област: Благоевград, Община: Разлог, Населено място: с. Бачево, с. Годлево, с. Горно 

Драглище, с. Добърско, с. Долно Драглище 

- Област: София, Община: Самоков, Населено място: гр. Самоков, с. Бели Искър, с. 

Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил 

- Област: Кюстендил, Община: Сапарева баня, Населено място: гр.Сапарева баня, с. 

Овчарци, с. Ресилово 

- Област: Благоевград, Община: Симитли, Населено място: с. Долно Осеново 

- Област: Благоевград, Община: Якоруда, Населено място: гр. Якоруда
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Приложение 4: Проекти, изпълнени от община Самоков за програмен период 2014-2020 г. : приключили проекти 

и проекти в изпълнение 

 

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.  /Приключили и в процес на изпълнение/ 

№ и наименование 
на проекта / Статус 
на изпълнение на 

договора / 
заповедта за БФП 

Дата на сключване 
на 

договора/заповедт
а 

Дата на 
стартиран

е 

Дата на 
приключван

е 
Описание на проекта Партньори Индикатори 

Финансова 
информация 

BG05FMOP001-3.001-
0045-C01  - 

Осигуряване на 
топъл обяд в община 

Самоков - 
Приключен 

 
Източник на 

финансиране 
ФЕПНЛ ==> Храни  

2.7.2015 4.5.2015 30.9.2015 

Осигуряване на топъл 
обяд в община Самоков  
Дейности При закупуване 
на хранителните 
продукти ще се спазва 
стриктно ЗОП, като се 
има в предвид сумата и 
дали ще бъде открита 
процедура или публична 
покана. Хранителните 
продукти ще се поръчват 
на доставчик, които 
притежава всички 
необходими документи и 
удостоверения. 
Продуктите се приемат, 
като се вписват в 
Дневник входящ 
контрол, проверяват се 
дали са годни и им се 

Партньори 
Няма  

 
Изпълнители 

Няма  
 

Подизпълнители 
Няма  

 
Членове на 
обединение 

Няма  

 
Индикатор 1 

лица, Целева стойност: 
86.00, Отчетена 
стойност: 95.00  

 
Индикатор 2 

лица, Целева стойност: 
86.00, Отчетена 
стойност: 95.00  

 
Обща стойност 

на проекта 
22 015.14 BGN  

 
БФП 

22 015.14 BGN  
 

Общо РИС 
11 416.16 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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слага печат. По отделно 
продуктите се 
разпределят във 
хладилници и фризери и 
се съхраняват при 
оказаните температури. 
Видовете хранителни 
продукти ще бъдат в 
съответствие на 
националните норми и 
стандарти и ще включват 
всичко необходимо за 
приготвяне на обяд. 
Самият обяд ще включва 
супа, основно ястие и 
хляб.  
Предоставянето на 
храната ще с извършва в 
сградана Домашен 
социален патронаж, 
която е общинска 
собственост, но не 
разполага с помещения 
за приготвяне на храна. 
Намира се в гр. Самоков, 
ул. „България  30. 
Самото приготвяне на 
храната ще се извършва 
в столовата на СУ 
„Никола Велчев , което 
също е общинска 
собственост, като кухнята 
е оборудвана със всичко 
необходимо за 
приготвянето на храна. 
Приложения акт за 
собственост е за 
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помещението, в което ще 
се приготвя храната  
Служителите на 
Домашен социален 
патронаж, при които ще 
се реализира проект 
„Предоставяне на топъл 
обяд  ще консултират и 
оказват съдействие на 
потребителите за 
възможностите за 
ползване на социални 
услуги в общността, като 
ги насочват към 
Дирекция „Социално 
подпомагане . В 
зависимост от нуждите 
на самите потребители 
ще бъдат подпомагани 
при ползването на 
административни услуги. 
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BG05M9OP001-2.004-
0033-C01 Корпус за 
социални услуги за 

деца от 0 до 7 
години от социално 
уязвими семейства.  

В изпълнение (от 
дата на стартиране)  

 
Източник на 

финансиране 
ЕСФ ==> Развитие на 
човешките ресурси 

22.7.2016 22.7.2016 31.12.2018 

Проекта цели 
подобряване грижата за 
деца на възраст от 0 до 7 
г. от рискови семейства, 
като ползват 
интегрирани социални 
услуги. Целта на услугите 
е не само да се 
подкрепят семействата в 
отглеждането на децата, 
но и да се стимулират за 
по-голяма активност във 
всички сфери на живота с 
цел осигуряване на 
добра семейна среда за 
малките деца. 
Родителите ще имат 
възможност за 
комплексна подкрепа – 
от изцяло свързана с 
полагане на грижи за 
малки деца до 
консултиране относно 
възможностите за 
подобряване на тяхното 
образование, 
квалификация, шансове 
за заетост и т.н. И за 
двете възрастови групи 
деца ще се предоставят и 
услуги по здравно 
консултиране. Целта е не 
само да се оказва 
подкрепа в случай на 
установено увреждане 
или пък заболяване, а и 
да се формира здравна 

Партньори 
Няма  

 
Изпълнители 

Няма  
 

Подизпълнители 
Няма  

 
Членове на 
обединение 

Няма  

Индикатор 1 
Брой деца, получили 

подкрепа чрез услугите, 
Целева стойност: 500.00, 

Отчетена стойност: 
150.00  

 
Индикатор 2 

Брой доставчици на 
услуги за социално 
включване, Целева 

стойност: 1.00, Отчетена 
стойност: 1.00  

 
Обща стойност 

на проекта 
338 524.00 BGN  

 
БФП 

338 524.00 BGN  
 

Общо РИС 
67 704.80 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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култура за правилно 
отглеждане на децата, 
като средство за 
превенция на здравните 
рискове. За децата от 3 
до 7 г. услугите основно 
са насочени към 
интеграция в детските 
градини и подобряване 
на училищната готовност. 
Наред с останалите 
дейности за групата деца 
от 3 до 7 г. основните 
услуги се фокусират 
върху групова и 
индивидуална работа с 
децата и техните 
семейства. Като за да 
има пълноценно 
социално включване ще 
се работи и с тези деца и 
родители, които не 
попадат в рисковите 
групи по проекта. 
Изпълнението на проекта 
дава възможност за 
създаване на мрежа от 
интегрирани услуги за 
ранно детско развитие, 
като се спазват 
основните принципи: 
Принципа на равните 
възможности- не 
допускане на всякаква 
дискриминация, 
основана на пол, 
етническа 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

120 
 

принадлежност, религия, 
социален произход и т.н.; 
Принципа на равенството 
между половете- 
насърчаване на 
равенството между 
мъжете и жените на 
работното място и 
съчетаване на личния и 
професионалния живот. 
Принципа за устойчиво 
развитие- опазване на 
околната среда и 
подкрепа за зелен 
растеж, ресурсна 
ефективност и т.н.  

BG05FMOP001-3.002-
0042-C03  "Топъл 
обяд в Самоков" 

   
Статус на 

изпълнение на 
договора/заповедта 

за БФП 
Сключен  

 
Източник на 
финансиране 

ФЕПНЛ ==> Храни  

3.5.2017 16.5.2016 31.12.2019 

Реализацията и 
изпълнението на проекта 

ще допринесе за 
надграждане и 

разширяване обхвата на 
действащата по 

национална програма, 
финансирана от Фонд 
"Социална закрила" 

обществена трапезария, 
без да се дублират, като 

спазването на това 
изискване ще се 

проследява периодично. 
С изпълнение на проекта 
ще се даде възможност 

на създадените 
трапезарии да надградят 

Партньори 
Няма  

 
Изпълнители 

Няма  
 

Подизпълнители 
Няма  

 
Членове на 
обединение 

Няма  

 
Индикатор 1 

лица, Целева стойност: 
81.00, Отчетена 
стойност: 81.00  

 
Индикатор 2 

лица, Целева стойност: 
81.00, Отчетена 
стойност: 178.00  

 
Индикатор 3 

лица, Целева стойност: 
81.00, Отчетена 
стойност: 195.00 

Обща стойност 
на проекта 

199 058.31 BGN  
 

БФП 
199 058.31 BGN  

 
Общо РИС 

53 298.91 BGN  
 

Процент на 
съфинансиран

е от ЕС 
85.00 %  
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дейността си и да 
функционират 

целогодишно, в периода, 
в който не е осигурено 

национално 
финансиране. По проекта 
ще бъдат включени 81 

лица, които ще получават 
топъл обяд, включващ 
супа. основно и хляб. 

BG16RFOP001-8.003-
0021-C01 

Подобряване на 
административния 

капацитет на община 
Самоков 

 
Статус на 

изпълнение на 
договора/заповедта 

за БФП 
В изпълнение (от 

дата на стартиране)   
 

Източник на 
финансиране 

ЕФРР ==> Региони в 
растеж  

13.10.2016 13.10.2016 13.10.2018 

Проектът е насочен към 
подобряване на 
административния 
капацитет на община 
Самоков в областта на 
енергийната ефективност 
чрез участие на 
служителите на 
администрацията, 
ангажирани с подготовка 
и управление на проекти 
в тази сфера по 
прoцедура 
BG16RFOP001-2.001 
"Енергийна ефективност 
в опорни центрове в 
периферните райони" по 
ОПРР 2014-2020, в 
семинари, обмяна на 
опит и добри практики с 
други държави, обучения 

Партньори 
Няма  

 
Изпълнители 

202515809 Урбика 
ЕООД 

 
Подизпълнители 

Няма  
 

Членове на 
обединение 

Няма  

Индикатор 1 
Обучени служители на 

бенефициентите, Целева 
стойност: 22.00, 

Отчетена стойност: 0.00  
 

Индикатор 2 
Обучени служители на 

бенефициентите, Целева 
стойност: 22.00, 

Отчетена стойност: 0.00  

Обща стойност 
на проекта 

45 150.00 BGN  
 

БФП 
45 150.00 BGN  

 
Общо РИС 

15 802.50 BGN  
 

Процент на 
съфинансиран

е от ЕС 
85.00 %  
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и семинари. 
 
Дейности Участие в  
програми за обмен на 
опит и добри практики - 
специализирани 
обучения, обмяна на 
опит и участие в 
конференции в областта 
на енергийната 
ефективност в страни от 
Северна и Централна 
Европа, както и на 
територията на 
РБългария 
Разходи за публичност и 
визуализация  
Разходи за организация и 
управление  



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

123 
 

BG16RFOP001-2.001-
0107-C01 

Подобряване на 
енергийната 

ефективност в сгради 
с идентификатори 
:65231.906.262.1, 
65231.906.263.1, 
65231.901.66.11и 
65231.906.66.12, 
65231.905.445.1, 
65231.908.62.1, 

65231.905.189.1, 
65231.905.130.1, 
65231.905.307.1, 
65231.905.132.1, 
65231.904.306.1, 
65231.906.213.1, 
65231.905.26.4 и 
65231.905.26.5, 

65231.904.203.1 и 
65231.904.203.2 

Статус на 
изпълнение на 

договора/заповедт
а за БФП 

В изпълнение (от 
дата на стартиране)  

 Източник на 
финансиране 

ЕФРР ==> Региони в 
растеж 

 
19.10.2016  

19.10.2016 19.4.2019 

Проектът предвижда 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
13 сгради-4жилищни 
блока, 1 жилищна 
кооперация и 7 къщи 
Със заповед на кмета на 
община Самоков ще 
бъде сформиран екип за 
управление на проекта, 
който ще включва: 
ръководител на проекта, 
счетоводител и 
координатор. На първото 
заседание на екипа ще се 
определят персонално 
отговорностите, 
функциите и 
задълженията, ще се 
разпишат длъжностни 
характеристики на 
членовете. Ще се 
актуализира графика на 
дейностите, като се 
определи началото и 
края на конкретните 
дейности. 
Спазване на 
изискванията на ЗОП, 
относно разходване на 
публични средства и 
постигане на оптимално 
изпълнение целите на 
проекта. Процедурите 
ще се организират и 
изпълняват община 
Самоков. 

 
Партньори 

Няма 
Изпълнители 

176916356 
Обединение 

"Обновен дом" 
ДЗЗД 

831652485 
ГЛАВБОЛГАРСТРО

Й АД 
103710896 

ФИНАНС ОДИТ 
КОНСУЛТ 2002 

ООД 
 

Подизпълнители 
Няма 

Членове на 
обединение 
176916356 

Обединение 
"Обновен дом" 

ДЗЗД 
176916356 

Обединение 
"Обновен дом" 

ДЗЗД 

Индикатор 1 
Енергийна ефективност: 

Брой домакинства, 
преминали в по-горен 

клас на 
енергопотребление, 

Целева стойност: 95.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 2 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, Целева стойност: 

311.80, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 3 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 13.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 4 
Енергийна ефективност: 

Брой домакинства, 
преминали в по-горен 

клас на 
енергопотребление, 

Целева стойност: 95.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 5 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, Целева стойност: 

 
Обща стойност 

на проекта 
1 656 623.73 

BGN  
 

БФП 
1 654 623.73 

BGN  
 

Общо РИС 
579 118.31 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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Ще бъдат извършени 
дейности за осигуряване 
на публичност по 
проекта 
1.Изработване на 
инвестиционни проекти 
във фаза технически 
проект на жилищните 
сгради. 2.Изпълнение на 
СМР за повишаване на 
енергийната ефективност 
на жилищните сгради 
/подмяна на дограма, 
полагане на 
топлоизолация по 
фасади, ремонт покрив с 
полагане на 
топлоизолационна 
система и съпътстващи 
дейности/. За сградите 
на ул."Търговска 25, 
Търговска 23, Христо 
Йовевич 2, Възраждане 
бл.15, Николай 
Николаевич 34, Житна 
чаршия 39-41 и Плана 
планина 4 се предвижда: 
-изпълнение на всички 
енергоспестяващи 
мерки, които са 
предписани като 
задължителни за 
сградите в 
обследванията за 
енергийна ефективност и 
които водят до най-
малко клас на 

311.80, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 6 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 13.00, 
Отчетена стойност: 0.00  
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енергопотребление "С", -
изпълнение на мерки по 
конструктивно 
възстановяване/усилван
е, които са предписани 
като задължителни в 
техническите 
обследвания на 
сградите/ съгласно 
Техническите паспорти 
на сградите, част Б 
'Мерки за поддържане 
на строежа и срокове за 
извършване на 
ремонти"/. -изпълнение 
на мерки, свързани с 
подобряването на 
достъпа на лица с 
увреждания до сградите 
в съответствие с Наредба 
4 от 01.07.2009г. за 
проектиране, 
изпълнение и 
поддържане на 
строежите в съответствие 
с изискванията за 
достъпна среда за 
населението, 
включително за хората с 
увреждания. За сградите 
на Булаир 53, България 
60, Неофит Бозвели 9, 
Неофит Бозвели 1, 
Подридна 32-34: -
изпълнение на 
останалите 
задължителни и 
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препоръчителни мерки, 
предписани в 
техническото обследване 
на сградите /съгласно 
Техническите паспорти 
на сградите, част Б 
"Мерки за поддържане 
на строежа и срокове за 
извършване на 
ремонти"/ 3.Авторски 
надзор по време на 
строителните дейности 
Изготвяне на Доклади за 
оценка на съответствие 
на инвестиционните 
проекти 
Дейност, свързана с 
качественото и 
законосъобразно 
изпълнение на обекта и 
въвеждането на обектите 
в експлоатация. Ще се 
извърши от лицензиран 
консултант, съгласно чл. 
166 от ЗУТ. 
Сключване на договор с 
лицензиран експерт-
счетоводител / одитор/ 
или одиторско 
предприятие 
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BG16RFOP001-2.001-
0167-C02 

Повишаване на 
енергийната 

ефективност на 
сгради с 

идентификатори: 
65231.906.92.1, 
65231.914.46.1, 

65231.909.296.1 и 
65231.909.296.2, 
65231.914.149.1 и 
65231.914.149.2, 
65231.910.144.1, 
65231. 905.49.1, 
65231.907.42.1, 

65231.911.234.1, 
65231.910.141.1, 
65231.905.11.2 и 
65231.905.11.1, 
65231.903.62.1 и 
65231.903.62.2, 
65231.905.86.1, 
65231.909.359.1  

 
Източник на 
финансиране 

ЕФРР ==> Региони в 
растеж 

 
Статус на 

изпълнение на 
договора/заповедт

а за БФП 
В изпълнение (от 

дата на стартиране)  

27.2.2017 2.11.2016 2.5.2019 

Проектът предвижда 
внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
13 сгради-2 жилищни 
блока, 1 жилищна 
кооперация и 10 бр. 
къщи 
Изработване на 
инвестиционни проекти 
във фаза технически 
проект на жилищните 
сгради. 2.Изпълнение на 
СМР за повишаване на 
енергийната ефективност 
на жилищните сгради 
/подмяна на дограма, 
полагане на 
топлоизолация по 
фасади, ремонт покрив с 
полагане на 
топлоизолационна 
система и съпътстващи 
дейности/. За всички 
сгради са задължителни 
за изпълнение всички 
енергоспестяващи 
мерки, които са 
предписани като 
задължителни за 
сградите в 
обследванията за 
енергийна ефективност и 
които водят до най-
малко до клас на 
енергопотребление "С" и 
мерки, свързани с 
подобряване на достъпа 

 
Партньори 

Няма  
Изпълнители 

176916356 
Дружество по ЗЗД 
"Обновен дом" 

103710896 
ФИНАНС ОДИТ 
КОНСУЛТ 2002 

ООД 
200562468 ВЕРА 
СТРОЙ ЕООД 

 
Подизпълнители 
Няма Членове на 

обединение 
176916356 

Дружество по ЗЗД 
"Обновен дом" 

176916356 
Дружество по ЗЗД 
"Обновен дом" 

 
Индикатор 1 

Енергийна ефективност: 
Брой домакинства, 

преминали в по-горен 
клас на 

енергопотребление, 
Целева стойност: 79.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 2 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, Целева стойност: 

269.79, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 3 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 13.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 4 
Енергийна ефективност: 

Брой домакинства, 
преминали в по-горен 

клас на 
енергопотребление, 

Целева стойност: 79.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 5 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 

 
Обща стойност 

на проекта 
1 158 640.42 

BGN  
 

БФП 
1 157 140.42 

BGN  
 

Общо РИС 
0.00 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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на лица с увреждания до 
сградите в съответствие с 
Наредба 4 от 01.07.2009г. 
За сградите на 
ул."България" №69-71", 
ул."Охрид" №5", 
ул."Арда" №8, 
ул."Авксентий Велешки" 
№23, ул."Генерал 
Радишевски" №38, 
ул."Македония" №51, 
ул."Искър" №31, 
ул."Отец Паисий" №25, 
ул."Софроний 
Врачански" №23 и 
ул."Граф Игнатиев" №16.: 
- изпълнение на всички 
енергоспестяващи 
мерки, които са 
предписани като 
задължителни за 
сградата в обследването 
за енергийна 
ефективност и които 
водят до най-малко клас 
на енергопотребление 
"С"; -изпълнение на 
мерки по конструктивно 
възстановяване/усилван
е, които са предписани 
като задължителни в 
техническото обследване 
на сградата /съгласно 
Техническия паспорт на 
сградата, част Б "Мерки 
за поддържане на 
строежа и срокове за 

газове, Целева стойност: 
269.79, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 6 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 13.00, 
Отчетена стойност: 0.00  
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извършване на ремонти, 
т.2 "Необходими мерки 
за поддържане на 
безопасната 
експлоатация на строежа 
и график за изпълнение 
на неотложните мерки"); 
-изпълнение на мерки, 
свързани с 
подобряването на 
достъпа за лица с 
увреждания до сградите 
в съответствие с Наредба 
4 от 01.07.2009г. за 
проектиране, 
изпълнение и 
поддържане на 
строежите в съответствие 
с изискванията за 
достъпна среда за 
населението, 
включително за хората с 
увреждания. За сградите 
на ул."29 декември" №3, 
ул."Търговска" №24 и 
кв.Самоково бл.1: - 
изпълнение на всички 
енергоспестяващи 
мерки, които са 
предписани като 
задължителни за 
сградата в обследването 
за енергийна 
ефективност и които 
водят до най-малко клас 
на енергопотребление 
"С"; - изпълнение на 
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мерки по конструктивно 
възстановяване/усилван
е, които са предписани 
като задължителни в 
техническото обследване 
на сградата /съгласно 
Техническия паспорт на 
сградата, част Б "Мерки 
за поддържане на 
строежа и срокове за 
извършване на ремонти, 
т.2 "Необходими мерки 
за поддържане на 
безопасната 
експлоатация на строежа 
и график за изпълнение 
на неотложните мерки"); 
- изпълнение на мерки, 
свързани с 
подобряването на 
достъпа за лица с 
увреждания до сградите 
в съответствие с Наредба 
4 от 01.07.2009г. за 
проектиране, 
изпълнение и 
поддържане на 
строежите в съответствие 
с изискванията за 
достъпна среда за 
населението, 
включително за хората с 
увреждания. -
изпълнение на всички 
мерки, предписани в 
техническото 
обследване. 3. Авторски 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

131 
 

надзор по време на 
строителните дейности. 
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BG16RFOP001-2.001-
0099-C01 

Повишаване на 
енергийната 

ефективност на 
административните 
сгради на Общинска 

администрация 
Самоков, РПУ-

Самоков и сградата 
на ОУ "Авксентий 

Велешки"-
гр.Самоков  

 
Източник на 
финансиране 

ЕФРР ==> Региони в 
растеж 

 
Статус на 

изпълнение на 
договора/заповедта 

за БФП 
В изпълнение (от 

дата на стартиране)  

2.11.2016 2.11.2016 2.11.2018 

Описание на проектното 
предложение Сградите, 
предмет на проектното 
предложение са: 1. 
Обществена сграда: 
Административна сграда 
„Община Самоков , 
състояща се от (1) Сграда 
на общинската 
администрация с РЗП 4 
165 м2; (2) Ритуална зала 
с РЗП 670 м2; (3) Топла 
връзка и подземен гараж 
с РЗП 1 546 м2. 2. Сграда 
на ОУ „Митрополит 
Авксентий Велешки  в 
град Самоков с РЗП 4 047 
м2. 3. Сграда на РПУ, гр. 
Самоков с РЗП 2 762 м2. 
Предвижда се 
изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност, 
които са предписани като 
задължителни за 
сградата в обследването 
за енергийна 
ефективност. Основния 
ефект от изпълнението 
на мерките от 
проектното предложение 
на община Самоков е 
подобряване на 
енергийната ефективност 
на сградите, което пряко 
ще допринесе за 
намаляване на крайното 
потребление на енергия 

Партньори 
129009945 

ОДМВР-София 
Изпълнители 

176916356 
ОБЕДИНЕНИЕ 

"ОБНОВЕН ДОМ" 
ДЗЗД  

131469630 
"ИМОЛИБЯРЕ" 

ЕООД 
831652485 

ГЛАВБОЛГАРСТРО
Й АД 

121435206 
БАЛАНС-М ЕООД 

 
 

Подизпълнители 
Няма  

 
Членове на 
обединение 

Няма  

Индикатор 1 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, Целева стойност: 

642.32, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 2 

Енергийна ефективност: 
Понижаване на 

годишното потребление 
на първична енергия от 
обществените сгради, 
Целева стойност: 3 106 

885.00, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 3 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 4.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 4 
Намаляване на 

емисиите на парникови 
газове: Очаквано 

годишно намаляване на 
емисиите на парникови 
газове, Целева стойност: 

642.32, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 5 

Енергийна ефективност: 
Понижаване на 

годишното потребление 
на първична енергия от 

 
Обща стойност 

на проекта 
4 180 968.67 

BGN  
 

БФП 
4 154 679.07 

BGN  
 

Общо РИС 
0.00 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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и косвено – за 
намаляване на емисиите 
на парникови газове. 
Допълнителният ефект се 
изразява в: осигуряване 
на рентабилна 
експлоатация на 
обществените сгради, 
което ще позволи 
устойчиво да продължи 
управлението и 
поддръжката им, с оглед 
предоставяне на по-
добри и допълнителни 
услуги на населението и 
по този начин ще 
допринесат за 
намаляване на темпа на 
миграция към по-
големите градове; 
запазване на 
традиционните функции 
на града, свързани с 
предлагане на 
обществени услуги не 
само за своето 
население, но също и за 
населението на 
околията; утвърждаване 
на добра практика на 
местно ниво, която да 
насърчи прилагането на 
подобни мерки, 
финансирани както от 
националния бюджет, 
така и от други 
източници. Конкретните 

обществените сгради, 
Целева стойност: 3 106 

885.00, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 6 

Енергийна ефективност: 
Брой обновени сгради, 
Целева стойност: 4.00, 
Отчетена стойност: 0.00  
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цели са свързани с: 
повишаване на 
енергийната ефективност 
в обществените сгради, 
предмет на проектното 
предложение като се 
постигне най-малко клас 
на енергопотребление 
„С“ и се намалят 
разходите за енергия; 
подобряване на 
експлоатационните 
характеристики за 
удължаване на жизнения 
цикъл на сградите. 
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BG14MFOP0001-
4.001-0014-C01 
Подготвителна 

помощ за стратегия 
за ВОМР и създаване 
на МИРГ Самоков  

 
Източник на 

финансиране 
==> Програма за 
морско дело и 

рибарство 
 

Статус на 
изпълнение на 

договора/заповедта 
за БФП 
Сключен  

27.6.2017 27.6.2017 27.11.2017 

Проектното 
предложение 
представлява Заявление 
за изразяване на интерес 
за подготвителна помощ, 
за стратегия за ВОМР и 
създаване на Местна 
инициативна група – 
Самоков. Предвижда се 
извършване на 
подготвителни дейности 
за разработване на 
ВОМР . Цели се 
увеличаване участието 
на сектор Рибарство и 
аквакултури, развитието 
на рибарската област и 
пълноценно използване 
на възможностите, които 
предлага ВОМР Резулт 
ще бъде изготвянето на 
стратегия, която 
насърчава 
икономическия растеж и 
създаването на работни 
места в сектор Рибарство 
и други сектори на 
икономиката. 

Партньори 
131562981 
СДРУЖЕНИЕ 
"ЦЕНТЪР ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ" 

1300569560016 
ОКЕАН - ЙОРДАН 
ДОНЧЕВ КЛОН 
САМОКОВ ЕТ 

Изпълнители СИЯ 
ГЕОРГИЕВА 
ШЕХТАНОВА 
ЕЛИСАВЕТА 
ВАСИЛЕВА 

БАЛАБАНОВА 
200810344 
ИНТЕЛЕКТ 

КОНСУЛТ ПЛЮС -
ЦМ ЕООД 

АДВОКАТ МАРИЯ 
БОЙЧОВА ВУЧОВА 
202755238 Амис 
Маркет ЕООД 
201420009 ИН 
МЕДИЯ ЕООД 
ВАЛЕНТИНА 

ИЛИЕВА 
АНГЕЛОВА 
ЛЮДМИЛА 
БОЖОВА 

ТОДОРОВА 
КРИСТИНА 

ЙОРДАНОВА 
САВОВА 

ЦВЕТОМИР 

Индикатор 1 
Население на 

територията, покрита от 
публично-частното 

прартньорство, Целева 
стойност: 37 837.00, 

Отчетена стойност: 0.00  
Индикатор 2 

Брой на населението, 
обхванато от 

информационните 
събития, Целева 

стойност: 8 000.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 3 
Брой населени места, 

обхванати от 
дейностите, Целева 

стойност: 28.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

Индикатор 4 
Брой на участниците, 

присъстващи на 
работни/информационн

и срещи, Целева 
стойност: 220.00, 

Отчетена стойност: 0.00  
Индикатор 5 

Територия, покрита от 
МИРГ, Целева стойност: 

1 209.90, Отчетена 
стойност: 0.00  
Индикатор 6 

Брой на проектите за 
подготвително 

подпомагане, Целева 
стойност: 1.00, Отчетена 

 
Обща стойност 

на проекта 
47 995.75 BGN  

 
БФП 

47 995.75 BGN  
 

Общо РИС 
0.00 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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РАНГЕЛОВ 
РАНГЕЛОВ 

Подизпълнители 
Няма  

Членове на 
обединение 

Няма  

стойност: 0.00  
Индикатор 7 

Брой обучени лица, 
Целева стойност: 40.00, 
Отчетена стойност: 0.00  

ПАРТНѝОР 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на община Самоков 2014 – 2020 

137 
 

BG05M2OP001-3.001-
0032-C02 Преди 

училище  
 

Бенефициент 
175613452 
СДРУЖЕНИЕ 
"РЕФОРМА И 
РАЗВИТИЕ"  

 
Източник на 

финансиране 
ЕСФ ==> Наука и 
образование за 

интелигентен растеж 
 

Статус на 
изпълнение на 

договора/заповедта 
за БФП 

В изпълнение (от 
дата на стартиране)  

27.7.2016 27.7.2016 27.7.2017 

Проектът "Преди 
училище" по ОП „Наука и 

образование за 
интелигентен растеж  е 

изготвен по схема: 
BG05M20P001-3.001. 

Дейностите по проекта 
ще се изпълняват на 
територията на Р 

България, София-област, 
община Самоков. 

Продължителността на 
проекта е 12 месеца. 
Основната цел на 
проекта е да се 

подпомогне децата, 
произхождащи от 

етническите малцинства, 
да се изградят като 

пълноценни граждани и 
да постигнат успешна 

професионална, 
социална и личностна 
реализация. Проектът е 

насочен към 
приобщаване и 

интеграция на децата от 
етническите малцинства 

в 2 детски градини, 
намиращи се на 

територията на община 
Самоков. Основните 

дейности са: Дейност 1: 

Партньори 
000757208 
Целодневна 

детска градина 
"Пролет" 

000764083 
Обединено детско 

заведение 
"Звънче" 

000776491 
Община Самоков 

Изпълнители 
108693205 

"Мастило дизайн" 
ООД 

131418550 
СДРУЖЕНИЕ 
"Център за 
социално-

икономически 
изследвания и 

програми" 
108692434 

"Технолукс" ООД 
 
 

Подизпълнители 
Няма  

 
Членове на 
обединение 

Няма  

Индикатор 1 
Деца, ученици, младежи 
от етнически малцинства 

(включително роми), 
интегрирани в 

образователната 
система, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 
110.00  

Индикатор 2 
Деца, ученици и 

младежи от 
маргинализирани 

общности (включително 
роми), участващи в 

мерки за образователна 
интеграция и 

реинтеграция, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 0.00  
Индикатор 3 

Нетен коефициент на 
записване в детските 

градини, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 0.00  
Индикатор 4 

Деца, ученици, младежи 
от етнически малцинства 

(включително роми), 
интегрирани в 

образователната 

 
Обща стойност 

на проекта 
138 560.00 BGN  

 
БФП 

138 560.00 BGN  
 

Общо РИС 
48 864.10 BGN  

 
Процент на 

съфинансиран
е от ЕС 
85.00 %  
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Организация и 
управление на проекта; 

Дейност 2: 
Допълнително обучение, 

по български език за 
деца, за които 

българският език не е 
майчин; Дейност 3: 

Дейности, насочени към 
съхраняване и развиване 

на културната 
идентичност на децата от 
етническите малцинства 
и техните връстници в 

интеграционна 
мултикултурна среда; 
Дейност 4: Работа с 

родителите от уязвими 
семейства/семейства в 
неравностойна ситуация 

от етническите 
малцинства или такива, 
търсещи или получили 
международна закрила, 
които възпрепятстват 

децата си подлежащи на 
задължителна 
предучилищна 

подготовка от редовно 
посещаване на детска 
градина; Дейност 5: 

Работа с родители без 
разлика от етническия 

им произход за 
разясняване ползите от 

образователната 
интеграция и 

система, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 
110.00  

Индикатор 5 
Деца, ученици и 

младежи от 
маргинализирани 

общности (включително 
роми), участващи в 

мерки за образователна 
интеграция и 

реинтеграция, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 
110.00  

Индикатор 6 
Нетен коефициент на 
записване в детските 

градини, Целева 
стойност: 110.00, 

Отчетена стойност: 
110.00  
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приемането на 
различието; Дейност 6: 

Осигуряване на 
информиране и 

публичност по проекта. 
Чрез тези дейности ще 

бъдат постигнати 
заложените резултати: 
интеграция на децата от 
етническите малцинства 

в предучилищната 
подготовка и възпитание. 
Описание на целевата 

група: Представители на 
целевата група в проекта 

са 110 броя деца от 
етническите малцинства 

и 40 броя родители. 
Общата стойност на 
проекта е 138 560,00 

лева. 
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Приложение 5: Проекти, изпълнени от община Самоков за програмен период 2014-2020 г. (справка ИСУН) 

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент 

 

Наименование на 
проекта 

Начало Обща стойност БФП 

Собствено 
съфинансиран

е от 
бенефициента 

РИС 
Продължително

ст (месеци) 

Статус на 
изпълнение на 

договора/заповед
та за БФП 

  

Осигуряване на топъл 
обяд в община Самоков 

04.05.2015 
г. 

22 015.14 22 015.14 0.00 11 416.16 5 
Приключен (към 
датата на 
приключване)   

Корпус за социални 
услуги за деца от 0 до 7 
години от социално 
уязвими семейства. 

22.07.2016 
г. 

338 524.00 338 524.00 0.00 67 704.80 30 
В изпълнение (от 
дата на 
стартиране)   

"Топъл обяд в Самоков" 
16.05.2016 

г. 
199 058.31 199 058.31 0.00 53 298.91 44 

Сключен   

Подобряване на 
административния 
капацитет на община 
Самоков 

13.10.2016 
г. 

45 150.00 45 150.00 0.00 15 802.50 24 
В изпълнение (от 
дата на 
стартиране)   
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Подобряване на 
енергийната 
ефективност в сгради с 
идентификатори 
:65231.906.262.1, 
65231.906.263.1, 
65231.901.66.11и 
65231.906.66.12, 
65231.905.445.1, 
65231.908.62.1, 
65231.905.189.1, 
65231.905.130.1, 
65231.905.307.1, 
65231.905.132.1, 
65231.904.306.1, 
65231.906.213.1, 
65231.905.26.4 и 
65231.905.26.5, 
65231.904.203.1 и 
65231.904.203.2 

19.10.2016 
г. 

1 656 623.73 1 654 623.73 2 000.00 
579 

118.31 
30 

В изпълнение (от 
дата на 
стартиране)   

Повишаване на  
енергийната 
ефективност на сгради с 
идентификатори: 
65231.906.92.1, 
65231.914.46.1, 
65231.909.296.1 и 
65231.909.296.2, 
65231.914.149.1 и 
65231.914.149.2, 
65231.910.144.1, 65231. 
905.49.1, 65231.907.42.1, 
65231.911.234.1, 
65231.910.141.1, 

02.11.2016 
г. 

1 158 640.42 1 157 140.42 1 500.00 0.00 30 

В изпълнение (от 
дата на 
стартиране)   
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65231.905.11.2 и 
65231.905.11.1, 
65231.903.62.1 и 
65231.903.62.2, 
65231.905.86.1, 
65231.909.359.1 

Повишаване на  
енергийната 
ефективност на 
административните 
сгради на Общинска 
администрация 
Самоков, РПУ-Самоков и 
сградата на ОУ 
"Авксентий Велешки"-
гр.Самоков 

02.11.2016 
г. 

4 180 968.67 4 154 679.07 26 289.60 0.00 24 

В изпълнение (от 
дата на 
стартиране)   

Подготвителна помощ за 
стратегия за ВОМР и 
създаване на МИРГ 
Самоков 

27.06.2017 
г. 

47 995.75 47 995.75 0.00 0.00 5 

Сключен   

 

Списък проекти, в които организацията участва като партньор 
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Наименование на 
проекта 

Начало 
Продължително

ст (месеци) 

Статус на 
изпълнение на 

договора/заповед
та за БФП       

Преди училище 
27.7.2016 г. 

0:00:00 
12 

В изпълнение (от 
дата на 

стартиране)       

 


