
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие)*

*

Индикативе

н бюджет, 

хил.лв

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение 

месеца

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.1. Усъвършенстване на местната 

нормативна уредба. 

Разработване и приемане от Общинския съвет 

на вътрешни нормативни актове,  с цел 

насърчаване на местното икономическо 

развитие и повишаване качеството на 

публичните услуги.

Градска зона n/a
общински 

бюджет
постоянен

Дирекция „Местни 

данъци и такси, 

бюджет и контрол”

 

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.2. Оптимизиране на местни данъци и 

такси, облекчаване на процедурите за издаване на 

разрешителни, патенти и лицензи.

Разработване и приемане от Общинския съвет 

на вътрешни нормативни актове, с цел 

стимулиране на инвестиционната активност.

Градска зона n/a
общински 

бюджет
постоянен

Дирекция „Местни 

данъци и такси, 

бюджет и контрол”

Приоритет 1.Създаване на механизми 

за икономическо развитие, на 

основата на регионална интелигентна 

специализация и традиционни 

стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.3. Разработване на Стратегия за 

развитие на сектор „Рибарство“ в община Самоков.

Изготвяне на анализ и формулиране на 

Стратегия за развитието на секртор 

"Рибарство" на територията на община 

Самоков.

Градска зона 30

Програма за 

морско дело, 

рибарство и 

аквакултури

12 месеца
Местна инициативна 

рибарска група

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.4. Изграждане на специализирана 

инфраструктура за търговия, преработка и 

дистрибуция на риба и рибни продукти.

Проектиране и изграждане на 1 бр. 

специалициран обект, с възможности за  

замразяване, хладилно съхранение, 

опаковане, сортиране, етикетиране, търговия 

и дистрибуция на риба и ребни продукти. 

Икономическа 

зона
350

Програма за 

морско дело, 

рибарство и 

аквакултури

24 месеца
Местна инициативна 

рибарска група

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.5. Проектиране за изграждане на  

логистичен център на територията на общината.

Изготвяне за проект за изграждане и 

оборудване на логистичен център със 

специфични инфраструктурни и технологични 

елементи.

Икономическа 

зона
250

Пограма за 

развитие на 

регионите и 

публично-частни 

партньорства

18 месеца
Местна инициативна 

група / ПЧП

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, 

чрез прилагане на гъвкави и адаптивни финансови 

механизми и форми на публично-частно партньорство.

Дейност 1.1.6. Създаване на икономическа зона за 

индустриални производства (по Закона за 

устройство на територията).

Проектиране и изграждане на структурни 

елементи за обособяване на икономическа 

зона, подкрепяща индустриални производства 

на територията на общината.

Икономическа 

зона
180

публично-частни 

партньорства
36 месеца

Дирекция „Терит. 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО на община САМОКОВ за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности



Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.2. Подкрепа за технологично обновяване на 

микро и малките предприятия на територията на 

общината .

Дейност 1.2.1. Дигитализация на малки и средни 

предприятия (МСП).

Дейности на МСП, насочени към подобряване 

качеството на

съществуващи процеси, продукти и услуги 

чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и 

приложения, в т.ч.: автоматизация на 

производствени процеси, подобряване 

качеството на продукти/услуги и за 

управление на процеси в предприятията. 

Създаване на интернет страница, мобилни 

приложения или друг вид електронна 

платформа. Въвеждане на ИКТ системи и 

приложения за осигуряване на кибер и 

информационната сигурност.

Икономическа 

зона
750

Програма 

"Иновации и 

конкурентоспосо

бност на 

предприятията"/

Програма 

„Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.2. Подкрепа за технологично обновяване на 

микро и малките предприятия на територията на 

общината .

Дейност 1.2.2. Въвеждане на иновативни 

производствени технологии за възобновяеми 

ресурси, в контекста на кръговата икономика.

Подкрепа на дейности за въвеждане на нови 

технологии, в т.ч. за намаляване на ресурсната 

и енергийна ефективност на производството и 

насърчаване на прехода към кръгова 

икономика. Насърчаване на МСП и 

реализация на проекти за въвеждане на нови 

производствени технологии.

Икономическа 

зона
350

Програма за 

иновации и 

конкурентоспосо

бност на 

предприятията/П

рограма „Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. младежко, социално, 

женско и др.

Дейност 1.3.1. Прилагане на социални иновации, 

свързани с наемане на представители на 

маргинализираните групи, чрез обществени 

поръчки.

Адаптиране и валидиране на социални 

иновации на основата на иновативни модели, 

свързани с използването на социални 

критерии в обществените поръчки, с цел 

интеграция и реинтеграция на пазара на труда 

на маргинализирани групи. Подготовка и 

изпълнение на 5 бр. социални проекти и 30 

бр. наети лица. 

Икономическа 

зона
250

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм, 

общинска 

собственост”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. младежко, социално, 

женско и др.

Дейност 1.3.2. Насърчаване самонаемането и 

разкриването на самостоятелен бизнес от трайно 

безработни лица, с фокус върху младежи, жени и 

лица над 55 години.

Консултиране и обучения за 10 бр. 

стартиращи предприятия и 10 бр. самонаети 

лица, с цел разрастване на производство, 

асортимент, маркетинг,

реализация на международните пазари 

(новостартиращ бизнес в приоритетни 

сектори, семеен бизнес и т.н.).

Икономическа 

зона
100

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм, 

общинска 

собственост”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. младежко, социално, 

женско и др.

Дейност 1.3.3. Предоставяне на обучения, 

свързани с развитието на предприемачески, 

управленски и бизнес знания и умения при 

разработване на бизнес идеи и планове за 

управлението на самостоятелна стопанска дейност.

Информиране и мотивиране безработни, 

неактивни и работещи лица, желаещи да 

развиват собствен бизнес. Предоставяне на 

подкрепа за старт на реална стопанска 

дейност и намиране на подходящи източници 

на финансиране, чрез достъп до услуги и 

менторство за развитие на бизнес на 100 бр. 

заинтересовани лица. 

Икономическа 

зона
130

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм, 

общинска 

собственост”



Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. младежко, социално, 

женско и др.

Дейност 1.3.4. Устойчива интеграция, чрез 

подкрепа на предприемачеството.

Насърчаване на предприемачеството чрез

създаване на работни пространства и 

инструменти за консултиране и обучение на 

предприемачи с участието на работещи 

производствени предприятия.

Икономическа 

зона
100

Програма за 

иновации и 

конкурентоспосо

бност на 

предприятията

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм, 

общинска 

собственост”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.3. Насърчаване на предприемачеството във 

всички форми и сфери, вкл. младежко, социално, 

женско и др.

Дейност 1.3.5. Обучения за професионална 

квалификация и преквалификация на трайно 

безработни лица и лица с ниско образование с 

фокус върху младежите, жените и лицата над 55 

години.

Подкрепа на обучението за заети лица и

преквалификация съобразно регионалните и 

местните потребности от квалификация на 

работната сила. Обучение на 120 

заинтересовани лица за придобиване на 

ключови умения и квалификация от 

безработни лица и повишаване на тяхната 

пригодност за заетост.

Икономическа 

зона
130

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция „Хум. 

дейности, екология, 

търговия, туризъм, 

общ. собственост”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.4. Повишаване конкурентоспособността на 

селското стопанство.

Дейност 1.4.1. Подкрепа за въвеждане на 

иновативни технологии и оборудване в 

земеделието и животновъдството.

Проектни идеи за прилагане на нови 

технологии в производството и модернизация 

на физическия капитал,  повишаване на 

устойчивостта на 5 бр. земеделски стопанства 

за предизвикателствата и възможностите на 

екологичния и цифров преход.

Икономическа 

зона
200

Програма за 

развитие на 

селските райони

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.4. Повишаване конкурентоспособността на 

селското стопанство.

Дейност 1.4.2. Създаване на условия за развитие на 

биологични производства.

Подготовка на проектни предложения за 

въвеждане на иновативни технологии, 

увеличаване на асортимента на 

произвежданите биологични продукти, 

продължаващо обучение на 10 бр. земеделски 

стопани, организиране на информационни 

кампании за повишаване на потребителското 

търсене.

Икономическа 

зона
450

Програма за 

развитие на 

селските райони

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.4. Повишаване конкурентоспособността на 

селското стопанство.

Дейност 1.4.3. Насърчаване предприемачеството 

на млади фермери.

Подпомагане процеса на кандидатстване и 

създаване на земеделски стопанства за 5 бр. 

млади фермери, професионални и бизнес 

обучения, стимулиране процеса на 

модернизиране на създадените земеделски 

стопанства.  

Крайградска 

функционална 

зона

150

Програма за 

развитие на 

селските райони

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.4. Повишаване конкурентоспособността на 

селското стопанство.

Дейност 1.4.4. Подкрепа за изграждане на борса за 

селскостопански продукти.

Проектни идеи за придобиване и 

модернизиране на сгради и други недвижими 

активи за изграждане на тържище за 

преработка, съхраняване и маркетинг на 

земеделска и животновъдна продукция от 

приоритетните за общината производства. 

Крайградска 

функционална 

зона

120

Пограма за 

развитие на 

регионите 

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.4. Повишаване конкурентоспособността на 

селското стопанство.

Дейност 1.4.5. Създаване на възможности за 

коопериране на земеделски производители.

Насърчаване изграждането на интегрирани 

структури за повишаване на 

конкурентоспособността на продукцията в 

селското стопанство, чрез коопериране и 

сдружаване на земеделски производители.

Крайградска 

функционална 

зона

120

Програма за 

развитие на 

селските райони

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на горското стопанство
Дейност 1.5.1. Изготвяне на програма за 

интегрирано управление на горите.

Изготвяне на анализ и разработване на 

Програма за интегрирано управление на 

горите на територията на община Самоков.

Градска зона 10

Програма за 

административен 

акапцитет 

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”



Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на горското стопанство
Дейност 1.5.2. Подкрепа за възстановяване и 

развитие на горското стопанство.

Дейности, насочени към развитие на горските 

територии и подобряване на 

жизнеспособността на горите; залесяване и 

създаване на горски масиви; възстановяване 

на щети от горски пожари, природни бедствия 

и катастрофични събития; инвестиции в 

технологии за лесовъдство, преработка и 

търговия с горски продукти.

Крайградска 

функционална 

зона

n/a
публично-частни 

партньорства
постоянен

Общинско 

предприятие 

„Общинско 

лесничейство”

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на горското стопанство
Дейност 1.5.3. Изграждане и поддържане на 

горски пътища.

Подготовка и реализация на проекти за 

строителство на нови и поддържане на 

съществуващи горски пътища на територията 

на община Самоков. Предвижда се 

изграждане на 1250 км пътища средно за 

година.

територията на 

общината

700лв./км            

875 общо

частно 

финансиране
годишно частен сектор

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на горското стопанство
Дейност 1.5.4. Извършване на дейности по 

залесяване.

Осъществяване на контрол по естественото 

възстановяване на горските масиви и 

предприемане на регулярни действия по 

залесяване. 

територията на 

общината

съгласно 

Наредба 

държавен 

бюджет
годишно

държавни и 

общински горски 

стопанства

Приоритет 1. Създаване на 

механизми за икономическо 

развитие, на основата на регионална 

интелигентна специализация и 

традиционни стопански сектори.

Мярка 1.5. Устойчиво развитие на горското стопанство
Дейност 1.5.5. Изграждане и поддържане на 

противопожарни зони, просеки и съоръжения.

Осъществянане на действия за създаване и 

поддържане на противопожарни просеки и 

минерализовани ивици на територията на 

общината.

територията на 

общината

съгласно 

Наредба 

държавен 

бюджет
годишно

държавни и 

общински горски 

стопанства

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.1. Реконструкция и/или изграждане на 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Дейност 2.1.1. Изготвяне на Стратегия за развитие 

на ВиК инфраструктура.

Изготвяне на анализ и разработване на 

Стратегия за развитие на ВиК 

инфраструктурата на територията на община 

Самоков.

Градска зона 40

държавен 

бюджет/ ВиК 

Холдинг/Програм

а "Околна среда"

12 месеца

Община 

Самоков/Български 

ВиК Холдинг

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.1. Реконструкция и/или изграждане на 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Дейност 2.1.2. Изграждане на водоснабдителна и 

канализационна мрежа в населените места на 

общината.

Проектиране за изграждане на 

инфраструктура за водоснабдяване и 

канализация за нуждаещите се населени 

места в общината.

територията на 

общината
3 000

Програма 

"Околна среда"
36 месеца

Български ВиК 

Холдинг

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.1. Реконструкция и/или изграждане на 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

Дейност 2.1.3. Ремонт на водоснабдителна и 

канализационна мрежа в населените места на 

общината.

Рехабилитация и модернизиране на 1200 м 

амортизирана водоснабдителна и 

канализационна мрежа за  нуждаещите се 

населени места на общината.

територията на 

общината
1 200

Програма за 

околна среда
36 месеца 

Български ВиК 

Холдинг

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2.  Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.1. Увеличаване на енергийните 

мощности на електропреносната мрежа за нуждите 

на община Самоков.

Изготвяне на комплексен анализ относно 

потребностите от допълнителни енергийни 

мощности на територията на община Самоков 

и обследване на възможностите за 

изграждане на нови мощности. Разработване 

на инвестиционни проекти.

територията на 

общината
2 400

публично-частни 

партньорства
36 месеца

Община 

Самоков/частен 

сектор

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2. Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.2. Проектиране и изграждане на нови 

енергийни мощности (микро ВЕЦ) на р.Искър.

Извършване на комплексен анализ, 

предпроектни проучвания и разработване на 

инвестиционен проект за 2 бр. микро ВЕЦ на 

р.Искър.

територията на 

общината
3 500

публично-частни 

партньорства
36 месеца

Община 

Самоков/частен 

сектор

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2. Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.3. Проектиране и изграждане на 

фотоволтаични паркове от нов тип (1 мегават/ч).

Извършване на комплексен анализ, 

предпроектни проучвания и разработване на 

инвестиционни проекти за изграждане на 

фотоволтаични инсталации от нов тип (1 

мегават/ч). 

територията на 

общината
600

публично-частни 

партньорства
24 месеца

Община 

Самоков/частен 

сектор



Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2. Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.4. Поетапно изграждане и въвеждане 

на технологични решения за ВЕИ на територията на 

общината.

Извършване на комплексен анализ за 

поетапно изграждане и разработване на 

инвестиционни проекти за създраване на 2 бр. 

водородни инсталации на територията на 

общината.

територията на 

общината
300

публично-частни 

партньорства
24 месеца

Община 

Самоков/частен 

сектор

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2. Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.5. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в административни сгради на 

територията на община Самоков.

Мерки за енергийна ефективност: подмяна на 

дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 

топлинно изолиране на външните ограждащи 

елементи (външни стени, покриви, подове и 

др.) за 4 бр. сгради.

територията на 

общината
250

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.2. Енергетика и електропреносна мрежа. 

Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради 

и инсталации.

Дейност 2.2.6. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни и еднофамилни 

жилищни сгради на територията на община 

Самоков.

Мерки за енергийна ефективност: подмяна на 

дограма (прозорци, врати, витрини и др.), 

топлинно изолиране на външните ограждащи 

елементи (външни стени, покриви, подове и 

др.) за 10 бр. стради.

територията на 

общината
1 000

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Община 

Самоков/частен 

сектор

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.3. Реконструкция и подобряване на уличната 

мрежа в населените места на общината.

Дейност 2.3.1. Ремонт на улици в населените места 

на общината.

Подготовка на проектни предложения за 

ремонт на улична мрежа средно по 3,5 км за 

населено място в общината.

територията на 

общината
7 000

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.3. Реконструкция и подобряване на уличната 

мрежа в населените места на общината.

Дейност 2.3.2. Изграждане на тротоари, пътна 

маркировка и сигнализация.

Подготовка на проектни предложения за 

изграждане на тротоари, пътна маркировка и 

сигнализация средно по 1,5 км за населено 

място в общината.

територията на 

общината
450

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.4. Модернизация и рехабилитация на здравна 

инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.4.1. Рехабилитация на доболничната 

помощ в общинския център.

Разработване на проектно предложение за  

рехабилитация и модернизиране на сградата 

на доболничната помощ в общината. 

Градска зона 150

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.4.  Модернизация и рехабилитация на 

здравна инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.4.2. Рехабилитация на здравни обекти в 

селата на общината.

Подготовка на проектни предложения за 

рехабилитация и модернизиране на 5 бр. 

здравни обекти в населени места на 

общината.

Крайградска 

функционална 

зона

250

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.4.  Модернизация и рехабилитация на 

здравна инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.4.3. Модернизация на материалната 

база и медицинско оборудване на общинската 

болница.

Изготвяне на пректно предложение и 

последващо реализиране на проект за 

модернизиране на материалната база и 

доставка на медицинско оборудване за 

общинската болница.

Градска зона 1 000

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места. 

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.1. Реконструкция на покриви на 

училищни сгради.

Изготвяне на проектно предложение и 

реализация на проект за реконструкция на 

покриви на 5 бр. училищни сгради. 

територията на 

общината
125

Програма за 

развитие на 

регионите

18 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”



Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.2. Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в 4 училища.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност 

в 4 бр. сгради на училища на територията на 

община Самоков.

територията на 

общината
200

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.3. Ремонт на физкултурни салони в 

училища и детски градини.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за ремонт 

на 5 бр. фикултурни салони в училища и 

детски градини на територията на община 

Самоков.

територията на 

общината
150

Програма за 

развитие на 

регионите

18 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.4. Изграждане и модернизиране на 

спортни игрища и открити площи в училищните 

дворове. 

Изготвяне на проектни предложения и 

последващо изпълнение на проекти за 

изграждане на и модернизиране на 7 бр. 

игрища и 7 бр. открити площи в училищните 

дворове.

територията на 

общината
100

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.5. Изграждане на басейн и прилежаща 

инфраструктура в ЦДГ „Детелина“.

Проектиране и последващо реализиране на 

проект за изграждане на басейн и прилежаща 

инфраструктура в  ЦДГ „Детелина“.

Градска зона 120

Програма за 

развитие на 

регионите

18 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места. 

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на 

образователна инфраструктура, вкл. и мерки за 

енергийна ефективност.

Дейност 2.5.6. Проектиране и изграждане на 

образователна инфраструктура (университетски 

кампус).

Извършване на обследване, подготовка на 

проектно предложение и последващо 

изпълнение на проект за изграждане на обект 

на образователна инфраструктура 

(университетски кампус).

Градска зона 8 000

Програма за 

развитие на 

регионите/ 

Публично-частно 

партньорство

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места. 

Мярка 2.6. Модернизация и рехабилитация на 

социална инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.6.1. Цялостен ремонт, саниране и 

модернизиране на общежитие на СУ „Никола 

Велчев“.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо реализиране на проект за 

цялостен ремонт, саниране и модернизиране 

на общежитие на СУ „Никола Велчев“.

градска зона 120

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места. 

Мярка 2.6. Модернизация и рехабилитация на 

социална инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.6.2. Изграждане/реконструкция на 

сграда за разкриване на наблюдавано жилище.

Извършване на обследване, подготовка на 

проектно предложение и последващо 

изпълнение на проект за изграждане или 

реконструкция на сграда за разкриване на 

наблюдавано жилище.

територията на 

общината
240

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.6. Модернизация и рехабилитация на 

социална инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.6.3. Ремонт и модернизация на спортна 

зала „Самоков“. 

Подготовка на проектно предложение и 

последващо реализиране на проект за  

ремонт и модернизация на спортна зала 

„Самоков“. 

Градска зона 120

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.7. Модернизация и рехабилитация на 

културна инфраструктура, вкл. и мерки за енергийна 

ефективност.

Дейност 2.7.1. Реновиране на сградния фонд на 

културни институции (читалища, младежки дом, 

библиотека, исторически музей) и на техника за 

провеждане на събития.

Подготовка на проектни предложения и 

последващо изпълнение на проекти за 

реновиране на сградния фонд на 4 бр. 

културни институции (читалища, младежки 

дом, библиотека, исторически музей) и 

доставка на техника за провеждане на 

събития.

територията на 

общината
480

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”



Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.8. Дейности за превенция и управление на 

риска от природни бедствия и адаптация към 

измененията в климата.

Дейност 2.8.1. Укрепване и корекция на речни 

корита – река Искър, Палакария, Бели Искър, Черни 

Искър, Леви Искър.

Подготовка на проектни предложения и 

последващо реализиране на проекти за 

корекции на речните корита, изграждане на 

прагове и диги на реки на 5 бр. обекти.  

територията на 

общината
500

Министерски 

съвет/ Програма 

за околна среда

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.8. Дейности за превенция и управление на 

риска от природни бедствия и адаптация към 

измененията в климата.

Дейност 2.8.2. Дейности по опазване на водните 

обекти и почистване от замърсявания, чрез 

иницииране на периодични кампании.

Подготовка и иницииране на периодични 

кампании за предприемане на действия по 

опазване на водните обекти и почистване от 

замърсявания на 5 бр. водни обекти. 

територията на 

общината
55

Програма за 

околна среда
постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.9. Модернизиране на екологична 

инфраструктура и опазване на околната среда.

Дейност 2.9.1. Участие на община Самоков в 

създаването на междуобщинска система за 

мониторинг на количеството и качеството на 

водата във водосборния басейн на река Искър. 

Участие на община Самоков в проектиране за 

изграждане на междуобщинска 

информационна система за оперативен 

мониторинг на количеството и качеството на 

водата във одосборния басейн на река Искър.

територията на 

общината
200

Програма за 

околна среда
постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.1. Изграждане и модернизиране на 

зелени площи, места за отдих и спорт на открито 

(Street Fitness) в населените места на общината.

Подготовка на проектни предложения и 

последващо реализиране на проекти за 

изграждане и модернизиране на % бр. зелени 

площи и 5 бр. места за отдих и спорт на 

открито (Street Fitness) в населени места на 

общината.

територията на 

общината
100

Програма за 

развитие на 

регионите/Прогр

ама за околна 

среда

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.2. Благоустрояване на пред- и 

задблокови пространства („кални точки“ – 

изграждане на паркинги).

Проектиране за 5 бр. пред- и задблокови 

пространства, реконструкция на улична 

мрежа, осигуряване на места за

паркиране, подмяна на алейните и пешеходни 

настилки и др.

Градска зона 75

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.3. Благоустрояване на междублокови 

пространства в градския център.

Проектиране за 10 бр. междублокови 

пространства, обособяване на кътове за отдих 

– пейки, кошчета, беседки, и

др., реконструкция и създаване на зелени 

площи, ремонт на отводнителна система в 

зоните за отдих и др.

Градска зона 100

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.4. Изграждане на детски и спортни 

площадки, ски съоръжения и др.

Проектиране за изграждане на 10 бр. детски 

спортни площадки, вкл. монтиране на ски 

съоръжения, осигуряване на достъп за 

паркиране, пешеходни настилки и др.

територията на 

общината  
100

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.5. Благоустрояване на нереновирани 

площади и прилежащи територии в малките 

населени места на общината.

Извършване на обследване, подготовка на 

проектни предложения и последващо 

изпълнение на проекти за благоустрояване на 

нереновирани площади и прилежащи 

територии в 5 бр. населени места на 

общината.

Крайградска 

функционална 

зона

100

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.10. Дейности за благоустрояване на 

населените места.

Дейност 2.10.6. Създаване на дигитални точки с wi-

fi достъп в централните публични зони на 

населените места в общината (напр. соларни пейки 

„Бизнес яйце“, „соларни дървета“, „изнесени 

информационни офиси“ и др.).

Подготовка на проектно предложение и 

последващо реализиране на проект за 

изграждане на 10 бр. дигитални точки с wi-fi 

достъп в централните публични зони на 

населените места в общината.

територията на 

общината
45

публично-частно 

партньорство
18 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”



Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.11. Подобряване на съществуващата спортна 

материална база в населените места на общината. 

Дейност 2.11.1. Реконструкция и модернизиране 

на градския стадион.

Разработване на проектна документация и 

извършване на дейности за реконструкция и 

модернизиране на градския стадион в община 

Самоков.

Градска зона 1 500

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.11. Подобряване на съществуващата спортна 

материална база в населените места на общината. 

Дейност 2.11.2. Реконструкция и модернизиране 

на лекоатлетическа зала.

Разработване на проектна документация и 

извършване на дейности за реконструкция и 

модернизиране на лекоатлетическа зала.

Градска зона 150

Програма за 

развитие на 

регионите

18 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.11. Подобряване на съществуващата спортна 

материална база в населените места на общината. 

Дейност 2.11.3. Реконструкция и модернизиране 

на спортен комплекс, включващ спортна зала и 

хотел.

Извършване на прединвестиционно

проучвание. Разработване на проектна 

документация и извършване на строително-

монтажни дейности.

Градска зона 150

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.11. Подобряване на съществуващата спортна 

материална база в населените места на общината. 

Дейност 2.11.4. Ремонт и изграждане на сграда на 

територията на мотополигон „Ридо“.

Извършване на обследване, подготовка на 

проектно предложение и последващо 

изпълнение на проект за ремонт или 

изграждане на сграда територията на 

мотополигон „Ридо“.

Градска зона 120

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 2. Разширяване и 

модернизиране на техническата 

инфраструктура и благоустрояване на 

населените места.

Мярка 2.11. Подобряване на съществуващата спортна 

материална база в населените места на общината. 

Дейност 2.11.5. Изготвяне на проект за изграждане 

на сертифицирана писта за моторни спортове на 

територията на общината.

Извършване на прединвестиционно

проучвание. Разработване на проектна 

документация и извършване на строително-

монтажни дейности за изграждане на 

сертифицирана писта за моторни спортове на 

територията на общината.

територията на 

общината
150

публично-частно 

партньорство
24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.1. Подкрепа за повишаване качеството и 

достъпа до спешна и доболнична помощ.

Дейност 3.1.1. Подкрепа за осигуряване на 

модерна и ефективна доболнична помощ в община 

Самоков.

Извършване на обследване, подготовка на 

проектни предложения и последващо 

изпълнение на проекти за модернизиране на 

5 бр. обекти за доболнична помощ в община 

Самоков.

Крайградска 

функционална 

зона

250

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услугив 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.1. Подкрепа за повишаване качеството и 

достъпа до спешна и доболнична помощ.

Дейност 3.1.2. Осигуреност с медикаменти до 

всички населени места в общината чрез здравно-

социални и социални услуги.

Извършване на анализ и предприемане на 

дейности за осигуряване с медикаменти до 

всички населени места в общината чрез 

здравно-социални и социални услуги.

територията на 

общината
n/a

частно 

финансиране
постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.1. Подкрепа за повишаване качеството и 

достъпа до спешна и доболнична помощ.

Дейност 3.1.3. Възстановяване на стоматологични 

кабинети в учебните заведения.

Извършване на обследване, подготовка на 

проектно предложение и предприемане на 

действия за възстановяване на 5 бр. 

стоматологични кабинети в учебните 

заведения на територята на община Самоков.

територията на 

общината
100

Публично-частно 

партньорство
24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.1.Подкрепа за повишаване качеството и 

достъпа до спешна и доболнична помощ.

Дейност 3.1.4. Организиране на кампании за 

превенция и профилактика на социално значими 

заболявания.

Извършване на анализ и разработване на 

програма за провеждане на информационни 

кампании за превенция и профилактика на 

социално значими заболявания.

Градска зона n/a
неправителствен 

сектор
ежегодно

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.2. Повишаване степента на образование, 

квалификация и професионално обучение на 

населението на общината, в съответствие с 

изискванията на пазара на труда.

Дейност 3.2.1. Проекти за квалификация и 

придобиване на допълнителни професионални 

умения и компетенции.

Проектни предложения за подобряване на 

знанията и уменията на 100 бр. педагогически 

специалисти, образователни медиатори и др. 

за работа с деца и ученици. Подобряване на 

пригодността за заетост на уязвимите групи.

територията на 

общината
250

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.2. Повишаване степента на образование, 

квалификация и професионално обучение на 

населението на общината, в съответствие с 

изискванията на пазара на труда.

Дейност 3.2.2. Осъществяване на партньорства за 

привличане на учители и разработване на 

програма за подкрепа на млади учители.

Извършване на анализ и изготвяне на 

програма за създаване на партньорства за 

привличане и подкрепа на млади учители в 

училищата на територията на община 

Самоков.

Градска зона n/a

Министерство на 

образованието и 

науката 

(държавен 

бюджет )

постоянен 

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.2. Повишаване степента на образование, 

квалификация и професионално обучение на 

населението на общината, в съответствие с 

изискванията на пазара на труда.

Дейност 3.2.3. Разширяване на дуалната програма 

за обучение в партньорство с бизнеса.

Разширяване на дуалното обучение и 

увеличаване на възможностите за

осъществяването му по различни професии, 

съобразено с потребностите

на бизнеса на регионално и

местно ниво. Планира се подкрепа за 50 бр. 

ученици за период от 12 месеца с 

финансиране по 630 лв. на месец.

Градска зона 378
публично-частно 

партньорство
12 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.2. Повишаване степента на образование, 

квалификация и професионално обучение на 

населението на общината, в съответствие с 

изискванията на пазара на труда.

Дейност 3.2.4. Превенция на ранно отпадане от 

училище и включване на всички деца в 

образователния процес.

Извършване на анализ и предприемане на 

превантивни действия за включване на всички 

деца в училищна възраст от общината в 

образователния процес.

територията на 

общината
n/a

Министерство на 

образованието и 

науката 

(държавен 

бюджет )

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.3. Дигитализация на образованието и 

създаване на нови образователни ресурси. 

Дейност 3.3.1. Реализация на проект/и за 

дигитализация на детски градини и училища.

Извършване на анализ и подготовка на 

проектно предложение за внедряване на 

иновативни методи за преподаване и за 

педагогическо взаимодействие, чрез 

дигитализация на учебното съдържание и 

достъп до платформа за дигитални 

образователни услуги и облачни технологии. 

територията на 

общината
300

Научни 

изследвания и 

иновации

24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.3. Дигитализация на образованието и 

създаване на нови образователни ресурси. 

Дейност 3.3.2. Въвеждане на иновативни методи 

на обучение, разработване на учебни програми, 

обвързани с изискванията на бизнеса и пазара на 

труда.

Извършване на анализ и подготовка на 

проектно предложение за въвеждане на 

иновативни методи за обучение. Разработване 

на устойчив механизъм за осъвременяване на 

съществуващите и създаване на нови учебни 

програми,  обвързани с изискванията на 

бизнеса и пазара на труда.

Градска зона 50
Програма за 

образование
18 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта. 

Мярка 3.3. Дигитализация на образованието и 

създаване на нови образователни ресурси. 

Дейност 3.3.3. Разработване на социално-

образователни услуги за извънкласна 

ангажираност на учениците и младежите.

Извършване на анализ и разработване на 

програма за организиране на разнообразни 

извънкласни форми за ангижраност по 

интереси на ученици и младежи на 

територията на общината.

територията на 

общината
n/a

Публично-частно 

партньорство
12 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”
 

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.3. Дигитализация на образованието и 

създаване на нови образователни ресурси. 

Дейност 3.3.4. Осигуряване на условия и ресурси за 

учебен процес в онлайн режим. 

Извършване на анализ и предприемане на 

действия за осигуряване на оборудване и 

технически средства за организиране на 

учебен процес в електронна среда.

територията на 

общината
n/a

Министерство на 

образованието и 

науката 

(държавен 

бюджет )

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.1. Разкриване на нови социални услуги 

в общността, с цел осигуряване на подкрепа за 

хора с увреждания в резидентна грижа.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

разкриване на нови социални услуги в 

общността за осигуряване на подкрепа за 17 

бр. лица с увреждания в резидентна грижа.

територията на 

общината
35

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.2. Разкриване на нови резидентни 

услуги за хора с тежки увреждания.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

разкриване на нова резидентна услуга за  

подкрепа за 15 бр. лица с тежки увреждания.

територията на 

общината
40

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.3. Разкриване на наблюдавано 

жилище.

Извършване на анализ и вземане на решение 

за разкриване на услуга в общността 

"Наблюдавано жилище" за хора в риск на 

територията на община Самоков. Подготовка 

на проектно предложение за осигуряване на 

финансиране.

Градска зона 250

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.4. Обезпечаване с нови транспортни 

средства на услугите, предоставяни в домашна 

среда.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

осигуряване на 4 бр. транспортни средства за 

извършване на социални услуги, 

предоставяни в домашна среда на 

територията на общината.

територията на 

общината
280

публично-частно 

партньорство
12 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.5. Осигуряване на обучения, 

супервизии и разширяване на национални 

партньорства.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо реализиране на проект за 

провеждане на специализирано обучение за 

15 бр. служители за екипи от действащи 

социални услуги и разширяване на мрежата от 

партньорства. 

Градска зона 20

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.4. Гарантиране на развити и разнообразни 

социални услуги за всички целеви групи. 

Дейност 3.4.6. Създаване на интегрирана 

регионална екосистема от социални предприятия, 

развита в сътрудничество с близките общини и 

организации.

Извършване на анализ и предприемане на 

съвместни действия с потенциални партньори 

за създаване на интегрирана регионална 

екосистема от социални предприятия, развита 

в сътрудничество с близките общини и 

организации.

територията на 

общината
n/a

публично-частно 

партньорство
36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.5. Модернизация и разширяване на културно-

образователни услуги. 

Дейност 3.5.1. Въвеждане на иновативни услуги в 

читалищата и библиотеките в общината чрез 

използването на ИКТ и партньорски организации.

Извършване на комплексен анализ и 

разработване на програма за въвеждане на 

иновативни услуги в читалищата и 

библиотеките на територията на общината, 

чрез използването на ИКТ и партньорски 

организации.

територията на 

общината
n/a

публично-частно 

партньорство
24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.

Мярка 3.5. Модернизация и разширяване на културно-

образователни услуги. 

Дейност 3.5.2. Организиране и провеждане на 

традиционен фестивал на рибата, с включване в 

културния календар на общината.

Предприемане на действия за организиране и 

ежегодно провеждане на традиционен 

фестивал на рибата, с включване в културния 

календар на общината. 

територията на 

общината
150

публично-частно 

партньорство+ 

бюджет община 

Самоков

ежегодно

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 3. Подобряване на 

публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, 

социалните дейности, културата и 

спорта.  

Мярка 3.5. Модернизация и разширяване на културно-

образователни услуги. 

Дейност 3.5.3. Промотиране на традиционни за 

община Самоков фестивали и конкурси за 

включване в национален културно-туристически 

календар.

Извършване на комплексен анализ и 

изготвяне на програма за промотиране на 

традиционни за община Самоков фестивали и 

конкурси за включване в национален културно-

туристически календар.

територията на 

общината
n/a

публично-частно 

партньорство + 

бюджет община 

Самоков

ежегодно

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.1. Прилагане на ефективни механизми за 

опазване, поддържане и промотиране на движимите и 

недвижими културни, исторически и археологически 

ценности.

Дейност 4.1.1. Създаване на достъпна среда и 

дигитални ресурси за посещение и използване на 

културните обекти.

Извършване на обследвана и подготовка на 

проектни предложения за изграждане на 

достъпна среда и осигуряване на дигитални 

ресурси за използване при посещение на 4 бр. 

културни обекти.

територията на 

общината
40

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.1. Прилагане на ефективни механизми за 

опазване, поддържане и промотиране на движимите и 

недвижими културни, исторически и археологически 

ценности.

Дейност 4.1.2. Дигитализиране на маршрути за 

посещения на културно-исторически обекти.

Извършване на анализ и разработване на 

проектно предложение за дигитализиране на 

маршрути за посещение на 1 бр. културно-

исторически обект.

територията на 

общината
100

Бюджет на 

община
24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.1. Прилагане на ефективни механизми за 

опазване, поддържане и промотиране на движимите и 

недвижими културни, исторически и археологически 

ценности.

Дейност 4.1.3. Развитие на възможности за 

индивидуално настаняване, ваканционни къщи, 

диверсификация на туристическия продукт.

Извършване на комплексен анализ и  

разработване съвместно с партньори на 

програма за индивидуално настаняване, 

ваканционни къщи, диверсификация на 

туристическия продукт.

Зона за туризъм n/a
публично-частно 

партньорство
постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.

Дейност 4.2.1. Създаване на достъпна дигитална и 

прилежаща инфраструктура за посещение и 

използване на туристическите обекти.

Извършване на комплексен анализ и 

разработване съвместно с партньори на 

проектно предложение за изграждане на 

достъпна дигитална и прилежаща 

инфраструктура за посещение и използване на 

туристическите обекти.

Зона за туризъм 40
публично-частно 

партньорство
36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.
Дейност 4.2.2. Изграждане на велоалеи.

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на проектна 

документация за изграждане на велоалеи в 

населените места на община Самоков.

територията на 

общината
2 000

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.

Дейност 4.2.3. Реконструкция, изграждане и 

разширяване на Маунтийн Байк Парк на 

територията на к.к. Боровец

Извършване на прединвестиционно

проучване. Разработване на проектна 

документация за реконструкция, изграждане 

и разширяване на Маунтийн Байк Парк на 

територията на к.к. Боровец.

к.к. Боровец 700

Програма за 

развитие на 

регионите/Публи

чно-частно 

партньорство

24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.

Дейност 4.2.4. Проектиране и изграждане на Pump 

Track парк със специализирано асфалтово 

покритие за рекерация и спорт в централна градска 

зона. 

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на проектна 

документация за изграждане на Pump Track 

паркна на пространство от 1 дка със 

специализирано асфалтово покритие за 

рекерация и спорт в централна градска зона. 

Градска зона 300

Програма за 

развитие на 

регионите/Публи

чно-частно 

партньорство

18 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.

Дейност 4.2.5. Изграждане на туристически 

екопътеки и създаване на свързаност между тях.

Извършване на прединвестиционно

проучване и подготовка на проектна 

документация за изграждане нана 

туристически екопътеки и създаване на 

свързаност между тях на територията на 

община Самоков.

Зона за туризъм 450

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.2. Развитие на инфраструктурата за 

подобряване на достъпа до туристическите обекти.

Дейност 4.2.6. Дигитализиране на маршрути за 

посещения на туристически обекти.

Извършване на комплексен анализ и 

съвмество с партньори разработване на 

проектно предложение за дигитализиране на 

маршрути за посещения на туристически 

обекти.

Зона за туризъм 200
публично-частно 

партньорство
постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски риболов.

Дейност 4.3.1. Изграждане на площадки и места за 

спортен риболов.

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на проектна 

документация за изграждане на 3 бр. 

площадки и обособени места за спортен 

риболов.

Зона за туризъм 100

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски риболов.

Дейност 4.3.2. Обособяване на традиционни 

зони/места за любителски риболов.

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на проектна 

документация за изграждане на 3 бр. зони и 

обособени места за любителски риболов.

Зона за туризъм 225

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски риболов.

Дейност 4.3.3. Насърчаване на инвестиции в 

довеждаща инфраструктура до зони/места за 

любителски риболов.

Извършване на прединвестиционно 

обследване и подготовка на проектна 

документация за изграждане на 10 км 

довеждаща инфраструктура до зони за 

любителски риболов.

Зона за туризъм 300

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски риболов.

Дейност 4.3.4. Изграждане на нова и/или 

рехабилитация и модернизация на съществуващата 

прилежаща крайязовирна инфраструктура.

Извършване на прединвестиционно

проучване. Разработване на проектна 

документация за изграждане на нова и/или 

рехабилитация и модернизация на 

съществуващата прилежаща крайязовирна 

инфраструктура.

Зона за туризъм 1 000

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 4. Развитие на туризма. 

Интегрирано оползотворяване на 

местното културно-историческо 

наследство и природните ресурси за 

формиране на община Самоков като 

атрактивна туристическа дестинация.

Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на риболовен 

туризъм, спортен и любителски риболов.

Дейност 4.3.5. Подкрепа за развитието на водните 

спортове.

Извършване на комплексен анализ и 

разработване съвместно с партньори на 

програма и предприемане на действия за 

развитие на водните спортове на територията 

на общината.

Зона за туризъм 100
Публично-частно 

партньорство
24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.1. Трансформация от традиционно към 

дигитално регионално управление за предоставяне на 

комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса.

Дейност 5.1.1. Разширяване и модернизиране на 

услугите, предоставени от администрацията.

Предприемане на действия за разширяване и 

модернизиране на услугите, предоставени от 

администрацията, чрез предлагане на 2 

допълнителни административни услуги.

Градска зона 300

Програма 

„Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

24 месеца

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”



Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.1. Трансформация от традиционно към 

дигитално регионално управление за предоставяне на 

комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса.

Дейност 5.1.2. Разработване на Стратегия за 

развитие на дигитални услуги за гражданите и 

бизнеса.

Извършване на комплексен анализ, 

подготовка на проектно предложение и 

последващо разработване на Стратегия за 

развитие на дигитални услуги за гражданите и 

бизнеса.

Градска зона 35

Програма 

„Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

24 месеца

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.1. Трансформация от традиционно към 

дигитално регионално управление за предоставяне на 

комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса.

Дейност 5.1.3. Дигитализация на архива на 

общината.

Подготовка на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

дигитализиране на архива архива от хартиени 

документи на община Самоков, в т.ч и 

доставка на хардуерно и софтуерно 

оборудване.

Градска зона 750

Програма 

„Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

36 месеца

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.1. Трансформация от традиционно към 

дигитално регионално управление за предоставяне на 

комплексни административни услуги на гражданите и 

бизнеса.

Дейност 5.1.4. Провеждане на информационни 

кампании сред гражданите за ползата от 

инвестиции в интелигентни услуги.

Подготовка, организиране и провеждане на 

ежегодни информационни кампании сред 

граждините  за ползата от инвестиции в 

интелигентни услуги.

Градска зона 35

Бюджет на 

общината/Публич

но-частно 

партньорство

ежегодно

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.2. Повишаване на компетенциите и 

професионализма на общинската администрация. 

Дейност 5.2.1. Обучения на служителите от 

общинската администрация за предоставяне на 

електронни услуги.

Разработване на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за участие 

на 25 бр. общински служители в обучения зза 

предоставяне на електронни услуги.

Градска зона 40

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.2. Повишаване на компетенциите и 

професионализма на общинската администрация. 

Дейност 5.2.2. Обучения за интелигентна 

специализация, услуги и продукти.

Разработване на проектно предложение и 

последващо изпълнение на проект за 

организиране на специализирани обучения за 

интелигентна специализация, услуги и 

продукти на 25 бр. експерти.

Градска зона 40

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси

постоянен

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.2. Повишаване на компетенциите и 

професионализма на общинската администрация. 

Дейност 5.2.3. Създаване на партньорства с 

организации и институции, специализирани в 

развитието на интелигентни общини.

Извършване на комплексен анализ и 

разработване съвместно с партньори на 

програма и предприемане на действия за 

създаване на партньорства с организации и 

институции, специализирани в развитието на 

интелигентни общини.

Градска зона 40

Бюджет на 

общината/Публич

но-частно 

партньорство

постоянен

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.3. Създаване на механизми за 

взаимодействие между структурите на гражданските 

общности и органите на местната власт при 

формиране, изпълнение и популяризиране на 

интегрирани местни политики. 

Дейност 5.3.1. Подкрепа на дейността на местната 

инициативна група (МИГ) Самоков.

Стимулиране на динамичното местно 

развитие на Местна инициативна група 

Самоков чрез създаване на условия за 

реализиране на приоритетите на Стратегията 

на МИГ Самоков.

Градска зона 10

Програма за 

развитие на 

селските 

райони/Бюджет 

на общината

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.3. Създаване на механизми за 

взаимодействие между структурите на гражданските 

общности и органите на местната власт при 

формиране, изпълнение и популяризиране на 

интегрирани местни политики. 

Дейност 5.3.2. Насърчаване на дейността на 

местната инициативна рибарска група (МИРГ) 

Самоков.

Стимулиране развитието на Местна 

инициативна рибарска група Самоков чрез 

създаване на условия за реализиране на 

приоритетите на Стратегията на МИРГ 

Самоков.

Градска зона 10

Програма за 

морско дело, 

рибарство и 

аквакултури

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.3. Създаване на механизми за 

взаимодействие между структурите на гражданските 

общности и органите на местната власт при 

формиране, изпълнение и популяризиране на 

интегрирани местни политики. 

Дейност 5.3.3. Изграждане на местен 

информационен бизнес център.

Извършване на комплексен анализ, 

подготовка на проектно предложение и 

последващо реализиране на проект за 

изграждане на 1 брой информационен център 

с 3 бр. щатни служители.

Градска зона 100

Програма за 

развитие на 

регионите

24 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.3. Създаване на механизми за 

взаимодействие между структурите на гражданските 

общности и органите на местната власт при 

формиране, изпълнение и популяризиране на 

интегрирани местни политики. 

Дейност 5.3.4. Създаване на функционална 

интегрирана услуга, чрез използване на 

дигиталната инфраструктура на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, с цел събиране на локална 

информация за икономическо и социално 

развитие.

Извършване на анализ и обследване на 

възможностите за разработване на 

интегрирана фунционална услуга за събиране 

на локална информация, чрез използване на 

дигиталната инфраструктура на Агенция 

„Пътна инфраструктура“.

Градска зона 200

Програма за 

развитие на 

регионите

36 месеца

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.4. Трансфер на знания в областта на 

междуобщинското сътрудничество и местното 

самоуправление. 

Дейност 5.4.1. Изграждане на система за обмен на 

информация между органите на местно 

самоуправление със съседните общини.

Проектиране на електронна система за обмен 

на иформация между органите на местно 

самоуправление на община Самоков и 

съседните й общини.

територията на 

общината
200

Програма 

„Научни

изследвания, 

иновации

и дигитализация 

за

интелигентна

трансформация“

24 месеца

Дирекция 

„Административно 

правно и 

информационно 

обслужване”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.4. Трансфер на знания в областта на 

междуобщинското сътрудничество и местното 

самоуправление. 

Дейност 5.4.2. Разработване на система за 

проследяване реализацията на зрелостниците от 

общината.

Извършване на анализ относно потребностите 

от проследяване реализацията на 

завършващите средно образование ученици и 

разработване на алгоритъм за проектиране на 

информационната система.

територията на 

общината
150

Програма за 

образование
18 месеца

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.4. Трансфер на знания в областта на 

междуобщинското сътрудничество и местното 

самоуправление. 

Дейност 5.4.3. Създаване на партньорства с 

неправителствени организации в областта на 

социалните дейности и образованието.

Предвижда се координация и комуникация на 

община Самоков с неправителствени 

организации, работещи в областта на 

социалните дейности и образованието, както 

и сключване на споразумения за 

сътрудничество и изпълнение на съвместни 

проекти.

територията на 

общината
40

Бюджет на 

общината/Неправ

ителствен сектор

постоянен

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”

Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.4. Трансфер на знания в областта на 

междуобщинското сътрудничество и местното 

самоуправление. 

Дейност 5.4.4. Участие на община Самоков в 

инициатива за координирано брандиране, пазарно 

позициониране и предоставяне на общи услуги с 

добавена стойност между Столичната и близките 

общини.

Извършване на анализ и предприемане на 

действия за осъществяване на 7 бр. участия в 

организирани изложения на общините.

територията на 

общината
50

Бюджет на 

общината
ежегодно

Дирекция 

„Хуманитарни 

дейности, екология, 

търговия, туризъм и 

общинска 

собственост”



Приоритет 5. Повишаване на 

административния капацитет на 

общината, интегрирана териториална 

свързаност и изграждане на мрежи за 

партньорство със съседни общини и 

региони, НПО и гражданско 

общество.

Мярка 5.5. Рехабилитация, модернизация и 

подобряване на транспортната свързаност със съседни 

общини.

Дейност 5.5.1. Рехабилитация и модернизация на 

общински пътища, свързващи общината със 

съседните общини.

Извършване на прединвестиционно 

обследване и изготвяне на технически 

проекти за реконструкция на

общински пътища. Предвижда се ремонт, 

рехабилитация и модернизиране на 25 км 

общински пътища, свързващи община 

Самоков със съседни територии. 

територията на 

общината
25 000

Програма за 

развитие на 

регионите

постоянен

Дирекция 

„Териториално 

селищно устройство 

и eвропейски 

програми”

  73 343

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че 

мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната


