ГОДИШЕН ДОКЛАД
за
наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на
Община Самоков през 2016 година
Самоков
2017г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2015 г.

Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона
за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.
Като основен документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно
развитие, Общинският план за развитие на община Самоков е разработен за 7-годишен
период. В него е определена визията, средносрочните цели, приоритети и мерки за развитие,
като са отчетени специфичните характеристики и потенциалът на общината, установени на
базата

на

анализираните

проблеми

и

потребности

на

територията,

природните,

икономическите, социалните и културно-историческите й дадености, и възможностите за
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на местно ниво.
Визия за развитие на община Самоков в периода 2014 – 2020 година: Община Самоков с
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 превръщащ я в желана европейска
туристическа дестинация.
Общинският план за развитие на община Самоков за периода 2014 – 2020 г. (ОПР) е
разработен на основание чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и в съответствие
със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и
националните цели и приоритети за регионално развитие, както и стратегическите насоки за
разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в
областната стратегия за развитие.
Общинският план за развитие на община Самоков за периода 2014 – 2020 г. е
предпоставка за постигането на 7 основни ефекта, които ще допринесат за генерирането на
широка гама от благоприятни въздействия:
• Създаване на устойчивост в стратегическото планиране чрез създаване на обща
интегрирана и координирана идея и съгласие за развитие на общината чрез единни политики,
съответстващи на потенциала й и чрез приобщаване на вече постигнатото до този момент;
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•

Възприемането и разбирането в местната общност за тенденциите на бъдещото

развитие на община Самоков;
• Постигане на конкурентоспособни нива за развитие на община Самоков: на
национално и на европейско ниво, както и подобряване на процесите на сътрудничество и
обмен на европейско ниво;
• Подобряване на облика на общината и подобряване на процеса на изпълнение на
конкретни политики, както и постигането на адекватни резултати спрямо идентифицираните
нужди на местно и регионално ниво.
• Намаляване на икономическите, социалните и териториалните диспропорции и
подобряване на жизнения стандарт на местно, но и на регионално и национално ниво;
• Постигане на по-качествено финансово управление чрез ясно и конкретно
прогнозиране и планиране, следващо логиката на адекватно управление, мониторинг и
системен контрол, които да допринасят за качествена актуализация.
• Подобряване на нивото на заинтересованост и ангажираност и подобряване на
процесите на партньорство между органите на управление, бизнеса, социалните и
браншовите организации, неправителствения сектор и отделните граждани за решаване на
важни местни проблеми и за формулиране на предложения за бъдещо развитие на общината.
Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на
община Самоков за 2016 г. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и т.5 от Закона за
регионално развитие, чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети и
изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
Годишният доклад съдържа:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
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в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината.
1.1. Население на община Самоков
По

данни

на

НСИ:

http://www.nsi.bg/bg/content/2920/%D0%BD%D0%

B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%
D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%
B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8 населението на община Самоков
към 2016 г. е 39 186 души. През последните десет години броят на населението в общината
намалява, което е спад с около 8 %.
Към края на 2016 г. в община Самоков броят на населението по данни от официалната
демографска статистика възлиза на 39 186 души. С очертаните тенденции на намалението на
броя на населението за страната и за общините Самоков не попада в групата на силно
обезлюдяващите се общини.
Разпределението на населението по населени места се характеризира с това, че основната
част от жителите на общината е концентрирана в общинския център - гр. Самоков, където
към края на 2016г. живеят 70 % от населението.
Класификацията на населените места в общината определя наличието на 1 град и 24
села. Средно големи села с население над 1000 жители са 2 (две), а именно с. Говедарци
(1225 ж.) и с. Радуил (1047 ж.). При разработването на ОПР 2014-2020 като голямо село беше
определено и с. Широки Дол, чието население беше малко под 1000 жители, но към
31.12.2016г. жителите му са вече едва 899.
Към 31.01.2016г. с население от 200 до 1000 жители са селата Бели Искър – 566 ж.,
Доспей – 576 ж., Райово – 616 ж., Белчин – 265 ж., Маджаре - 259 ж., Злокучене – 232 ж.,
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Мала църква – 383 ж., Марица – 693 ж., Продановци – 473 ж., Драгушиново - 601 ж.,
Ковачевци - 410 ж., Ярлово – 252ж., което ги квалифицира като малки.
Много малки села са Горни окол – 130 ж., Рельово – 168ж., Клисура – 175ж., Алино –
151 ж., Поповяне – 185 ж. , Гуцал – 97, Долни Окол - 87 жители, Ново Село – 85 жители.
Общината се характеризира с отрицателен естествен и механичен прираст. Механичният
прираст е със стойности, по-благоприятни от средните за страната, но те не могат да
компенсират отрицателния естествен прираст, поради което броят на населението на
общината намалява средногодишно с около 200-300 души.
Териториалното разпределение на населението по населени места показва, че три
четвърти от него живее в гр. Самоков. Подчертаната концентрация на население в града
създава определени затруднения за осигуряване на място и условия за самостоятелно
функциониране на детски заведения, училища, амбулатории на общопрактикуващи лекари и
др., т.е. на ежедневни обслужващи функции в част от по-малолюдните села.
В трите най-големи села: с. Говедарци, с. Радуил и с. Широки Дол са съсредоточени 30
% от селското население. Те се намират в стратегическа близост до важни транспортни
точки, близки до туристически комплекси или до основни транспортни мрежи.
Демографската диспропорция в разпределението на жителите в населените места се
отразява негативно върху цялостното икономическо развитие на територията на общината,
както и намалява ефективността на социалните дейности, свързани с обслужване на
отдалечени населени места с много малко население.
Според данни на НСИ разпределението по основни възрастови групи през 2012 г. е
следното: 5 820 души са под трудоспособна възраст – което е 15,59 % от общия брой на
населението; 21 928 души са в трудоспособна възраст, което е 58,74 % от общия брой на
населението; 9 583 души са в над трудоспособна възраст, което е 25,67 % от общия брой на
населението.
По отношение на възрастовата структура на населението, съпоставката между отделните
възрастови групи показва, че към 31.12.2015, в трудоспособна възраст са 21 097 души – 58,05
% от населението, в над трудоспособна възраст са 9 653 – 26,56% , в под трудоспособна
възраст са 5 594 души – 15,39%. Тенденцията е към намаляване на населението в
трудоспособна възраст, за сметка на увеличаване на населението в над трудоспособна
възраст.
В община Самоков коефициентът на заетост през 2012 г. е 49,03 %, като в сравнение с
2010 г. той се е увеличил с 8,42 %. През 2015 г. коефициентът на заетост е 50,80 %, като се
наблюдава леко увеличение в сравнение с 2012 г. – 1,77%. Коефициентът на безработица за
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2015г. в община Самоков е 13,5 % при коефициент от 15% за страната, 8,6% за Югозападния
район за планиране, 10,8% за Софийска област.
През 2016 г., по данни на НСИ, Агенцията по заетостта и Община Самоков, заетите лица
са около 13 000, което е 62% от населението в трудоспособна възраст и само 36% от
населението на община Самоков.
Най-висок е процентът на безработните хора с начално или по-ниска степен на
образование – 41,4%. Висока е безработицата и при младите хора до 29-годишна възраст.
Техният дял достига почти една четвърт от общия брой, като почти половината от тях са с
начално и по-ниско образование, с никакъв или с малък стаж. Това прави реализацията им на
пазара на труда сложна и непосилна задача. Втората основна рискова група – безработните
над 50 год. са 788 души. Безработните със средно образование на територията на Община
Самоков са 1052 души – 34,6 % от общия брой. Най-нисък е броят на безработните
висшисти.
1.2. Икономика.
В отраслите на икономиката през 2012 г. в общината заетите лица са 7 639 д. Броят на
заетите лица в община Самоков за периода 2008-2012 г. се увеличава с 14 % .
В структурата на заетостта през 2012 г. най-голям дял заемат дейностите „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети” (1 773 души, 23,21 %), „Хотелиерство и
ресторантьорство” (1 719 души, 22,50 %), „Добивна промишленост” (1 448 души, 18,96 %) и
„Образование” (639 души, 8,36 %). В периода 2008 - 2012 г. най-динамично развиващите се
сектори по отношение на заетостта са “Хотелиерство и ресторантьорство” (11,05 %),
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (34,17 %). От посочените сектори само
„Хотелиерство и ресторантьорство” има относително висок дял в регионалната заетост, като
създава 22,50 % от работните места.
С негативна динамика по отношение на броя на заетите лица се характеризират
секторите „Строителство” (-59,58%), „Административни и спомагателни дейности” (38,93%), „Професионални дейности и научни изследвания” (-22,63%), „Селско, горско и
рибно” (-20,28%), „Добивна промишленост” (-18,74%), „Транспорт, складиране и пощи” (9,97%).
За периода 2014 – 2016 г., водещо място в отрасловата структура за развитието на
местната икономика в Община Самоков има търговията, следвана от туризма и
съпътстващите го хотелиерски и ресторантьорски дейности, а третото място се заема от
промишленото производство. Почти всички предприятия са малки или микро, като броят на
по-големите намалява. Най-много са заетите в търговията, промишлеността, хотелиерството
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и ресторантьорството. Процентите на икономически активно население и заетост са близки
до тези за страната, района за планиране и областта, но броят на безработните е значително
по-висок.
През 2016 г. ключови предприятия и с най-голям брой на наетите работници на
територията на Община Самоков, са свързаните с управлението на хотелите и
инфраструктурата в к.к. Боровец, както и промишлените и инфраструктурни предприятия
„Главболгарстрой” ЕАД (проектиране, строителство и строително-монтажни работи в
областта на гражданското и инфраструктурното строителство, изграждане и предаване на
обекти под „ключ”, инженерингова и търговска дейност по основния предмет на дейност в
страната и чужбина), „Бекастрой” ЕАД (благоустройствено строителство; зимно почистване;
поддържане на зелени площи, паркинги и спортни съоръжения; управление на градски
отпадъци; строителство, поддържане, ремонт и модернизация на пътища и пътни
съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктура), „Самел-90” АД
(производство на осветителни тела със светодиоди и захранвания за тях, цифрови
информационни цветни светодиодни дисплеи, компоненти за кабелни ТВ мрежи, феритни,
пиезокерамични, стеатитови, метални, пластмасови и гумени изделия, галванични и
лакопокрития, инструментална екипировка), „Пластимо” АД (проектиране, производство и
монтаж на сглобяеми сгради от сандвич–панели и други).
Голям брой са заетите и в публичната сфера, основно в системите на образованието и
здравеопазването (МБАЛ Самоков АД).

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР 2014 – 2020
Общата стратегическа цел, към която са съсредоточени обединените усилия и ресурси в
рамките на седемте години, в които ще се изпълнява планът е следната: 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.
Изпълнението на мерките през 2015 г. по планираните приоритети, заложени в Общинския
план за развитие 2014 – 2020, е следното:
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.
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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.
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 2016г. се възстановиха горските пътища в землищата на гр.Самоков, к.к.Боровец,
с.Радуил, с.Марица, с.Широки дол и с.Райово.
Изработи се Горскостопански план с цел опазване и ефективно използване на общинските
гори. Бяха закупени нови високопроходими автомобили за общинско лесничейство и
автовишка.
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.
Община Самоков отдава под наем части от общински земеделски земи с цел развитие на
земеделието и създаване на биопроизводства – производство на биомед и малини. Поддържа
се общински разсадник към ОП „ОЛ”, в който се произвеждат американска боровинка и
арония.
Земеделие и животновъдство: Регистрираните земеделски производители в община Самоков
са над 600 лица, а собствениците на животновъдни обекти притежаващи пасищни животни
са около 150 лица.
Към настоящия момент община Самоков е отдала под наем над 7 000 дка обработваеми земи
– ниви, и около 10 000 дка пасища, мери и ливади на собственици на животновъдни обекти,
регистрирани с пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система
на БАБХ.
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
предприемане на действие за комасация на земята и обединяване усилията на собствениците
чрез различни форми на коопериране и други способи, благоприятстващи активната
селскостопанска дейност.
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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 ОС „З”, 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.
ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ
КОНКУРЕНТНИ ОТРАСЛИ.
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: 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.
Завърши разработването на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Самоков”. Последното обществено обсъждане бе проведено на 05.06.2015г. След изведените
силни и слаби страни, възможности и заплахи в следствие на изготвения целеви и проблемен
анализ за състоянието на град Самоков и прилежащата територия, отчетените тенденции в
пространственото и социално-икономическото развитие на града, на база на нуждите и
очакванията на местната общност и заинтересуваните страни и възможности за осигуряване
на ресурси е определена следната визия за развитие на град Самоков за периода 2014-2020:
Град Самоков – зелен, благоустроен, със съхранени традиции и предпочитан за
инвестиции!
„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Самоков” е приет с Решение
на ОбС № 1985/25.06.2015 година. Одобрен е от УО на ОППР с писмо изх.№ 99-00-6Страница 9 от 53
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266912.12.2015г. Предстоят действия по създаване условия за постигане на формулираните в
него цели, свързани с перспективите и спецификите на развитие.
Мярка 2.3.2: Изготвяне на общи и подробни устройствени планове за постигане на
хармонично териториално развитие и реализирането на интегрирани проекти.
За периода 2014 – 2015 г. са изготвени и/или одобрени следните устройствени планове.
Общи устройствени планове:
1. Съгласно одобрено задание за ОУП на Община Самоков, прието с Решение на Общински
съвет, е обявена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на ОУП на Община Самоков.
2. 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. ПУП – ИПРЗ на кв. 175, 175а и 175б, одобрен с Решение на Общински съвет.
2. ПУП – ПРЗ на кв.335 – 343 ( терените по пътя Самоков – с.Драгушиново) за жилищно
строителство.
3. 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).
4. Процедира се окончателен проект на ПУП-ПУР и обектите на публичната собственост на
к.к. Боровец.
5. Издадена е Заповед № 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 № 160 по
протокол № 6/25.02.2016 г. на Общински съвет Самоков.
6. Издадена е Заповед № ЛС-01-1684/12.10.2016 г. за допускане и изработване на ПУПИПРЗ за УПИ І – „За парк” и УПИ ХVІІ – „За атракцион и озеленяване” в кв. 206, гр.
Самоков, съгласно Решение № 420 по протокол № 13/30.06.2016 г. на Общински съвет
Самоков.
7. С Решение № 610 по протокол № 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.
8. Одобрен с Решение на Общински съвет Самоков е ПУП – Паркоустройство и
благоустройство на парк „Ридо”.
9. Одобрен е ПУП-ИПРЗ за УПИ І - „За здравен комплекс” – нов УПИ ХІ – „За Център за
спешна помощ” в кв. 216, гр. Самоков.
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10. ПУП – ИПРЗ кв.287 ( терена до BILLA) за обществено обслужване.
11. ПУП – ИПРЗ на кв.310 кв. „Самоково” – за гаражи, озеленяване и детски площадки.
12. ПУП – ИПРЗ на ЦГЧ кв.280 (до коопераците на ул. “Житна чаршия” за обществено и
жилищно строителство).
13. ПУП – ИПРЗ на кв.180 (терена на у-ще „Никола Драмалиев”) за жилищно строителство.
14. ПУП – ИПРЗ на кв.191 (по ул. “Христо Смирненски”) за обществено обслужване.
15. ПУП – ИПЗ за възстановяване на старата шанца.
16. ПУП – ИПРЗ кв.280 ЦГЧ за жилищно и обществено обслужване.
17. ПУП – ИПРЗ – кв.286 – терен на пожарна безопасност.
18. ПУП – ИПРЗ на терен у-ще „Христо Максимов”.
III. Подробни устройствени планове – села
1. ПУП – ИПРЗ – с.Говедарци, кв.87 (стопански двор) – за жилищно строителство и
обществено обслужване.
2. ПУП – ИПРЗ –с.Говедарци, кв.66 (здравна служба) – обществено и жилищно обслужване.
3. ПУП – ИПРЗ – с.Драгушиново,кв.17 – за жилищно строителство.
4. ПУП – ИПРЗ – с. Горни окол, кв.48 – създаване на УПИ за жилищно строителство.
5. Одобрен със Заповед № ЛС-01-1752/21.10.2016 г. е ПУП-ИПРЗ за УПИ ІV, V, VІ, VІІ,
VІІІ и ІХ в кв. 71 /ПИ № 15285.8.640, ПИ № 15285.8.641/, с. Говедарци.
6. Изработен е ПУП-ИПР за улица с о.т. 55-40-39в-39б-39а-37б-37а в кв. 11, с. Маджаре.
7. Изработени са ПУП-ПУР, ПУП-ПП и ПУП-ПРЗ за Голф игрище в землището на с. Горни
окол, за които е изготвена екологична оценка.
8. 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.
Разработени са следните регулационни планове:
ПУП – паркоустройство и благоустройство на градинка при паметника „Христо

1.
Ботев”.
2.

ПУП – паркоустройство и благоустройство на местност „Кръста”.
Извърши се разширение на гробищен парк „Ридо” – дренаж, подравняване на терен,

направа на ограда, оформяне на гробни парцели и асфалтиране на алеи.
Мярка 2.3.4: Интегриране на градските и околоградски зелени зони за отдих, чрез
изграждане на «зелени връзки», улично озеленяване, веломаршрути и тематични маршрути.
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Реконструкция и благоустрояване на туристическа градина в гр. Самоков.
Целта е централният градски парк да се превърне в завършен композиционен
ансамбъл, без да се нарушава основното предназначение на парка и прилежащите зони, а да
осигурява условия за отдих в природосъобразна среда. Важно условие е осигуряването на
количествено оразмеряване на всички нови елементи в парковата среда с оглед неговия
реален капацитет. За целта проектът предвижда преасфалтиране на алейната мрежа на парка;
подмяна на парковите настилки; подобряване на зоните за отдих и детските игрови зони в
съответствие с възрастовите групи на посетителите; поставяне на нови паркови осветителни
тела; внасяне на ново парково обзавеждане; провеждане на санитарни и формиращи резитби
на съществуващите паркови и улични насаждения; допълване с нови растителни обеми чрез
разширяване на видовия състав и обогатяването му с нови растителни видове с висок
декоративен ефект, подходящи за климатичните условия на гр. Самоков. От този проект са
изградени: Въженият град и Пирамида.
Издадено е разрешение за поставяне на „Фитнес на открито”.
Благоустрояване и паркоустрояване на централна градска част.
Цели се изграждането на социално-културно пространство в пряка връзка с
даденостите на мястото, исторически и функционални. Разработената идея е предложение за
нов тип център, тангиращ на главната пешеходна улица и във функционално отношение
пресечна точка на пешеходни потоци с посоки изток-запад и север-юг. Цели се обособяване
на зона, рефлектираща характера на околното застрояване, както в квартала, така и в
границите на централна градска част на гр. Самоков. Проектът предлага изцяло достъпна
градска среда за хора от всички възрасти и такива в неравностойно положение съгласно
Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.
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 ХV – 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 част от УПИ I - "За Байракли джамия и озеленяване”,
включващ пространството около Байракли джамия и връзката между сградата на автогарата,
ул. „Търговска” и „Ларгото”.
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През 2016г. стартира благоустрояването на градинката до сградата на Обединена
българска банка.
Продължи изграждането на веломаршрути в гр.Самоков, като беше реализиран втори
етап на велоалея с дължина 700м. Същата обхвана 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.
През 2016г. продължи

изграждането на етап на велоалея с дъл. 350м. 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”/.
Специфична цел 2.4. Модернизиране и адаптиране на инфраструктурата, насочено към
повишаване на ефективността на функциониращите предприятия и привличането на нови
инвестиции.
Мярка 2.4.2: Развитие на бъдеща курортна зона, чрез изграждане на 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 хидропаркове.
Община Самоков подпомага инвестиционните намерения, насочени към развитието на
бъдеща курортна зона, като в този смисъл подкрепя и съдейства за изграждането на Голф
игрище в землището на 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 IV 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;
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-

Голф игрище (65,0 ha)

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.№
ПУП-25/20.02.2015г. от „АЗК ПРОПЪРТИС” ЕООД, е процедиран и одобрен със Заповед №
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 № ЛС01-152/29.01.2016г. на Кмета на общината и с координати на точки по контура на жилищния
комплекс.
Мярка 2.4.3: Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на дребномащабна
инфраструктура в зависимост от нововъзникналите потребности на частния сектор.
Изработва се и е в процедура ПУП - ИПРЗ ЗА УПИ III, КВ. 313 и обособяване на осем
нови УПИ с 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. 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.
Мярка 2.4.4: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура
за подобряване на инвестиционния климат и насърчаване създаването на нови форми на
предприемачество.
Във връзка с въвеждане в експлоатация на обект „сьомга по рециркулационен способ” в
с.Горни окол се направи цялостно асфалтиране на улица по посока рибовъдно стопанство.
ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТУРИЗМА В ИКОНОМИКАТА НА
ОБЩИНАТА.
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Специфична цел 3.1. Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно оползотворяване
на цялостния природен и културен потенциал на община Самоков.
Мярка 3.1.1: Изграждане на интегрирана система от градски и крайградски паркове и
територии за създаване на условия за пълноценно спортно-рекреационно ползване.
Облагороден и благоустроен е парк «Туристическа градина». В парк «Туристическа
градина» са изградени въжен град и пирамида.
Обновени и озеленени са входно-изходните пространства на град Самоков.
Изготвен е проект за възстановяване на „Пътеката на здравето” и цялостна визия на
парк „РИДО”.
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.
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.
Мярка 3.1.2: Изграждане на съоръжения и използване на технологии за създаването и
поддържането на изкуствени настилки за целогодишното практикуване на зимни спортове –
Община Самоков поддържа дейността и функционирането на ледена пързалка през
зимния сезон.
Предвижда се възлагането на проект за възстановяване на изкуствената шанца за ски
скок на парк „Ридо”.
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.
Страница 15 от 53

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2015 г.

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.
Организирана и проведена е процедура за реализация на проект „Благоустрояване на
крайречна градска зона”. Проектът предвижда изграждане на крайречен парк на площ от
20 000 кв. м., чиято основна цел е да осъществи връзка между централната градска част и р.
Искър, както и да допринесе за развитието на паркоустройството, отдиха, туризма и спорта в
града. Самият парк е замислен така, че да обслужва различни възрастови групи. За тази цел
са обособени: детска площадка, скейт парк, велосипедна алея. Развита е богата мрежа от
паркови и пешеходни алеи с пейки и кътове за отдих. Изграждането на конзолна площадка
над река Искър с панорамно кафе и езеро с водна площ около 2 000 кв. м. ще представляват
най-голямата атракция в този природен феномен, целящ да подобри организацията на живота
в града.
През 2016г. започна реализирането на проекта „Благоустрояване на крайречна градска
зона”. Изградени са: 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 2016г. се организира, проведе и реализира обществената поръчка за озеленяване на
терена. Откриването на парка ще бъде през пролетта на 2017г.
До 2016г. са изградени: спортна площадка в квартал „Самоково” до бл.19;
кв.Възраждане, спортна площадка в НУ „Петър Берон”; детски площадки в ОДЗ „Детелина”,
ОДЗ „Пролет” и ОДЗ „Звънче”, въжен парк, пирамида в туристическата градина, детска
площадка до бл.5 в кв.”Самоково”, детска площадка на ул.”Подридна”, Инерактивна
площадка по безопасност на движението в ОДЗ „Звънче-филиал”, спортна площадка до
бившият „Тютюнев склад” , извършена е подмяна на тревната настилка на спортната
площадка в кв.”Възраждане”. Извършени са благоустройствени мероприятия в с.Широки
дол, с.Радуил и с.Продановци.
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
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общината и подкрепа на местните традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране в
подходяща среда в града.
Културният календар на Община Самоков включва следните традиционни празници и
чествания:
а) 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
• Фестивал на „Старата градска песен”
• ФФ „Магията на Рила”
• ФФ „Нашенско хоро”
б) Други традиционни празници и чествания:
•

Осми февруари – Булаирската битка. Тържествено честване пред читалище-

паметник „Отец Паисий”.
•

Деветнадесети февруари – организирано тържествено 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.
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•

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) Възстановени и нови формати:
• Богоявление
• Чакърови тържества в Самоков
• Честване на Тодоровден
• Честване на Поклади
• Фолклорен фестивал „Дар от природата”
• Международен симпозиум по живопис и скулптура
• Пленер по дървопластика
• 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
• Национална младежка конференция „Икономика за младежи”.
Периодично се актуализира 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. Подобри се
състоянието на „Образописовата къща” и „Доспевската къща”;
Извърши се цялостен ремонт на Художествена галерия „Проф.Васил Захариев”;
Постави се осветление на Байракли джамия;
Оформи се пространството при „Шишманово кале”.
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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.
Изградена е Възрожденска композиция на Константин Фотинов и списание Любословие.
Изграден е паметник на Петър Попангелов–Старши.
Направена е експозиция на спорта и спортната слава на Самоков в зала «Самоков».
Същата представлява експозиционно пространство, обособено във входното фоайе на
Спортна зала Арена Самоков. Музеят включва 14 броя витрини и платформа, изработени от
тониран MDF с 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.
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 от кметовете на Рилските общини, а именно Самоков, Сапарева
баня, Дупница и Костенец и е изпратено до Министър-председателя на Република 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
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послужи отново при изготвянето на законовите промени и актуализирането на Плана за
управление на парка.
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 20072013г.” В центъра е изградена видеозала за интерпретация и експозиция, избожбена зала и
помещение с образователни материали за НП „Рила”. Осигурен и достъп на хора в
неравностойно положение.
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, културнопознавателен, конгресен и др.:
През 2015 г. се изготви 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 2016 г. се проведоха срещи и обществени обсъждания във връзка изработване на
стратегията за развитие 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 отчетния период се взе 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.
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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.
Общината осигури пълно съдействие при осъществяването на археологически проучвания на
обект „Шишманово кале“ при гр. Самоков, проведени в периода юни – август, 2015 г. :
http://naim.bg/bg/content/editions/500/14/. Изработен е и съгласуван с НИНКН идеен проект за
„Консервация, реставрация и експониране на археологически структури в късно-античната
крепост „Шишманово кале”.
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.
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

обекти,

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.
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:
Чрез Местната инициативна група и след отваряне на програма за работа по
изготвената на стратегия на МИГ Самоков ще се работи в посока на създаване на работеща
туристическа марка.
През 2015 г. се изгради действащ модел на „Самоково“, целият район около
съоръжението се облагороди - оформиха се 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
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на това съоръжение се допълват атракциите на територията, привличат се нови туристи и
община Самоков се утвърждава като притегателно място през всички сезони.
През 2016 г. се извърши ремонт и преустройство на входната част на Туристическия
център като се работи по проект на дизайнер за създаване на нова и модерна визия,
съответстваща на съвременните тенденции за интериор. Входната част на центъра си
кореспондира с експозицията на местните творци от техни произведения, показващи
местната автентичност и традиции. 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.
Мярка 3.2.6: Подкрепа развитието на взаимодействието между образователните институции
и туристическия бранш с оглед задоволяване нуждите му от подготвени кадри:
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.
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“.
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.:
Сайтът на Туристическия информационен център е информационният портал на
общината, на който е публикувана информация относно:
-

Възможностите за туризъм на територията на общината;

-

Културно-исторически обекти;
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-

Спортни обекти;

-

Туристически маршрути;

-

Адреси и телефони на места за настаняване и хранене;

-

Обекти за развлечение;

-

Календар с актуални данни за всички събития на територията на общината;

-

Информация за банки, аптеки, читалища, спортни клубове и др.

Мярка 3.3.2: Организиране на ежегодни тематични фестивали, научни форуми, културни и
спортни прояви за популяризиране на общината, възможностите 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.
Традиционно се

организират и провеждат с помощта на общината следните тематични

фестивали, научни форуми, културни и спортни прояви:
• Национален фестивал „Магията на Рила планина”;
• Празник на Рилския зелник – с. Бели Искър;
• Чакърови тържества;
• Бобфест – с. Радуил;
•

Рок в Рила – 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”;
• Национална награда за живопис „Захарий Зограф”;
• Национален детски конкурс в рамките на Националната награда „Захарий Зограф”;
• Научен симпозиум „ Царшишманови дни в Самоков”;
• Международен симпозиум по живопис;
• Национален пленер за дървопластика;
• Национална младежка конференция „Икономика за младежи”
• Състезание по планинско бягане „Рила Ран“, както и полумаратон от Самоков до
Мусала;
• „Рали България“, кръг от Балканския шампионат по мотокрос и кръг от националния
шампионат по мотокрос;
• Офроуд състезания – „Рали рейд Бах” България, „Самоков трофи” и „Самоков
Ендуро”;
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• 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.
• Празник на Самоков.
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:
Община Самоков поддържа профил и страница 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 използват възможностите на открития диалог под формата на открити срещи
и обсъждания за коментар и събиране на мнения по актуални теми. На 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.
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:
Модерно 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 35 339,3 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.
През 2016 г. се изготви 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. В Програмата са генерирани следните стратегически цели:
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-

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:
-

Приоритет 1: Опазване на биологичното разнообразие и неутрализиране на
негативните процеси оказващи влияние върху околната среда;

-

Приоритет 2: Борба с климатичните промени;

-

Приоритет 3: Подобряване на инфраструктурата за опазване на околната среда;

-

Приоритет 4: Развитие на системата за екологичен мониторинг;

-

Приоритет 5: Участие на обществеността по решаването на проблемите на околната
среда;

-

Приоритет 6 : Повишаване на екологичната образованост;

Програмната цел по отношение на управлението на отпадъците на общината е да даде
ясна представа за състоянието на околната среда 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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• Мерки свързани с повишаване на общественото съзнание и екологична култура на
населението, както и стимулирането на участието му в системите за разделно
събиране на отпадъци;
Поставени са следните единадесет оперативни цели за управлението на отпадъците в
периода 2016 – 2020г.:
• Предприемане на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на
отпадъци;
• Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци;
• Подобряване на организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и
транспортиране на отпадъците;
• Прилагане на екологосъобразно обезвреждане на отпадъците – доизграждане и
експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците на регион Самоков;
• Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци;
• Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на
законодателството и политиката в областта;
• Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;
• Укрепване на административния капацитет на административния капацитет на
администрацията, отговорна за управлението на отпадъците в общината;
• Увеличаване на инвестициите и прилагане на принципите „Отговорност на
производителя” и „Замърсителят плаща” при интегрирано управление на отпадъците;
• Повишаване участието на обществеността при управление на дейностите по
отпадъците в общината;
• Развитие на устойчиви системи за управление на специфични потоци отпадъци;
Община Самоков е разработила План за действие на програмата за управление на
отпадъците.
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 .
На местно ниво има изградена добра система за партньорство с местния маунтин байк
клуб, както и с фирмата, управляваща байк 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“.
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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.
Община Самоков участва в следните международни туристически борси:
-

„Ваканция и Спа Експо“ – София. На тази борса общината участва в партньорство със
Съюз на хотелиерите и собствениците в Боровец, със собствен рекламноинформационен щанд на площ от 12 м2 и с визия, която показва целогодишните
възможности за туризъм на региона;

-

Културен туризъм – Велико Търново, участие с инфодеск на щанда на
Министерството на туризма;

-

Уикенд туризъм Русе, участие със собствен щанд;

-

TTR Bucharest – Румъния, участие съвместно със Съюз на хотелиерите и
собствениците в Боровец с инфодеск на щанда на Министерството на туризма.

Тези международни форуми предоставят отлични възможности за полезни бизнес контакти
между изложителите, промотиране на разнообразни продукти, програми и оферти пред
професионалисти и широка публика.
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 2016 г. се проведоха редица 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.
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СТРАТЕГИЧЕСКА

ЦЕЛ

2:

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

СОЦИАЛНАТА

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА, АДАПТИРАНЕ ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ КЪМ НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕТО 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 2015г. Община Самоков подпомогна с експерти и ресурси следните проекти в областта
на образованието:
• Работа по проект „Успех” на МОН за училищата, които не са средищни;
• 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 Самоков;
• Работа по системата „Енвижън”.
През 2016г. Община Самоков подпомогна с експерти и ресурси следните проекти в
областта на образованието:
• Стартиране на проект „Твоят час” с участие на 85% от училищата в община Самоков.
• 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.
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 2015г. Община Самоков продължи да подпомага разнообразни инициативи свързани с
подпомагане на персонала зает в образователната сфера , като основните са:
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• Обучения и квалификационни курсове в рамките на образователните институции на
регионално и национално ниво.
• Среща на учителите с Янка Такева – председател на СБУ, с дневен ред – актуални
проблеми в образователната сфера и във връзка с новия Закон за предучилищното и
училищно образование.
През 2016г. се осъщестгвиха:
• Обучения и квалификационни курсове на директори и учители във връзка с новия
Закон за предучилищното и училищно образование и поднормативните му документи.
• Повишаване квалификацията на учителите чрез защита на V-та
професионално-квалификационна

степен.

Квалификацията

се

и

IV-та

осъществява

с

подкрепата на СБУ.
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.
Общината подкрепи следните дейности:
• 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.;
• Обмяна на опит с делегация от община Хам – Германия и посещение в ЦДГ „Пролет”
в Самоков.
• 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.
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;
• Общината организира традиционни срещи с работодатели, БТ и професионалните
училища.
• 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.
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.
Осъществени са следните дейности:
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• Създаден собствен интернет-профил на всеки регистриран безработен младеж с цел
презентиране пред работодател.
• Започнали работа през годината – 348 младежи.
• Започнали работа по програми за заетост със средства от държавния бюджет – 6
младежи, по ОП РЧР – 81.
• Включени в мерки за заетост – 15 младежи.
Мярка 1.1.9: Развитие на таланти и поощряване на младите хора да се развиват в различни
области.
• Община Самоков се грижи за поощряване на младежите чрез следните дейности:
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.
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;
• Съвместно с НПО „Икономически и социален съвет” - организиране и провеждане на
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.
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: Повишаване формите на физическата активност и насърчаване воденето на
здравословен начин на живот сред младежите.
През 2016г. се извърши следното:
• Проведе се общински кръг от състезанията от Ученически игри 2015/2016, по
спортовете футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса. Участваха
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общо 78 отбора със 780 участници - ученици от VII 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 Община Самоков на тържество в зала „Арена Самоков” пред музейната
експозиция „Спортната слава на Самоков”.
• С подкрепата на Община Самоков се проведе традиционното състезание „Бързи,
смели, ловки” – за ученици от начален етап. Участваха 70 състезатели от 3 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 – 220 ученици от I до XII
клас, получиха фирмена тениска.
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.
-

Финансова подкрепа от общинския бюджет към спортните клубове, действащи на
територията на община Самоков, в следните направления:

-

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 2015”.

-

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.
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-

През ски-сезона 2016/2017 година бяха осигурени безплатни лифт-карти за
съоръженията в к.к.Боровец за самоковските деца и ученици, съгласно сключено
споразумение между Община Самоков и „Бороспорт” АД.

-

Община Самоков беше домакин на финал от Ученически игри 2015/2016 по баскетбол
за момчета VIII – X клас.

През 2016г. се извърши:
- ремонт на басейна в общинския хотел Арена.
- сондаж на мотополигон „Ридо”
- ремонт на административната сграда на стадион „Искър”
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 популяризиране сред населението с цел постигане на по-висок
обхват и ефективност.
С подкрепата на общината се организира участие на учители по ФВС и представители на
общинска администрация в еднодневно обучение „Олимпизмът в училище” – организирано
от НСА „В.Левски”.
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 .
Подобряване на спортната инфраструктура в образователната система с цел стимулиране на
учениците и младите хора за активно участие в спортни дейности и събития.
През 2016г. продължи 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.
През 2016г. стартираха дейности по изграждане на физкултурен салон в ОУ „Св.св. Кирил и
Методий” – Самоков.
Реализираха се мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на ОУ”Димчо
Дебелянов”- с.Говедарци
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Извършиха се текущи 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.
През 2016г. се проведоха редица инициативи на МКБППМН – парад на хвърчилата,
изработване на мартеници, великденска украса на града и цветна градина от чадъри.
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: 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.
Разработи се и се прие 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. 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.
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.
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
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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
2015г. 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.
Мярка 1.3.3: Стимулиране провеждането на местни политики за създаване на културни
продукти успешно комуникиращи със съвременните европейски и глобални тенденции.
Община Самоков връчва една от най-престижните награди в страната, а именно Национална
награда за изобразително изкуство „Захарий Зограф”. Към нея се организира и
международен конкурс за детска рисунка.
Осъществява се съвместна работа с Национален дарителски фонд „13 века България” в
проект „Река на толерантността”. При осъществяването на проекта, в рамките на една
седмица в Самоков работят творци от цял свят, от различни етноси и изповядващи различни
вероизповедания.
Мярка 1.3.4: Създаване на културни платформи даващи възможност за участие, диалог и
реципрочност между всички заинтересовани страни в областта на културата.
Община Самоков организира събития от международно, национално и регионално значение
със значим принос за развитието на културния живот не само в Общината, но и в региона и в
страната:
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.
Празник на рилския зелник
Празникът се провежда от 2002г. 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.
Чакърови тържества
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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 отново. Включват исторически възстановки,
народни борби, народни песни и хора и курбан.
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. Празникът се осъществява съвместно с Туристическото дружество.
Рок в Рила
Рок в Рила 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.
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 фасул;
кулинарни конкурси и др. В празника участват различни фолклорни състави и кукери от
България и близките страни.
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.
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 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.
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.
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Младежки фестивал „Ритъмът на планината” с участието на местни младежки музикални
формации и външни групи, изпълняващи различен стил музика.
Фестивал на любителското театрално творчество „Театър без граници” с участието на
театрални състави от цялата страна.
В много от събитията са включени и самоковските занаятчии, като целта е да покажат и
реализират творбите си, а и да могат гражданите и туристите да се запознаят с историята на
самоковското занаятчийство.
Мярка 1.3.5: Формиране ролята на общината като медиатор между културните институции и
заинтересованите страни, чрез създаване на фонд за култура.
Основните принципи на общинската културна политика е 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 поширок кръг от дейците на културата, творците и културните институции в Общината.
Мярка 1.3.6: Използване на съвременни технологии за визуализиране на културно –
историческото наследство с оглед гарантиране на достъпността му от туристи.
Дигитализация на фондовете на Историческия музей и на Общинска библиотека „Паисий
Хилендарски”. Използване на нови, съвременни сценични форми с цел стимулиране на
хоризонталните връзки между култура и общественост.
Мярка 1.3.7: Социализация на културните продукти, предлагани от институциите и
културните средища.
Културният продукт се развива като съчетание от добри практики и точни механизми на
функциониране и финансиране. Идеята е да 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”.

Мярка 1.3.8: Подобряване на материално техническата база на обектите представляващи
елементи от културната инфраструктура:
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-

Ремонт на Художествена галерия „Проф.Васил Захариев”;

-

Ремонтни дейности в Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”;

-

Изграждане на 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 – традиционен занаят в региона;

-

Изграждане на паметник на Петър Попангелов – старши;

-

Изграждане на паметник на 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.

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.
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 г. завърши проектът „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛСамоков“, 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” 20072013г. по договор за БФП 161PO001/1.1-11/2011/017 на стойност 3 667 861,36 лв., както и със
собствени средства на общината.
МБАЛ – Самоков обслужва територията на четири общини – община Самоков, община
Костенец, община Ихтиман и община Долна баня.
В рамките на проекта са извършени, както цялостно обновяване, така и обзавеждане и
оборудване на следните помещения:
Операционен блок с площ от 650 кв.м., състоящ се от травматологична операционна с
помещение за гипс и гипсировъчна кухня, АГ операционна, септична операционна,
асептична операционна, операционна лапароскопия, подготовка персонал към всички
операционни зали, подготовка пациенти към всички операционни зали, три експресни
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стерилизации, помещение материали, помещение инструментариум, стая за почивка на екипа
и санитарни възли;
Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) с площ от 580 кв.м., състоящо
се от зала за реанимация, сестрински пост, два изолатора, манипулационна, кабинети –
началник отделение, старша сестра, лекари, стая за почивка на персонала, кухненски бокс,
изливна, санитарни възли за пациенти и персонал, сервизни помещения и стая – чистач;
Родилно отделение с площ от 580 кв.м., състоящо се от две родилни зали, три подготвителни
зали, болнични стаи за родилки, обслужващи отделението кабинети и сервизни помещения.
Кабинет за образна диагностика с площ от 42,00 кв.м., състоящ се от процедурно помещение,
командно, съблекалня и санитарен възел за пациентите;
Остеодензитометричен кабинет към „МБАЛ-Самоков” с площ от 24,60 кв.м.;
Доставка и монтаж на болнични асансьори и ремонт на машинно помещение с площ от 115
кв.м.;
Изградена е нова обща приточно-смукателна вентилационна инсталация с утилизация чрез
рекуперация на топлината на отработения въздух. Вграденият рекуперативен топлообменник
е с висок коефициент на ефективност и с повишена влагопропускливост от отработения към
пресния въздух. Изградени са предварителни електрически въздухоподгреватели за пресния
въздух. Подаването и изсмукването на въздух в помещенията става чрез вентилационни
регулируеми дифузори, монтирани на тавана;
Климатизацията се осъществява
системи

на

директно

чрез автономни моносплит инвенторни термопомпени

изпарение

с

вътрешни

тела

с

вградена

високоефективна

антибактериална плазмена филтърна система;
Подменена е електрическата инсталация в операционния блок, ОАИЛ, родилното отделение,
кабинета за образна диагностика и остеодензитометричмия кабинет, като са използвани
осветителни тела с висок клас на енергийна ефективност. Доставени са подвижни и
стационарни операционни лампи;
Подменена е ВиК инсталацията, като е извършен цялостен ремонт на санитарните възли. В
операционния блок и ОАИЛ са изградени нови тоалетни в съответствие с изискванията за
осигуряване на достъп за хора с увреждания;
Подменена е инсталацията за медицински газове в родилно отделение, ОАИЛ и
операционния блок. Инсталацията се захранва от специализирана станция в двора на
„МБАЛ-Самоков”. Системата е изградена медна тръбна мрежа етажни газоразпределителни
табла и терминални газови изходи за кислород и сгъстен въздух, както и вакуум дози;
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Изградена е пожароизвестителна инсталация на базата на модулна аналогова адресируема
пожароизвестителна централа и противопожарните инсталации в помещенията, обект на
ремонтните дейности са подменени;
Изградена е компютъризирана повиквателна система на базата на „ Eliocad TM call” в ОАИЛ
и родилно отделение, която позволява бърза реакция на персонала при възникнал проблем
при лечението на пациентите. Всички стаи са свързани към централна конзола. Системата
позволява лесно надграждане, чрез преконфигуриране на централната конзола и добавяне на
нови стаи и функции към съществуващите вече стаи;
Монтирана е система за контрол на достъпа, като е обособено и фоайе за ограничаване на
достъпа и обособяване на пространство за изчакване за близките на пациентите в ОАИЛ и
операционния блок;
Подобрен е достъпът за хора с увреждания до здравна помощ , чрез подмяна на два броя
асансьори, включително двигателите и всички носещи и задвижващи елементи. Единият от
монтираните асансьори е пътнически, а другият е болничен – за носилки. Направен е ремонт
на машинното отделение, с цел привеждането му в съответствие с нормите за пожарна
безопасност и изискванията на „Наредба №2 за избор и проектиране на асансьорни уредби в
жилищни и обществено обслужващи сгради”.
Осигурена е следната високотехнологична медицинска

апаратура, за качествено и

своевременно диагностициране, лечение и прецизно наблюдение, както и провеждане на
съответните терапии:
Дигитален рентгенографичен и скопичен апарат; Мобилни рентгенови апарати /кугели/;
Ехограф

за

стави;

Ехокардиограф

триизмерен

с

трансезофагиален

трансдюсер;

Остеодензитометър; Колпоскоп; Хистероскоп; Холтер кръвно налягане; Холтер ЕКГ;
Хемодиализни

апарати;

Ултразвуков

инхалатор;

Респиратори;

Операционни

маси;

Автоматичен коагулометър; Аспиратори; Велоергометър; Детски ларингоскоп; Транспортен
кувьоз; ЕКГ 12 к; ЕКГ детско; Електро-коагулатор; Дефибрилатор; Акушерски монитор;
Монитор детски; Монитор за новородено; Мониторна система; Монитори с монитор майка;
Кардиофетален монитор; Наркозен апарат; DICOM принтер; Лабораторна центрофуга/ 40005000 r/min; Полуавтоматичен биохимичен анализатор; Автоклави със система за опаковане;
Парен стерилизатор за централна стерилизация.
Община Самоков закупи нова линейка за нуждите на МБАЛ, включително и допълнително
оборудване.
Закупен е нов биохимичен анализатор.
Направи се основен ремонт на отделението по „Хемодиализа”
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Реализиран е проект за здравни медиатори.
Обнови се и се ремонтира базата на „Поликлиниката” – подмяна на дограма, освежаване на
коридори, ремонт на санитарни възли, поддръжка на общите помещения, нови пейки, нови
информационни табели
Общината осигурява медицинско обслужване в училищата и детските градини.
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: Предотвратяване на рискове, водещи до социално изключване и изолация на
индивиди и групи, насърчаване на деинституционализацията и подобряване качеството на
резидентната грижа.
Община Самоков изгради Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12 деца + 2 деца
от общността по спешност, финансиран по ОПРР, през 2014г.
Предоставянето на услугата, стартира на 07.05.2014 г. с обявяване на конкурс за избор на
специалисти, а самото настаняване на децата бе 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
Проектът завърши през 2015г., 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.
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.
На издръжка към държавния бюджет са назначени 2-ма медиатори, 6 медицински
сестри, които се грижат за децата в детските градини и 15 медицински сестри работят към
училищата.
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;
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• ранна интервенция на уврежданията чрез обучение на мед. 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.
Обшина Самоков предприе действия и осигури нов микробус с платформа за инвалидни
колички, който ще се използва предимно от деца с увреждания, потребители на услугите,
предоставяни в корпуса.
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”.
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.
Община Самоков 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 20142020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016г.
Целта на операцията е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.
В общината функционира 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.
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.
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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.
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.
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.
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
Общината осигурява безплатен транспорт на ученици. Финансира издръжката на
децата в детските градини.
През 2016г. бе изграден нов асансьор за лица с увреждания с цел осигуряване на
достъп до общинската библиотека и художествената галерия.
Предостави се нов електромобил за нуждите на Домашен социален патронаж.
През 2016г. 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.
ПРИОРИТЕТ

3.

УКРЕПВАНЕ

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

НА

АДМИНИСТРАТИВНИЯ

ЕФЕКТИВНОСТТА

И

КАПАЦИТЕТ

ЕФИКАСНОСТТА

И
НА

УПРАВЛЕНСКИТЕ 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.
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През 2015г. завърши 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“. Проектът постигна основната
си цел, свързана с обучение в подкрепа изграждането на модерна администрация чрез
повишен капацитет на общините Самоков, Червен бряг и Роман за въвеждане и прилагане на
електронно управление чрез повишаване професионалната компетентност на служителите в
администрациите чрез създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и
организационни умения за въвеждане на електронни услуги в общинската дейност;
повишаване професионалната компетентност на служителите в администрациите чрез
придобиване на широк кръг от базови знания, свързани с правното регулиране на
информационните технологии; подобряване на личната ефективност на служителите чрез
формиране/допълване на знания и компетентност за основните стратегически документи и
съществуващото предметно законодателство за изграждане на електронно правителство и
въвеждане на електронни услуги в общинската дейност; подобряване координацията между
звената и изграждане на екипна ефективност чрез придобиване/усъвършенстване на
практически умения за планиране и приоритизиране на услугите; подготовка на вътрешни
документи за електронен документооборот; практически упражнения и

подготовка за

интегрирано предоставяне на ЕАУ.
Поддържат се следните програмни продукти за работа: ActWare - aактосъставяне, Lbd
население - локална база данни население, RegPages - работа с цифровизирани регистри и
TombStone - програмен продукт за работа с гробищни паркове.
Цифровизирани са семейните регистри от 1934, 1947 и 1958 година. Цифровизарани са и
актовете за смърт от 1928 до 1977г.
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.
Възложи се изработването на е-услуги и виртуален ПОС терминал.
Мярка 3.1.2: Повишаване квалификационните умения на служителите в общинската
администрация за подготовка, управление и контрол на проекти свързани с местното
развитие - Организират се и се провеждат обучения, целящи по-добрата подготовка,
управление и контрол на проекти свързани с местното развитие и бизнес.
Мярка 3.1.3: Подобряване на комуникационните способности на служителите на общинската
администрация за подобряване качеството на предлаганите услуги – Изпълнили сме
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планираните цели, проверяваме и коригираме спрямо резултатите от проверките, и
използваме наученото от опита и добрите практики в нашите бъдещи инициативи.
Непрекъснато се стремим към усъвършенстване на предлаганите услуги.
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
общи цели и приоритети в общината - Ежегодно организирани обучения на служителите,
като те демонстрират необходимата мотивация и ангажираност и работят изключително
съвестно.
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: Повишаване ефективността на провежданите политики чрез създаване на
приемственост при планирането, контрол и оценката.
През 2016 г. се осъществи актуализация на процедурите и инструкциите за административни
услуги във връзка с ISO 9001:2008.
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.
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 – в процес на въвеждане са онлайн услуги за
административно обслужване.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 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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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.
Мярка 1.1.1: Интегрирано управление на дейностите по отпадъците при пълна отговорност
на замърсителите за запазване на чиста и околна среда.
Изпълнява се проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в
регион Костенец(Самоков)".
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=68124
През 2015г. беше 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. Изграденият РЦУО е върху поземлен имот на
Община Самоков и е условно разделен на 4 зони - приемна зона, зона за предаване на
отпадъци, зона за сепариране и компостиране и зона за депониране на отпадъци.
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.
Обектът е въведен в експлоатация с Решение за ползване с изх.№СТ-05-506/07.04.2016г.,
издадено от Дирекция Национален строителен контрол. Считано от 01.11.2016г.
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 №523-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”.
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От ноември 2016 година е започната процедура за закриване на старото общинско сметище,
съгласно издадено Решение №12-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.
Проведоха се разяснителни кампании за разделно събиране на отпадъците и се поставиха
интериорни кошчета за разделно събиране на отпадъците за всички обществени сгради.
През 2016г.стартира пилотен проект за подземни контейнери .
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
Изграждане на водопроводи през 2015-2016г. в гр.Самоков
1. ул.”Генерал Радзишевски” – ф 90 мм.1095 м.
2. ул.”Генади Шигорин” – ф 90 мм. 147
3. ул.”Грънчар” тупик– ф 90 мм. 130 м.
4. изградена нова водопроводна връзка и подмяна на водопровод в „ниска зона” в к.к.
Боровец
Изграждане на водопроводи в селата през 2015г. и 2016г. на община Самоков
1.с.Радуил – ф 63 мм. 124 м.
2.с.Широки дол – ф 90 мм. 48 м.
Ф 110 мм. 48 м.
3. с.Широки дол – ф 90 мм. 556 м.
4.с.Горни Окол – ф 90 мм. 60 м.
Ф 110 мм. 252 м.
5.с.Ковачевци – ф 90 мм. 72 м.
6.с.Злокучане - ф 90 мм. 672 м.
7.с.Мала църква – ф 90 мм. 468 м.
8.с.Драгушиново – ф 90 мм. 276 м.
9.с.Говедарци – ф 90 мм 60 м.
Ф 110 мм. 96 м.
10.с.Марица ул.”Никола Тотев” – ф 90 мм. 336 м.
11. с.Марица ул.”5” – ф 90 мм. 192 м.
12. Направи се сондаж за водоизточник в с.Клисура.
13. с.Маджаре ф 90 мм. 117м.
14. с.Широки дол ф 90 мм. 82м.
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15. с.Горни Окол – ф 75 мм. 110 м.
16. с.Злокучане - ф 90 мм. 610 м.
17. село Алино външен водопровод
18. ремонт на водопроводи в с. Гуцал и с.Рельово
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.
1.Основен ремонт – цялостно асфалтиране 2015г.:
- 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/
Основен ремонт – цялостно асфалтиране 2016г.:
- 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
2.Текущ ремонт на улици през 2015г.и 2016г. 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
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- с.Мала Църква
- с.Горни Окол
- с.Долни окол
- с.Белчин
3.Текущ ремонт на улична мрежа гр.Самоков и к.к.Боровец
-

Благоустрояване и направа на тротоари /около легето 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

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 2015г. 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 2016г. се поставиха 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 2016г. се реализира проект за 24-часово видеонаблюдение в град Самоков, Боровец
и селата Драгушиново, Бели Искър , Радуил и Злокучане.
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 реализиран проект „Внедряване на мерки за енергийна
ефективност” на ОПУ „Неофит Рилски“. Проектът е на стойност 950 000 лева, 17% са
финансиране от Община Самоков, останалите са получени от Националния доверителен
Екофонд.
По проект „Красива България” е реализиран „Текущ ремонт на НУ „Станислав
Доспевски” – 273 000 лева – 67% са финансиране от Община Самоков.
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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,
65231.905.11.2

65231.231.905.49.1,
и

65231.905.11.1,

65231.907.42.1,
65231.903.62.1

65231.911.234.1,
и

65231.903.62.2,

65231.910.141.1,
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-,

65231.904.54.1,

65231.909.312.1,

65231.905.138.1,
65231.911.299.1,

65231.906.483.1,
65231.905.135.1,

65231.906.483.2,
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

65231.905.189.1,

65231.905.130.1,

65231.906.66.12,
65231.905.307.1,

65231.905.445.1,
65231.905.132.1,

65231.908.62.1,
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
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 1.2.2: Осъществяване на дейности, свързани със съхраняването на горския фонд и
биологичното разнообразие, незаконния дърводобив, бракониерството, свръхексплоатацията
на горите, паленето на стърнище, неконтролираната паша, незаконният добив и износ на
билки.
През 2015г. се взе решение да бъдат възстановени контролните пропусквателни пунктове на
пътя за Ихтиман, на Ридо, на изхода за Бели Искър. Общината възстанови пунктовете и
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.
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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.
Община Самоков предприема мерки за превантивни дейности за поддържане в добро
състояние на речните корита.
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 2015г. беше 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. Изградена е противопожарна кула с видеонаблюдение за
превенция от пожари в с.Райово.
Изгради се сграда за новите противопожарни автомобили на Службата за противопожарна
безопасност.
ПРИОРИТЕТ 2. ПОДКРЕПА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС
СЪХРАНЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИЯ И РАСТИТЕЛЕН 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.
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 –
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включително чрез целенасочени действия в образователните институции в общината, но и
извън нея.
Изграждането на зелени зони в град Самоков и населените места, както и
рехабилитацията на съществуващите, е един от приоритетите на Общината за стимулиране
на свободното време сред природата. За това се подготвят проектни предложения и се търсят
начини за тяхното финансиране.
Важно е да се отбележи, че по отношение на мерките за ограничаване изменението на
климата и за адаптация към вече настъпилите проблеми, сътрудничеството и съвместната
работа на местната власт, бизнеса и гражданските организации са от съществено значение за
процеса на изработване и осъществяване на политика за реагиране на промени в околната
среда.
Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към
вече настъпилите промени, за които община Самоков би могла да съдейства са свързани с
кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското
стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния
въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които могат да доведат до
намаляване емисиите на парникови газове. Най-общо мерките могат да бъдат класифицирани
в три групи: „сиви“, „зелени“ и „меки“ мерки. Инфраструктурните или „сиви“ мерки са
свързани с физически интервенции или мерки за строителство и инженерингови услуги,
целящи трансформирането на сградите и инфраструктурата, които са от съществено
значение за социалното и икономическото благосъстояние на обществото, в по–издръжливи
на екстремни събития. „Зелени“ структурни мерки са предназначени към увеличаване
издръжливостта на екосистемите, използвайки услугите, предоставяни от тях, с цел
постигане на по-ефективна адаптация по отношение на разходите. „Меки“ неструктурни
мерки са насочени към прилагането на политики и процедури, разпространение на
информация и икономически стимули за намаляване или предотвратяване на уязвимостта от
бедствия.
Други мерки, които са свързани с ограничаване изменението на климата и адаптация
към вече настъпилите промени могат да включват повишаване на енергийната ефективност;
увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди, както и за
покриване на обществени разходи за вече съществуващи проекти за производство на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници; залесяване, повторно залесяване и
промени в земеползването; залесяването и повторното залесяване може да бъдат
осъществявани само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния регион или
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географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат
научните достижения в тази област и опита с адаптацията към климатичните промени, които
стимулират повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от
възобновяеми източници; разработване и въвеждане на политика за ограничаване
изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото;
образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния
капацитет и управлението на дейностите по политиката по ограничаване изменението на
климата; повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с
изменението на климата; насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и
обществен транспорт; мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и
изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова помощ за преодоляване на
социалните последици от увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и
средни доходи, както и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници от домакинствата за покриване на лични нужди.
И през 2016г. Община Самоков организира дейности по почистване, залесяване и
зарибяване на коритото на р.Искър.

3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
На база на гореизложеното можем да направим извода, че голяма част от мерките за
постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2014-2020
г., за 2016 година са реализирани, а някои от тях - в процес на реализация.
Резултатите по изпълнението на Общинския план за развитие през 2016 г. са постигнати
с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, Програма за развитие на
селските райони, Национални програми и Оперативните програми на Европейския съюз.
През 2016 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и
качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда:
• Подобрена е инфраструктурата, която създава условия за растеж и повишаване
привлекателността на Общината;
• Обновена е образователната, социалната и културната инфраструктура;
• Развити са социалните услуги;
• Подобрен е капацитетът и ефективността на работа на общинската администрация.
За подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на срещи с
представители на търговски дружества, организации, културни и учебни заведения на
територията на Община Самоков с цел взаимен обмен на информация, относно изпълнението
на мерките.
Страница 52 от 53

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2015 г.

През 2017 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и ресурсно
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социалноикономически и обществени условия за постигане на визията на общината: Община
Самоков с 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
я превръща в желана европейска туристическа дестинация.
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