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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 културноисторическите 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;
• 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.
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• 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 2017 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;
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.
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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
2017 г. е 38 886 души. През последните десет години броят на населението в общината намалява,
което е спад с около 8 %.
Към края на 2017 г. в община Самоков броят на населението по данни от официалната
демографска статистика възлиза на 38 886 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
2017 г. 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 (1199 ж.) и с. Радуил
(1033 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 31.12.2017 г. жителите му са вече едва
885.
Към 31.12.2017 г. с население от 200 до 1000 жители са селата Бели Искър – 553 ж., Доспей – 564
ж., Райово – 598 ж., Белчин – 249 ж., Маджаре - 258 ж., Злокучене – 221 ж., Мала църква – 375 ж.,
Марица – 687 ж., Продановци – 466 ж., Драгушиново - 592 ж., Ковачевци - 404 ж., Ярлово – 234ж.,
което ги квалифицира като малки.
Много малки села са Горни окол – 123 ж., Рельово – 166ж., Клисура – 169ж., Алино – 144 ж.,
Поповяне – 173 ж. , Гуцал – 93, Долни Окол – 83 жители, Ново Село – 83 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
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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 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 2017 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.
1.1.Икономика.
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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 – 2017 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

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 2017 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
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сандвич–панели и други), „Василев и Тодоров” ООД / производство на картофи/, „Самоков
Инвест” ООД /производство на пелети/ и др.
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 2017 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.
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
За направа на пътища през 2017 год. са изразходвани средства в размер на
19 390,00 лв.
Направиха се около 30 км. нови пътища в землищата на селата Шипочане , Гуцал , Марица ,
Радуил , Доспей , Продановци, Клисура и Белчин.
През 2017 год. са проведени санитарни сечи върху площ от 244,08 хектара. Усвоени са 12 894
куб.м. увредена дървесина в следствие на нападение от корояди , снеговали и снеголоми.
Санитарните сечи се извършват с цел подобряване на санитарното състояние на горските
територии общинска собственост като цяло.
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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.
Ежегодно 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 с
площ от 14 дка и арония на площ от 9 дка.
Регистрираните земеделски производители в община Самоков са над 600 лица, а собствениците на
животновъдни обекти притежаващи пасищни животни са около 150 лица. През 2017 година са
отдадени под наем общо 387 броя общински земеделски земи с обща площ от около 6 618 дка.
Към настоящият момент общината е отдава под наем земеделски земи на обща площ от 24 538
дка.
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.
Една от важните цели на Община Самоков е насърчаване развитието на селскостопанската
дейност, с цел намаляване на бедността, социално приобщаване и икономическо развитие. В тази
връзка организираме търгове и конкурси за продажби и наем на земи, подобряваме общинската
инфраструктура, създаваме условия и климат за нормалното функциониране на изградените вече
стопанства и ферми. На територията на общината селкостопанска дейност развиват - кравеферма и
отглеждане на едър рогат добитък в с.Драгошиново, с.Говедарци, в местността Боричо,
гр.Самоков, ферма „Пали лула” в землището на с.Рельово, предназначена за отглеждане на млечни
крави и телета на „ХОУМ ФУУД” ЕООД,

обект за производство на кохо сьомга в

рециркулационна система на „Кохоферм” ООД и др.
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.
Ежегодно организираме 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.
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Обичайно на срещите присъстват около 50 души, които оценяват срещите като ползотворни и
полезни.
ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ
КОНКУРЕНТНИ ОТРАСЛИ.
Специфична цел 2.1. Стимулиране модернизацията на предприятията,
инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената икономика.

и

насърчаване

Мярка 2.1.2: Насърчаване изпълнението на дейности, постигащи енергийна независимост и/или
намаляване ползването на енергия, включително чрез обновяване на енергийната база и подкрепа
за въвеждане на нови продукти, технологии, машини и оборудване, включително чрез
сътрудничество с научноизследователски и развойни организации.
През 2017г. енергийно се обновиха 10 многофамилни жилищни сгради по Национална програма
за енергийна ефективност. Това са блоковете в град Самоков, в кв. Самоково, а именно: бл. №
8,16,19,23,40,42,26, 3, и бл.Слатина и бл. на ул. Македония 87. Изразходваните средства са на
стойност 11 590 872,09 лв. Бяха извършени ремонти на покривите, сменена дограма и поставена
топлоизолация на стените. Освен че са заздравени, сградите придобиха и друг облик приятен за
техните обитатели и гости на града.
Община Самоков участва по Проект „Красива България”, като усвоените средства са на стойност
95 807.31 лв. По подробна информация за реализираното по проекта е представена по следващите
мерки от доклада.
Специфична цел 2.2. Подпомагане и насърчаване на различни форми на сътрудничество и
коопериране, включително чрез създаване на партньорски мрежи, ПЧП, клъстери и браншови
организации на производители.
Мярка 2.2.1: Подкрепа и иницииране създаването на групи, организации, партньорства и тяхното
сътрудничество с научни институти за прилагане на иновации.
Учреди се Местна инициативна група, изпълни се проект за безвъзмездна помощ на стойност
близо 60 000 лева към Програмата за развитие на селските райони. Към настоящия момент имаме
готова стратегия за развитие на местна инициативна група, която очаква финансиране.
Подобна инициатива би създала предпоставки за разнообразяване на икономиката, активизиране
на местната общност, подпомагане опазването на природните ресурси и развитие на
конкурентоспособността на региона, както и подобряване на качеството на живот. Стратегическа
цел която си поставя е : „Стимулиране на динамичното местно развитие на територията на МИГ
Самоков, чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ
заетост и стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено
биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите”. Прилагането на подхода Водено от
общностите местно развитие /ВОМР/ се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за
местно развитие, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз
основа на местните потребности и потенциал. Това е успешен инструмент на Европейския съюз за
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участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните,
екологични и икономически предизвикателства, пред които сме изправени.
Създаването на Местна инициативна група Самоков извървя доста дълъг път и премина при
засилен интерес. Над 500 представители на бизнеса, местните власти, неправителствените
организации, земеделците, малцинствените групи и хората с увреждания в региона, са взели
участие до момента.
През 2017г. в изпълнение на проект BG47MFOP001-4.001-0014 на стойност 47 995,75 лв. се учреди
СНЦ „Местна инициативна рибарска група Самоков” в която членуват 9 представители на
публичният, стопанският и нестопанският сектор от територията на Община Самоков, като е
спазено условието в Общото събрание да има минимум 51% представители на сектор „Рибарство и
аквакултури”. В процеса на изпълнение на проекта в периода от 10 август 2017 г. до 15 ноември
2017 г., са проведени 17 информационни събития на територията на в гр. Самоков и околните села,
от които 8 информационни срещи и семинари с гражданите, бизнеса, неправителствени
организации и заинтересованите страни. Проведени са въвеждаща и заключителна информационна
конференция, както и 3 обществени обсъждания - на територията на общ. Самоков и с.
Драгушиново. Над 260 лица, представители на бизнеса, местните власти, неправителствени
организации, земеделци са взели участие в провежданата информационна кампания.
По време на информационната кампания са изпълнени общо 4 еднодневни специализирани
обучения за представители на екипа на Местната инициативна рибарска група, както и за
представители на НПО и публични организации. От тях 43 лица са получили теоретични и
практически знания с цел подобряване на лидерските им умения, повишаване на
административния капацитет и териториално сближаване. Процесът завърши в края на годината с
кандидатстване за финансиране и резултатът е одобрена за финансиране Стратегия за ВОМР на
МИРГ Самоков.
Паралелно с провеждането на информационната кампания, протичаше и изпълнението на
аналитичните дейности по проекта. Също така, беше изготвен анализ на заинтересованите страни
от разработване и изпълнение на Стратегията за водено от Общностите местно развитие.
Аналитичните дейности бяха предшествани от идентифициране на заинтересованите страни по
отношение на създаването и функционирането на Местна инициативна рибарска група на
територията на Община Самоков, бяха изведени Приоритети на стратегията за ВОМР на МИРГ
Самоков:
Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите
на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури
Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и
създаването на работни места в рибарския район
Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство в
рибарския район.
и Цели на стратегията за ВОМР на МИРГ Самоков:
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Стратегическа цел 1. Повишаване конкурентоспособността на предприятията от сектора
аквакултурата на територия на МИРГ Самоков, при ефективно и екологосъобразно използване
на ресурсите, основано на знания и нови технологии.
Стратегическа цел 2. Повишаване на заетостта и увеличаване привлекателността на
рибарската территория
Стратегическа цел 3. Повишаване на местния капацитет за управление на ресурсите на
територията
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.
Община Самоков има одобрен „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град
Самоков”. Определена е следната визия за развитие на град Самоков за периода 2014-2020: Град
Самоков – зелен, благоустроен, със съхранени традиции и предпочитан за инвестиции!
Мярка 2.3.2: Изготвяне на общи и подробни устройствени планове за постигане на хармонично
териториално развитие и реализирането на интегрирани проекти.
През 2017 г. са изготвени и/или одобрени следните устройствени планове.
ПУП-ИПРЗ УПИ I ,кв. 206 – Туристическа градина за обособяване на нов УПИ ХХ I Iза
обществено обслужване и атракция по ПРЗ на гр. Самоков – обособяване на УПИ за изграждане на
Стария Самоков.
ПУП –ИПР за УПИ VIII -,kв. 216 Самоков да се преотреди от КОО в жилищно стройтелство.
ПУП –ИПРЗ в кв 31 село Поповяне за отреждане на нови УПИта - жилищни нужди .
ПУП –УПИ IX село Мала Църква за отреждане на нови УПИта - жилищни нужди
ПУП- ИПРЗ кв. 18 в.зона Ярема за отреждане на нови УПИта – вилни нужди нужди
Мярка 2.3.3: Планиране и изграждане на нови зелени площи и продължаване изработването на
регулационни планове за неурегулирани досега съществуващи паркове.
През 2017г. е изградена „Пътека на здравето” – първи етап в парк „Ридо”, град Самоков. Обекта е
на стойност 274 800 лв. Проектът има значение както за развитието на туризма, така и за местното
население при рационално използване на рекреационния им потенциал и опазване на красотата на
ландшафта.
Възстановиха се главните артерии на алейната мрежа на лесопарка; изградиха се нови паркинг
места, подмениха се парковите настилки; изградиха с
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е нови второстепенни алеи от трошенокаменна настилка, изградиха се зони за отдих и детски
игрови и спортни зони в съответствие с възрастовите групи на посетителите;
На територията на лесопарка се изгради нова детска площадка оборудвана със съоръжения за игра,
съответно за възрастови групи от 3 до 12 и от 12 до 18 години.
Оформиха се места за отдих, обзаведени с необходимите паркови елементи, пикник места. Изгради
се ново парково обзавеждане – пейки, дървени маси и столчета, кошчета за отпадъци, табели
(указателни и информационни), трасировъчни маркери, беседки, навеси. Благоустрои се
пространството пред входа към лесопарка, включващ изграждане на каменно пано с дървен
билборд с надпис лесопарк „Ридо”. Преасфалтира се паркинга в началото екопътеката на
лесопарка.
Обновиха се съществуващите насаждения, чрез засаждането на нова дървесна и храстова
растителност.
Парка се превърна в едно привлекателно място за отдих на местните жители и гости на града.
Приключи благоустрояването на градинката до сградата на Обединена българска банка.
По инициатива на гражданите бе напълно обновена детската площадка при пожарната служба.
Изграден бе кът за отдих в с. Клисура.
Изградена бе покрита сцена в Туристическата градина.
Мярка 2.3.4: Интегриране на градските и околоградски зелени зони за отдих, чрез изграждане на
«зелени връзки», улично озеленяване, веломаршрути и тематични маршрути.
През 2017г. се извърши благоустрояване на централна градска част, а именно между Ларгото и
Джамията, а именно:
1.Зона 1 – Северни площи
1.1.Предварителни мероприятия, реконструкция на зелени площи и архитектурни елементи.
- прочистване и ремонт на компрометирани участъци на подпорна стена, доставка и монтаж на
шапки от пясъчник и възстановяване на отводнителни канавки около джамия.
1.2.Реконструкция на съществуващо стълбище.
- Доставка и полагане на каменна облицовка от формован гнайс,бетонови плочи 40/40/3.5, стъпала
и чела от гранит и направа на метален парапет.
1.3.Настилки
- Демонтаж стара настилка от мрамор, доставка и полагане на армирана замазка, доставка и
полагане на скална маса, направа на нова настилка от нови плочи 40/40/3.5, направа настилка от
стари мраморни плочи, направа на подпорни стени и клоцове, облицовка по стени и клоцове.
1.4.Паркова мебел.
- Доставка и монтаж на пейки и кошчета за отпадъци.
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1.5.Озеленяване
- Отнемане на тревен чим, доставка на хумус, подравняване на терена, затревяване и валиране.
2.Зона 2 – Южни площи
2.1.Предварителни мероприятия
- Почистване на терена и премахване на растителност.
2.2.Настилки
- Демонтаж стара настилка, разбиване на асфалт, отнемане на почвен слой,доставка на скална
маса,извозване на отпадъци,армирана замазка,бетонови павета 10/10/6, плочи от стара настилка,
бетонови плочи 40/40/3.5, направа бетонови пейки, монтаж дървени гредички на пейки, уличен
бордюр и градински бордюр.
2.3. Паркова мебел.
- Доставка и монтаж на пейки, кошчета за отпадъци и кашпи.
2.4.Озеленяване.
- Отнемане на почвен слой, доставка на хумус, подравняване на терена, затревяване, валиране,
доставка обогатена почва за клоцове и кашпи. Доставка и засаждане на иглолистни дървета
шириколистни дървета, глолистни храсти, вечнозелени храсти и храсти с опадливи листа.
2.5.Изграждане на осветление на реконструирано площадно пространство.
2.6.Изграждане на автоматизирана поливна система.
Изпълнените СМР целят подобряване на средата в централна градска част на гр.Самоков и са на
стойност 527 154.00 лв.
Напълно завършен е и функционира Крайречния парк в гр. Самоков. С приятната си атмосфера за
отдих и почивка, мястото стана предпочитано за майките с деца, привлича не само местните
жители, но и много гости на града. В централната градска част има място, където гражданите и
гостите на града да прекарат свободното си време. На територията на парка има работещо
атрактивно заведение. На 16 септември 2017г. се откри официално новият скейт парк в
крайречната зона, отговарящ на всички съвременни изисквания. На главните входни врати и на
алеята, водеща към спортната зала, са поставени указателни табели. Информационно табло е
поставено и на детската площадка с указания за ползването. През 2017г. се изгради и площадка за
домашни любимци.
През изминалата година са изградени следните велоалеи:
От кръговото при Горското, покрай ж.к.Езерото, ЧЕЗ, ВиК, западно по ул.Грънчар, пресича
бул.Македония продължава по ул.Рилска Малина и стига до разклона за с.Доспей.
Велоалея в крайречна зона – започва от кръстовището на бул.Македония и бул.Искър и
стига до паркинга на Спортна зала „Арена Самоков”.
Велоалея от горния мост, пробива Говедарци-Боровец до пешеходния мост и продължава
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нагоре към „Самел”.
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 хидро-паркове.
И през 2017г. Община Самоков продължава да насърчава развитието на курортните зони, чрез
изграждане на къщи за гости, както и оказва пълно съдействие за изграждането на Голф игрище в
землището на с. Горни окол.
През 2017г. се издадоха строителни разрешения в
С.Мала църква-къща за гости –РС 31/21.02.2017г.
С.Клисура-къща за гости-РС 168/19.09.2017г.
М.Каменако-с.Мала църква-курортна сграда-РС 109/22.06.2017г.
С.Белчин-къща за гости-РС-5/19.01.2017г.
С.Белчин-къща за гости-РС 183/12.2017г.
Мярка 2.4.4: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура за
подобряване на инвестиционния климат и насърчаване създаването на нови форми на
предприемачество.
Одобрен е ПУП в индустриална зона I и II на стойност 10 000 лв.
ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТУРИЗМА В ИКОНОМИКАТА НА
ОБЩИНАТА.
Специфична цел 3.1. Развитие на туристическите ресурси чрез комплексно оползотворяване на
цялостния природен и културен потенциал на община Самоков.
Мярка 3.1.1: Изграждане на интегрирана система от градски и крайградски паркове и територии за
създаване на условия за пълноценно спортно-рекреационно ползване.
През 2017г. се обяви

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.
Всички паркове в града се поддържат и обновяват целогодишно. Най -посещаваните места са
Крайречен парк в централната градска част, Туристическата градина в посока к.к. Боровец, където
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функционира въжен град и пирамида за малки и големи и парк „Ридо”, находящ се в източната
част на града, сгушен в иглолистна гора, предпочитано място за отдих и спорт.
Входно-изходните пространства на град Самоков се обновяват и озеленяват през цялата година в
зависимост от сезона.
Мярка 3.1.2: Изграждане на съоръжения и използване на технологии за създаването и
поддържането на изкуствени настилки за целогодишното практикуване на зимни спортове –
И през 2017г. 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”.
През 2017г. бе подписано ново 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.
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.
В създадения парк „Крайречна зона” има изградени велоалеи, които са продължени по поречието
на реката в посока парк „Туристическа градина”. Маркирани са допълнителни трасета за велоалеи
в рамките на града. Осигурена е необходимата им свързаност, което дава различни възможности за
предвижване, спорт, забавления на малки и големи.
Ново изграденият Лесопарк „Ридо“ също е кът за отдих и съоръжения за игра, но направени от
дърво в унисон със заобикалящата природа.
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
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традиционни празници и чествания в туристическия календар на общината и подкрепа на местните
традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране в подходяща среда в града.
Поставиха се нови информационни табели с карта на града и обозначени върху нея
забележителности със снимки и GPS координати за бързо и лесно откриване на обектите.
Достъпът до „Шишманово кале” се обезпечи информационно с указателни табели и информативни
табла.
В Културният календар на Община Самоков ежегодно се включват 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.
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•

Месец юли – Описание и фотографиране на старопечатното наследство в

православните храмове от Самоковската духовна околия.
•

Месец август – Празник на Рила.

•

Месец август – „Рок в Рила”.

•

Двадесет и първи август – Ден на СВМЧК Симеон Самоковски.

•

Шести септември – Честване „Съединението” на България.

•

Двадесет и втори септември – Ден на независимостта на България.

•

Месец септември – Младежки фестивал „Ритъмът на планината”.

•

Месец септември – Реализиране на „Фамилатлон - Самоков”.

•

Месец октомври – Международен научен симпозиум „Царшишманови дни в Самоков”,

включващ и балканска филмотека.
•

Месец октомври – Фестивал на любителските театри „Театър без граници”.

•

Първи ноември – Ден на народните будители.

•

Месец декември – запалване на коледната елха, коледни и новогодишни тържества.

в) 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”.

•

Празник на картофа за първи път през 2017г.

•

Национална награда за фотографско изкуство "Анастас Карастоянов" за първи път през

2017г.
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
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историческите местности и тяхната околна среда. Поддържат се „Образописовата къща” и
„Доспевската къща”;
Все по - посещавана е и Художествена галерия „Проф.Васил Захариев”, където често организираме
различни мероприятия.
Продължава да функционира 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.
Предстои възлагането на проекти за направата на нови паметници в града - на Васил Стоин, на
Опълченците и др.
Подържа се експозицията 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 3.1.5: Създаване на необходимата техническа инфраструктура формираща достъпност за
изграждане на голф игрище, тренировъчно поле, голф-клуб и допълнителни терени със спортни
игрища.
Изградени бяха три стрийт фитнеса на открито – единият в Туристическа градина, със
съдействието и подкрепата на Лидл, другите два – в двора на спортно училище „Никола Велчев“ в
гр.Самоков, които са общодостъпни и осигуряват удобства за раздвижване на открито като
единият е подходящ за спортуващи от всякаква възраст и различна физическа подготовка, дори и
за лица с физически ограничения.
Функционира и изграденият предходната година фитнес на открито, находящ се над общинския
хотел „Арена”.
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 2017 г. АРРР участва във всички заседания на Обществения
Страница 18 от 47

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2017 г.

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, както и във всички заседания на Регионалния съвет на Югозападен район.
Специфична цел 3.2. Създаване на условия и насърчаване развитието на разнообразни форми на
туризъм на цялата територия на общината.
Мярка 3.2.1: Повеждане на проучвания, изследвания, създаване на концепции, организиране на
обществени обсъждания, търсене на реални инвеститори и насърчаване на местния бизнес за
разнообразяване и обогатяване на формите на туризъм на територията на общината – културен,
исторически, екологичен, приключенски, алтернативен, ловен, спортен, културно-познавателен,
конгресен и др.:
През 2017 г. започна работа Консултативен съвет по туризъм като се проведоха две заседания.
Председател на Консултативния съвет е Кметът на общината, а членове са представители на
местната администрация, на национални, регионални и общински музей, както и представители на
туристическия бизнес. Консултативния съвет обсъди и прие програма за развитие на туризма за
2018г.
През 2017 г. Министерството на туризма създаде работни групи за развитие на планински туризъм
и във връзка с промяна на закона за туризма, в които община Самоков беше включена и присъства
на всички заседания на работната група.
Община Самоков участва и във всички заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен
район, както и в заседанията на Обществения консултативен съвет към Дирекция „Национален
парк Рила“. Съгласно законодателството за регионално развитие в състава на Регионалния съвет за
развитие на Югозападен район участват представители на министерства, областните управители на
петте области от Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград,
кметове на общини и членове на общинските съвети в района, както и представители на социалноикономически партньори и академичната общност. Една от основните функции на Регионалния
съвет за развитие е да разглежда важни за района политики и да търси решения на актуални за
развитието на района проблеми. Общественият консултативен съвет към Дирекция „Национален
парк Рила“ разглежда проблемите на територията на парка, прилежащите общини и населени
места, и възможностите за разрешаването им , плана за развитие на националния парк и проектите,
по които се работи в дирекцията, мерките за опазване на защитените места и биоразнообразието и
др.
Мярка 3.2.2: Подпомагане провеждането на нови археологически проучвания, като Шишманово
кале, Тракийски могили и други насочени към разкриване на пълния потенциал на културноисторическото наследство на община Самоков.
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През 2017г. общината осигури пълно съдействие при подготовката, огледа и за определяне статута
на археологически обект Шишманово кале като недвижима културна ценност от национално
значение. Междуведомствената комисия, назначена със Заповед на министъра на културата за
изготвяне на предложение за определяне статут и режими, включващи териториален обхват и
предписания за опазване на археологически обект Шишманово кале излезе със становище, че
обект Шишманово кале представлява значим археологически паметник, съчетаващ останки от
различни периоди и притежава статут на археологическа недвижима културна ценност, с
предварителна категория „национално значение”.
Община Самоков има намерение да кандидатства пред европейските програми с проект, изготвен
от проектантски колектив с ръководител арх Фърков. Идеята е Шишманово кале да се възобнови
като туристическа атракция и да стане годно за посетители. Предвижда се там да бъде обособен
паркинг, трасирани екопътеки, осигуряване на достъпна среда за посетители, включително и на
лица с увреждания. Предмет на самия проект е експонирането на крепостта и се предвижда
разработките да включват консервация и реставрация. Този проект ще се обвърже с друг проект,
който подговти община Самоков за изграждане на екопътека от Туристическата градина, през парк
Лаго и друга историческа местност – Чакърови поляни, до Шишманово кале, като по този начин с
двата проекта ще се образува един атрактивен туристически маршрут.
Одобрен е и ПУП –ПЗ „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.
В община Самоков функционира Туристически информационен център, който 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.
Туристическият информационен център е създаден в помощ на всички гости на територията на
община Самоков, посетители и туристи като им предоставя пълна информация за културноисторическите обектите, планинските маршрути, информация за места

за настаняване и

изхранване и други съпътстващи дейности. В тази си роля ТИЦ Самоков подкрепя местните
хотелиери и ресторантьори, както и местния бизнес като цяло – спортни комплекси, комплекси с
басейни, конна езда и др. като разпространява информация чрез рекламни материали на място в
сградата на центъра и във виртуалното пространство чрез поддържания и актуален информационен
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сайт на туристическия център. 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.
Туристическият информационен център издава и разпространява безплатно рекламни материали
целогодишно. През 2017г. се преиздадоха част от тях, издадоха се и дипляна за възстановения
модел на металургично съоръжение „Самоково” и за късноантичната крепост „Цари Мали град”, и
се обезпечи районът с карти на Самоков и околността със забележителности и снимки, на Боровец
– административна карта и карта на ски зоната, на селата в общината със забележителности и
местата за настаняване. Всички материали са двуезични – български и английски.
За участието на общината на международни борси се издават общи информационни брошури на
съответния език – български, английски, руски, немски и румънски.
В края на всяка година се издава и календар със събитията за предстоящата година.
Мярка 3.2.5: Прилагане на иновативни практики и подходи за маркетинг и реклама на община
Самоков като целогодишна туристическа дестинация – създаване на работеща туристическа марка:
През 2017г. възложихме изготвянето на мобилно приложение, което покрива информативно
всички сфери на обществения живот на територията на общината и във формата на съобщения до
всички абонати на приложението информира за всяка проява в общината. По този начин Община
Самоков е една от първите и малкото общини на територията на България, които разполагат с
мобилно приложение,.
Мярка 3.2.6: Подкрепа развитието на взаимодействието между образователните институции и
туристическия бранш с оглед задоволяване нуждите му от подготвени кадри:
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“.
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. От своя страна учениците от гимназията по туризъм подготвиха
кулинарна изложба по време на първото издание на Празника на картофа през 2017г. На всеки
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фестивал, организиран от община Самоков, се канят детски самодейни състави, които да
представят уменията си и да зарадват както местните участници, така и гостите на събитията.
ОП „МТТД“ има подписан договор с ПГ по Туризъм за дуално обучение по професия „Хотелиер“.
През 2017 година проведе няколко срещи с ръководството на ПГ по Туризъм като една от срещите
беше в по-широк формат и на нея присъстваха представителите на бизнеса, за да се обсъдят
проблемите и липсата на пресечни точки на бизнеса и образователната институция по отношение
на осигуряването на кадри.
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;
Спортни обекти;
Туристически маршрути;
Места за настаняване и изхранване с адреси и телефони;
Обекти за развлечение;
Календар с актуални данни за всички събития на територията на общината
Информация за банки, аптеки, читалища, спортни клубове и др.
Новото мобилно приложение на общината информира за всички предстоящи събития на
територията на общината. Актуална информация се публикува както на сайта на община самоков,
така и във фейсбук профила й.
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.
През 2017 г. бяха организирани и проведени с помощта на общината следните тематични
фестивали, научни форуми, културни и спортни прояви, които са част от календара със събития за
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текущата година, качен на сайта на ТИЦ и с безплатно разпространение на хартиен носител в
туристическия център и в хотелите на територията на общината:
•

Национален фестивал „Магията на Рила планина”;

•

Празник на Рилския зелник – с. Бели Искър;

•

Чакърови тържества;

•

Бобфест – с. Радуил;

•

Боророк – рок фестивал в к.к. Боровец;

•

Дар от Природата – с. Говедарци;

•

Национален фестивал „Нашенско хоро“;

•

Празник на картофа;

•

Национална награда за фотографско изкуство "Анастас Карастоянов"

•

Национален фестивал на старата градска песен „С песен в полите на Рила”;

•

Национален фестивал на самодейните театри „Театър без граници”;

•

Национален детски конкурс в рамките на Националната награда „Захарий Зограф”;

•

Научен симпозиум „ Цар Шишманови дни в Самоков”;

•

Състезание по планинско бягане „Рила Ран“ – 5 км бягане, както и полумаратон от

Самоков до Мусала;
•

„Рали България“, кръг от Източноевропейския шампионат по мотокрос;

•

Балкан офроуд рали маратон;

•

Държавни зимни първенства по ски, сноуборд и ски бягане;

•

Европейско първенство по волейбол – кадетки;

•

Плейофи балканска и национална лига по баскетбол;

•

Световна купа по аеробика за мъже и жени;

•

Републикански отборен шампионат по борба;

•

Международно състезание по ориентиране.

Икономическият и социален съвет съвместно с Община Самоков проведе през ноември 2017
година форум със завършващите през 2018 година младежи от града, за да се обсъди темата за
Възможностите за развитие на младите хора в община Самоков, на който форум основни
действащи лица бяха самите младежи, които очертаха затрудненията си и всичко онова, което би
направило града по-привлекателно място за живот и за работа за самите тях.
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:
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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:
Продължава да функционира изграденото с европейско финансиране, модерно депо, открито в
община Самоков през 2015 г. То обслужва над 70 хиляди жители на четири общини - Самоков,
Костенец, Долна баня и Ихтиман. Чрез функционирането му се създава екологична система за
съвременно управление на отпадъците в региона, която намалява замърсяването на околната среда.
През 2017г. се изготви проект за рекултивацията на старото депо, който е внесен в МОСВ за
одобрение и финансиране.
Поставени са контейнери за разделно събиране на отпадъците и тяхното рециклиране.
През 2017г. на две места в града и на едно в к.к.Боровец поставихме подземни контейнери. Чрез
внедряване на системата се постига сериозен екологичен ефект, предвид, че съдовете за смесен
отпадък са под земята и същия не може да бъде изваден и разпилян около контейнерите. От друга
страна се постига по добра и дискретна визия.
Поддържането на високо качество на околната среда е важно както за посетителите, така и за
местната общественост. От 2001г. стартира Програмата за битова и обществено-административна
газификация на Община Самоков и к.к. Боровец. Вече над 800 битови и над 120 стопански
потребители се убедиха в предимствата на природния газ като сравнително евтино и екологично
гориво. За период от 10 години са спестени стотици хиляди тонове вредни емисии в атмосферата.
Община Самоков разполага от 2016г. с два електромобили, които се ползват предимно в градски
условия. Целта на пилотния проект е да бъде даден пример на обществото за използването на поекологични превозни средства. Станция за зареждане на автомобилите е монтирана на сградата на
общината. На паркинга на Лидл е изградена още е една станция.
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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 байка парка в к.к. Боровец по отношение развитието му и изграждането
в близко бъдеще на една цялостна вело мрежа в общината, която да обхване и свърже целия регион
– Самоков, Боровец, селата около тях и достигне до с. Белчин и комплекса „Цари Мали Град“.
Специфична цел 3.4. Насърчаване на интегрирането на местното производство в предлаганите
туристически услуги.
Мярка 3.4.1: Организиране на специализирани търговски борси, панаири, изложения за разкриване
на нови пазарни възможности в подкрепа на местния бизнес и стимулиране на обмена на
информация във връзка с реализирането на туристически дейности и туристическо предлагане.
През 2017г. 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 рекламно-информационен щанд на площ от
12 м2 и с визия, която показва целогодишните възможности за туризъм на региона;
- Vakantjebeurs - Холандия – участие съвместно със Съюз на хотелиерите и собствениците в
Боровец с инфодеск на щанда на Министерството на туризма;
- Отдых/Leisure – Москва/Русия– участие съвместно със Съюз на хотелиерите и собствениците в
Боровец с инфодеск на щанда на Министерството на туризма;
- Участие в XII-та Годишна среща на местните власти, организирана от Националното
сдружение на общините в България /НСОРБ/.
Тези международни форуми предоставят отлични възможности за полезни бизнес контакти
между изложителите, промотиране на разнообразни продукти, програми и оферти пред
професионалисти и широка публика. Ежегодното участие в тези изложения показва устойчивост
пред настоящите и потенциалните потребители на туристическия продукт и поддържа имидж на
утвърдена дестинация.
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 2017 г. се проведе работна среща с представители на Сдружение „Устойчиво общество,
Екологично сдружение „За Земята“ и Хранкооп София, които са организатори на фермерски
пазари в София и страната. Мисията на фермерските пазари Хранкооп е да предоставят достъп до
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чиста храна. Всички производители на пазарите са малки семейни ферми, предлагащи почти
изцяло само собствена продукция.
На срещата се обсъди възможността за организиране на фермерски пазар в Самоков, на който да се
поканят да участват със собствена продукция местни производители, а също така и занаятчии. По
този начин ще се насърчат местните селскостопанските производители и занаятчии. На този пазар
ще се поканят и представителите на туристическия бранш и по този начин може да се намери
допирната точка между бизнеса и местните производители. Този пазар ще даде възможност за
популяризиране на автентични хранителни продукти и ястия от района.
През 2017г. се постави началото на Празника на картофа, но на срещата между
картофопроизводителите и ръководството на общината се обсъди идея за мащабно мероприятие
през 2018г., на което да участват местните картофопроизводители с тяхна продукция, местните
занаятчии, вносители на семена, препарати, техника и да бъдат поканени представители на
туристическия бранш.
СТРАТЕГИЧЕСКА

ЦЕЛ

ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА

2:

СРЕДА,

ПОДОБРЯВАНЕ
АДАПТИРАНЕ

НА

ФОРМИТЕ

СОЦИАЛНАТА
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 2017г. 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.
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•

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” проект „Нов шанс за успех”

процедура „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” в СУ „Отец Паисийй” са ограмотени 15 лица до
29 г.
По проект «Твоят час» взеха участие на 85 % от училищата в община Самоков. Създадени са
клубове в зависимост от интересите от учениците. Целодневна е организацията на обучението в
почти всички училища. Общината оказа пълно съдействие в провеждането на турнири и
състезания. Създадени са Обществени съвети във всички училища и детски градини. Осъществява
се съвместна работа на институциите по обхват и задържане на подлежащите на задължително
образование деца и ученици. Взема се участие в родителски срещи, с цел насочване и оказване на
подкрепа за родителите на учениците. Изготвяме информационни образователни материали за
мероприятия организирани от Община Самоков, в които децата и учениците участват. Използваме
интерактивни методи в детските градини с цел повишаване интереса на децата и качеството на
образование. Работи се с родители и се провеждат открити уроци в детските градини.
Предоставихме възможности за провеждане на изнесени часове в историческия музей Самоков по
теми от Образователната программа на музея.
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 2017г. Педагогическият персонал в училищата и детските градини в община Самоков участва
в обучения и квалификационни курсове за повишаване на квалификацията си, чрез защита на
професионално-квалификационна степен. Осъществява се с подкрепата на СБУ.
Извършени бяха текущи ремонти в училищата и подновяване на материалната база
Направен бе основен ремонт на тоалетните в ПГ „Константин Фотинов” и ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”
Направен бе нов скатен покрив на част от сградите на ОДЗ „Зорница”
Изградена бе нова масивна ограда на ЦДГ „Пролет”
Мярка 1.1.3: Подкрепа за организирането на обмен на добри практики, както за ученици, така и за
учители в рамките на страната и ЕС.
През 2017 г. се проведоха стажове за учениците от Професионална гимназия по туризъм в страни
от ЕС за обмяна на опит и взаимстване на добри практики в сферата на туризма, както и
усъвършенстване на езиковите си знания.
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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;
•

Провеждане на срещи от

страна на Община Самоков с ръководтвото на

професионалните гимназии в града, представители на бизнеса в района и ученици за
сътрудничество и провеждане на стаж по специалността в която се обучават учениците.
•

Проведена Регионална среща "Възможности за реализация на младите хора",

организирана от Икономически и социален съвет със съдействието на Община Самоков
•

Информационна кампания по процедура «Открий ме».

•

Стажове в общинска администрация за младежи до 29 г. с висше образование.

•

Работни места в общинска администрация за младежи по НП „Старт в кариерата”.

•

Въвеждане на дуално образование в ПГ по туризъм като специалността е съобразена с

нуждите на пазара на труда.
•

Участие на Община Самоков в национална конференция за дуалното образование, с

участието на представители от МОН, посланиците на Швейцария, Австрия и Германия, директори
на професионални гимназии, представители на бизнеса, експерти, ученици и родители.
Мярка 1.1.6: Създаване на съвместимост между потребностите на бизнеса от квалифицирана
работна ръка и предоставяното профилирано и професионално образование в община Самоков.
•

Участие в срещи и форуми, заедно с представители на бизнеса и ученици, завършващи

своето средно образование, с цел представяне на учениците своите желания за реализация и
професионална насоченост. Както и потребностите на бизнеса от квалифицирана работна ръка.
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.
Общината осигури възможност за работа на 5 броя лица по програма „Младежка заетост”, в която
кандидатстваха лица с висше образование до 29 годишна възраст.
Мярка 1.1.9: Развитие на таланти и поощряване на младите хора да се развиват в различни области.
•

Както всяка година, така и през 2017г. Община Самоков връчи 9 стипендии по 1000 лв.,

на ученици и студенти с отличен успех и високи постижения в областта на науката, изкуствата и
спорта. За да се подкрепят и подрастващите младите таланти на Самоков, се присъждат и 2
стипендии по 500 лв. на спортисти от ІІ – VІІ клас от зимните спортове.
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•

Подкрепа за учениците от общински училища, при кандидатстване за държавна

стипендия по Наредбата за подкрепа на деца с изявени дарби. За 2017 година 7 ученици с високи
спортни постижения са получили държавна стипендия – съответно от МОН и ММС, в размер на
1620 лв. за всеки ученик.
•

Община Самоков награждава учениците с отличен успех, като се организира церемония

и на всеки ученик се връчва плакет с пожелания за бъдеща реализация и успехи.
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;
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.
Проведе се общински кръг от състезанията „Ученичски игри 2016/2017”, по спортовете футбол,
баскетбол, волейбол, лека атлетика, тенис на маса и бадминтон. Участваха общо 78 отбора със 777
участници - ученици от V до XII клас, в съответните възрастови групи. На първо място в
съответните спортове – с право на участие в областен кръг на Игрите, се класираха 27 отбора.
Първенците в общинския кръг бяха наградени от кмета на община Самоков на тържество в зала
„Арена Самоков” при музейната експозиция „Спортната слава на Самоков”.
Организира се традиционното състезание „Бързи, смели, ловки”, част от спортния календар на
Община Самоков – за ученици от начален етап. Участваха 50 състезатели от 3 и 4 клас от основни
и начални училища – вкл. училищата в Говедарци и Радуил, аплодирани от над 150 свои
съученици. Всички отбори получиха материални награди и грамоти.
С подкрепата на Община Самоков и съорганизатори СК „Рилски атлет” и „Ротари клуб”-Самоков
се проведе традиционен лекоатлетически крос, посветен на 17 май – Денят на спорта и 1 юни – Ден
на детето. Всички учaстници от I до XII клас, получиха фирмена тениска.
Организирахмеа «Световен ден на ходенето», съвместно с Българска асоциация «Спорт за всички».
В мероприятието взеха участие над 80 ученици от училищата: ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» и ОУ
«Митр.Авск.Велешки».
Проведе се традиционен велопоход по инициатива на читалище «Младост 2003» с маршрут
Самоков – Сапарева баня – Овчарци водопада.
По случай Европейската седмица на мобилността
се проведе колопоход в гр.Самоков.
Инициативата е на Община Самоков, съвместно РУ-Самоков. В инициативата се включиха
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ученици и техните учители. Смисълът на кампанията е да покаже, че карането на велосипед е
не само икономично, но и здравословно средство за придвижване.
Мярка 1.2.2: Създаване на условия за повишаване на спортната активност, чрез осигуряване на
необходимите финансови ресурси, развитие на спортния календар и подобряване на условията за
практикуване на различни видове спорт.
През 2017г. се осигури

финансова подкрепа от общинския бюджет на 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 – 12 състезания
„Купа Самоков” за 2017 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 2017”.
Провеждане на тържествена церемония „Спортист на годината – Самоков 2017” , наградени 10-те
най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор. Церемонията се проведе в зала „Арена
Самоков” , пред публика от над 500 души, с участието на спортни клубове, спортни деятели,
родители и млади спортисти.
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.
Организиране на спортно събитие съвместно с Българска федерация по ски като част от проекта
«Бъди навън, бъди активен, бъди свободен от зависимости».
През 2017г. МКБППМН реализира социално-превантивни дейности свързани с детската агресия,
употребата на упойващи вещества и наркотици, безопасно общуване в интернет, здравно
образование и др., а именно:
• Пролетен празник „Цветно вълшебство“ – ангажиране свободното време на децата
• Конкурс „Шоколадово забавление“ – превенция на наркотиците
• Конкурс „Шокостайлингът-лукс от най-висока класа“ – превенция на наркотиците
• Обучения по първа долекарска помощ „И аз мога да помогна“
• Парад на хвърчилата „Моето послание за мир и приятелство“ – превенция на агресията
• Турнир по спортна стрелба „Не на дрогата, насилието и противообществените прояви“ –
превенция на наркотиците
• Екопътеки „С дъх на приключение и доза полезна информация“ – превенция на наркотиците
Страница 30 от 47

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2017 г.

• Забава с настолни игри „Не се сърди човече“ – превенция на агресията и проблеми в
общуването
• Карнавална фиеста – превенция на агресията и наркотиците
• Игра и отдих навън - чрез организиране на градската среда по артистичен, забавен и полезен
начин, целяхме да подтикнем децата и младежите да общуват както помежду си, така и с техните
родители, да имат повече „шарени“ причини да излязат на открито и да се раздвижат. I-во:
Изработихме уголемена версия на добре познатата игра „Не се сърди човече“. В нея децата играят
ролята на пионките и „влизат“ и „излизат“ от играта по добре познатите правила. Идеята се
реализира на площадка „ТоТка“ /тютюневия склад/. II-ро: В Туристическата градина, в горната й
част около Въжения град, направихме кът за отдих и среща с приятели, като поставихме 6 хамака,
1 къщичка за книги и 12 соларни фенера, със средства от бюджета на МК. Мястото бе избрано
поради факта, че там има охрана и така се надявахме и това новообособено място да влезе в обсега
на охраната. Мотива, който ни води да направим такова място, е отново свободното време на
младежите и децата в града и то да се превърне в предпочитано от младите хора.
• Лятна програма - конна езда, с включени посещения на интересни места в к.к.Боровец и
занимателни игри – за осмисляне свободното време на децата
• Лятна програма - екомаршрути: Екопътека „Бели Искър“, Хижа Вада, Ловно стопанство
„Искър“ –резерват Авала, Хижа Мальовица, с включени занимателни игри и беседи – за осмисляне
свободното време на децата
• Работа с родители - „Проблеми с училищната адаптация в пети клас“
• Изнесени беседи и лектории в различни училища на територията на общината – 18
- Беседи - казуси за Агресията: „Опасна игра“, „Родители спорят“, „Отхвърлен“, „Насилие“, „
Отвличане“, „Злополука“
- „Самочувствието – положително или отрицателно качество“ – темата разглежда
самочувствието като положителна и отрицателна черта на личността. Дава и препоръки за
развитието му с цел водене на пълноценен и качествен живот. /Възрастова група: 4-ти-7-ми клас/
„Тялото като начин на себеизразяване“ – красота, диети, хранителни разстройства, фитнес,
анаболи, татуировки, пиърсинг и др. /Възрастова група: 4-ти-10-ти клас/
„Толерантността е мисия възможна“ – „Сега, когато можем да летим във въздуха като
птици, да плуваме във водата като риби, не ни остава нищо друго освен да се научим да живеем на
земята като хора“-Бърнард Шоу
/Възрастова група: 4-ти-10-ти клас/
- „Кой съм аз? – в търсене на пътя към самия себе си” – открит разговор за силните и слабите
страни на всеки един, неговите ценности, интереси, добродетели, идоли, мечти … и възможностите
му за реалното им достигане” /Възрастова група: 2-ри – 5-ти клас/
- „Секс или къде са другите по трасето” – разглежда въпроси като сексуалността, контрацепция,
полово предавани болести, бременност, аборт и др. /Възрастова група: 5-ти – 11-ти клас/
- „В мрежата – могъщи и безпомощни” – влиянието на медиите и интернет върху детската
психика. /Възрастова група:4-ти – 8-ми клас/
- „Ключът към другите е у теб”-темата касае взаимоотношенията с връстници от същия и
противоположния пол. /Възрастова група: 4-ти – 11-ти клас/
- „Слабата страна на тийнейджърите” – депресия, тревожност и лабилна психика. /Възрастова
група: 6-ти – 12-ти клас/
- „Мога ли да бъда приятел с детето си?!“ – разговор с родителите за взаимоотношенията децародители. Темата се презентира по време на родителска среща.
- „Златни правила да не влезнеш в затвора” - отговорността на малолетните и непълнолетните
при извършване на правонарушения. /Възрастова група: 5-ти – 11-ти клас/
- „Аз сам избирам” - превенция на проблема алкохол и наркотици. /Възрастова група: 5-ти – 11ти клас/
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Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните
Година

2017г.

Брой
реализирани
Брой лица, обхванати Брой
от
консултирани
програми за превенцияинформационни
и
кампании деца
за и семейства чрез
противодействие на детското
предотвратяване на асоциалното
МКБППМН
асоциално поведение
поведение сред децата
15

1550 - І - ХІІ кл.

147 деца, 51 семейства

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 .
Започна изграждането на нов физкултурен салон в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и бяха
направени проекти за обновяване на спортните площадки в две училища ПГ”Константин Фотинов”
и ОУ”Христо Максимов”.
Бяха изградени три фитнеса на открито – два в двора на СУ„Никола Велчев” и един в
Туристическата градина.
Изградена е нова фитнес площадка в с. Доспей
Реконструира се и се разшири фитнес залата в зала „Арена Самоков”
Изградени бяха нови детски площадки в селата Марица, Радуил, Бели Искър и Мала Църква;
Направени бяха нови детски площадки в ОДЗ „Звънче” и ЦДГ „Детелина”.
В парк „Крайречна зона” беше открит скейт парк с възможности за обучение и площадка за
домашни любимци.
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.
Културата е елемент от цялостната политика на Община Самоков за осигуряване на устойчиво
развитие, утвърждаване и подобряване качеството на живот на гражданите, реализирана като част
от националната културна политика и запазване на българската идентичност и характерните за
Общината фолклор, традиции и обичаи. На територията на общината функционират 28 културни
институции, в това число и народните читалища, чиято дейност е насочена именно към
промотиране на местното културно многообразие, и към съхраняване на традиции и самобитност.
Много са културните събития, заложени в Културния календар на Общината, на читалищата,
Историческия музей и Общинската библиотека. Така се полагат максимални усилия да запазване
за поколенията на културното ни многообразие и за експонирането ми така, че то да помага за
националното и естетическо възпитание на подрастващите.
Цялостно изпълнение на общия календар на културните събития чрез включването на всички
културни институции, бизнес среди, медии, граждански организации и жители на Общината, води
Страница 32 от 47

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2017 г.

до реализирането на значителен обем значими събития, като част от тях са и с международно
участие, като:
 Два международни симпозиума /Научен симпозиум Царшишманови дни в Самоков и
Международен симпозиум по живопис и пластика/;
 Десет национални фестивала;
 Един международен фолклорен фестивал;
 Финансиране и организиране на над 10 различни проекта в областта на културата и
подпомагане на културни институции и неправителствени организации, между които Младежки
парламент, местни ученически и детски формации.
Реализиране на формат „Описание, документиране и предписание за съхранение на
книжовното ръкописно и старопечатно новобългарско наследство на православните храмове в
селата на Общината” с цел съхраняване духовното ни наследство.
За първи път Община Самоков организира Национална награда за фотография на името на
самоковеца Анастас Карастоянов
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.
Община Самоков подкрепя административно и логистично работата на културните си
институции при подготовката и представянето на иновативни културни проекти, както и насърчава
и подкрепя младите хора за реализацията на техните самодейни изяви в областта на различни
видове творчество. Това се изразява в осигуряване на средства и условия за школите по
изобразително изкуство, особено по време на лятната ваканция, във финансиране на младежки
концерти и други изяви, както и възможност за практикуване на любителско изкуство и др.
Предоставя се на жителите на Общината достъп до съвременно културно съдържание чрез
гостувания на различни външни продукции.Насърчава се включването на гражданите в творчески
процеси с цел да се оформи една действаща, а не пасивна публика.
Много са и културните събития по време на които се организират различни ателиета,
работилници и уъркшопи в различни области на съвременните изпълнителски изкуства за
подрастващи и възрастни.
Така се постига разширяване и привличане на нови аудитории, популяризиране на културните
продукти не само сред гражданите на града, а и сред гостите на Общината, обогатяване на
културното съдържание с нови, иновативни продукции.
По този начин общинските културни институции се превръщат и в центрове в които публиката
може да участва в съвременната култура. Това води до по-устойчиво развитие на културните
процеси .
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.
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.
Работата на Общината, съвместно с културните институции на територията й е да се насърчи
развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране на разнообразен
културен продукт, целящ да покаже идентичността и неповторимостта на региона.
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Освен това събитията, насочени към тази цел включват и деца и млади хора, за да провокират у
тях интерес към историята на Самоков и селата в Общината, към съхранените бит, изкуство,
художествени занаяти и обичаи. Това разбира се случва и с различните образователни програми в
Историческия музей, Общинската библиотека и читалищата.
Това е и начин да се обединят гражданите около идеята за осъществяване на приемственост
между поколенията по отношение на характерната ни самобитност, както и надграждане на
естетически вкус към красивото, градивното и възпитаване на хармония във възприемането чрез
културното и образователно развитие. Тази година за първи път се проведе Национална награда по
фотография, които показа желанието на гражданите за въвеждане на нови форми за изяви в
различни области. Чрез въвеждането на нови културни формати се вижда желанието на широки
части от населението да се включат в мисия за осигуряване на пренос на културно наследство
между поколенията.
Освен това се работи за подобряване на професионалната компетентност чрез организиране на
семинари на различни теми: за библиотекарите, работещи в селските читалища във връзка с новите
изисквания към обществените библиотеки и разясняване на идеите за библиотеката като
информационен център или тенденциите в автоматизацията на библиотечните процеси, за хората,
занимаващи се с читалищна дейност, за обсъждане на новите нормативни документи и др., както и
различни обучения за гражданите в самите библиотеки.

Мярка 1.3.3: Стимулиране провеждането на местни политики за създаване на културни продукти
успешно комуникиращи със съвременните европейски и глобални тенденции.
Културният календар на Община Самоков и разнообразен и включва фолклорни празници,
чествания на годишни, събития за деца и младежи:
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”
Традиционни празници и чествания:
Осми февруари – 101 години от Булаирската битка. Тържествено честване пред читалищепаметник „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.
Великденски празници.
Девети май – Ден на Европа и победата над фашизма.
Четиринадесети май –Освобождението на Самоков.
Церемония по връчване Националната награда „Захари Зограф” и национален детски конкурс.
Церемония по връчване на Национална награда „Анастас Карастоянов”
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.
Празник на късно антична крепост „Цари Мали град”, с. Белчин.
Празник на Рила.
Чакърови тържества в Самоков
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„Рок в Рила”.
Ден на СВМЧК Симеон Самоковски – Празник на град Самоков.
Младежки фестивал „Ритъмът на планината”.
Мярка 1.3.4: Създаване на културни платформи даващи възможност за участие, диалог и
реципрочност между всички заинтересовани страни в областта на културата.
Самоков си има свой специфичен образ, наложил се през годините. В процеса на работа се получи
разширяване и обогатяване на културния живот и от създаване и развитие на нова, собствена,
специфична визия за цялостна културна политика като главен фактор.
Това повлиява пряко върху развитието на културата
в Общината и включва всички
заинтересовани страни от публичния и граждански сектор. Подобрява се качеството на културната
среда /по-добро общуване между културните институции и гражданското общество, както и между
самите културни институции/, провеждат периодически срещи между културните институции с
цел обсъждане на различни въпроси, като:
Активен маркетинг на културния продукт;
Съхраняване на живото, нематериално културно наследство и работа за популяризиране на
познанието за него, чрез осигуряване на трансмисията му към следващите поколения;
Развитие и правилно управление на наличните ресурси.
Развиване на любителското творчество. Чрез любителското творчество в читалищата се предоставя
възможност на всички граждани за участието им в обществения културен живот; създаване на
клубове за художествени дейности, насочени към различни възрасти; ангажирането на повече хора.
Самодейността в тези центрове е насочена към развитието на творческия потенциал на гражданите
и най-вече на младите хора.
Иницииране и насърчаване на новаторство и креативност в областта на културата чрез съвместно
участие в разработване и реализиране на проекти.
Усъвършенстване на системата за защита на нематериалното културно наследство. Съхраняване на
основни традиционни и емблематични за региона занаяти. Включването им във форми, достъпни
за децата и младежите с цел тяхното обучение, както и запазването на занаятите.
Грижа за израстване и утвърждаване самочувствието на творците и културните дейци в сектора.
Подобряване условията на мобилност на творците. Специална грижа за развитие на изявени млади
таланти в областта на изкуствата;
Развитие на културно сътрудничество и общи мероприятия между отделните читалища, отделните
институции и неправителствения сектор;
Продължаване на тенденцията за оборудване на културните институции и читалищата ни със
съвременни технически средства.
Така се постига валоризация на културното наследство с цел гарантиране на социално развитие и
по-високо качество на живот.
Мярка 1.3.5: Формиране ролята на общината като медиатор между културните институции и
заинтересованите страни, чрез създаване на фонд за култура.
Ключовата роля на Общината като медиатор между отделните структури, извършваща различна
дейност в сектора култура се изразява в съгласуване на различните формати, предлагани и
изпълнявани от представителите на неправителствения сектор, културните институции, бизнеса и
гражданите.
Целта е точно да се идентифицират и покажат пред широката общественост добрите проекти,
предложени от културни организации. Ангажираността на Общината и гражданското общество
водят до ефективен контрол върху правилното изпълнение и получаване на добър културен
продукт. Публичният сектор в съвременния европейски контекст е регулативен, буферен,
партньорски, а не осигуряващ финанси. Към момента Общината е с най-висок дял на финансиране
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на културните събития, но от друга страна тя е и своеобразен посредник между пората от
културния сектор и бизнеса. Така могат да се осигуряват иновативни методи за партньорство
между културата, бизнеса и общината. В момента подкрепата е на базата на проектно
финансиране. Като начало за финансиране се приемат идейни проекти след попълване на
определен формуляр, включващ конкретна информация за събитието, както и финансов план.
Предстои да се приеме Правилник и Устав за споделено финансиране.
Мярка 1.3.7: Социализация на културните продукти, предлагани от институциите и културните
средища.
Важната роля на Общината в случая е, че осигурява условия за за създаване на насърчаваща среда,
която цели устойчив растеж на креативните идеи в областта на културата и художествените
занаяти. Това подпомага процеса на представяне на творческите продукти като стока –
организиране на изложби и базари с цел промотиране и продажби. Това е полезно както за преките
създатели на културни продукти, напр. занаятчии, неправителствени организации и граждански
групи. Не на последно място се предоставя възможност за това, местният бизнес не само да
подкрепя, но и да осигурява ресурс за подобни събития, да ги направи максимално полезни,
ефикасни и устойчиви.
По този начин има възможност да се осъществяват и различни партньорства за създаване на:
създаване на информационна платформа култура; създаване на платформа за образование в
съвременните технологии и изкуства ; обучение на хората на изкуството в бизнес-умения,
създаване на организация за споделен ресурс;
устойчиво подпомагане на творчески проекти ;подпомагане от страна на туристическия бранш за
културния живот в общината.

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.
Общината осигурява медицинско обслужване в училищата и детските градини.
Назначени са трима здравни медиатори, двама в гр. Самоков и един в с. Ковачевци.
Закупен е нов имунологичен анализатор в клинична лаборатория на МБАЛ Самоков.
Мярка 2.1.2: Насърчаване развитието на мрежа от кампании за превенция и предотвратяване на
социално значими заболявания и провеждането на тематични здравни беседи, както в рамките на
образователната система, местното население така и сред представители на уязвимите групи.
Провеждане на презентации и беседи за превенция на социално значими заболявания от здравните
медиатори и медицинските специалисти в училищатата и детските градини.
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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.
На територията на община Самоков има добре развита мрежа от социални услуги.
Продължава предоставянето на социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от
семеен тип за деца без уврецдания, като през 2017 година са били настанени 14 деца.
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.
През 2017 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, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
През цялата 2017 продължи предоставяне на социалната услуга «Личен ассистент», финансирана
по ОП «Развитие на човешките ресурси», схема «Независим живот».
Продължава предоставяне на социалната услуга в общността Домашен социален патронаж, с 160
потребители.
И през 2017 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 деца и лица.
Община Самоков продължава да предоставя топъл обяд на 81 лица, включващ в себе си супа,
основно и хляб на стойност 2.50 на ден за периода от 01.01.2017-31.12.2017 г., като финансирането
е Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за
директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

2014BG05FMOP001-

03.02

„Осигуряване на топъл обяд“ – 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.
През 2017 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. На територията на
общината има действащи 6 клуба на пенсионера.
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От 2017г. функционира Дом на покойника в гробищен парк „Ридо”. Общината продължава да
осигурява безплатни погребални услуги на социално слабите семейства.
Мярка 2.2.3: Синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените
организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Самоков.
Община Самоков кандидатства и спечели финансиране по Оперативна програма «Региони в
растеж», като предстои изграждане (ремонт на съществуващи сгради) на Център за обществена
подкрепа и Дневен център за деца с увреждания.
През 2017г. се изгради нов покрив на социалната трапезария.
Поставени бяха нови спирки за градския транспорт и стоянки за таксита.
ПРИОРИТЕТ

3.

УКРЕПВАНЕ

НА

АДМИНИСТРАТИВНИЯ

КАПАЦИТЕТ

И

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА 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.
През 2017г. създадохме регистър за проведените обучения на служителите, в който се описват броя
на обучените, съответно в какво направление и получените сертификати. Ежегодно се организират
обучения на служителите съобразно възникналите нужди и

промените в българското

законодателство.
В община Самоков се поддържат следните програмни продукти за работа:”ИМЕОН” –
деловодство, МДТ и общинска собственост, ActWare - aактосъставяне, Lbd население - локална
база данни население, RegPages - работа с цифровизирани регистри и TombStone - програмен
продукт за работа с гробищни паркове.
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.
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.
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По Проект : Подобряване на административния капацитет на община Самоков:
BG16RFOP001-8.003-0021-C01, изпълняван по ОП „Региони в растеж”2014-2020. в периода
07-09.11.2017г. бе извършено обучение на екипите, управляващи проект за внедряване на
мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради:
1.Договор за БФП„BG16RFOP001-2.001-0099-C01„Повишаване на енергийната ефективност
на административните сгради на Общинската администрация-Самоков, РПУ-Самоков и
сградата на ОУ „Авксентий Велешки” гр. Самоков
2. Договор за БФП№ BG16RFOP001-2.001-0103-C01
„Подобряване на енергийната
ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325,
65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1,
65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“
3. Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 „Подобряване на енергийната
ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и
65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1,
65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и
65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“;
4.Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната
ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и
65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1,
65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1,
65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP0012.001-0167-C02
Бяха обучени 12 служители на общинската администрация.
Мярка 3.1.3: Подобряване на комуникационните способности на служителите на общинската
администрация за подобряване качеството на предлаганите услуги
През 2017г. в Центъра за административно обслужване поставихме кутия за мнения и предложения
на гражданите свързани с подобряване на комуникационните способности на служителите на
общинската администрация и подобряване качеството на предлаганите услуги. Периодично
извършваме анализ на представените предложения, включително и на получените на електронния
адрес на общината, като извършваме необходимите промени.
Ежегодно изготвяме и доклад за изпълнение на 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.
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.
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През 2017 г. се осъществи актуализация на процедурите и инструкциите за административни
услуги във връзка с ISO 9001:2008. Проведе се обучение за вътрешни одитори по ISO 9001:2008 на
5 лица, които получиха съответните сертификати.
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
подържа и 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.
От 2017г въведохме 17 е-услуги, което даде възможност за заявяване на желаната услуга през
интернет, без да се налага идване на място. През електронния портал може да се плати или направи
справка за съответната преписка.
От 2017г. функционира виртуален ПОС терминал.
Издадохме информационни брошури на различна тематика, свързани с ангажиране на свободното
време на децата, оползотворяване на отпадъците, инвестициите в опазване на спокойствието и
сигурността на гражданите, календар на културните събития и др.

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.
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.
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На територията на Регионално депо за отпадъци – Самоков се осигурява безвъзмездното предаване
и обезвреждане на разделно събрани отпадъци от бита, генерирани от територията на Община
Самоков. Всички населени места включени в организираното сметосъбиране са оборудвани със
съдове за отпадъци, които се обслужват с честота съгласно ежегодна заповед на кмета на общината
и одобрен график за събирането и транспортирането на битови отпадъци генерирани на
територията на Община Самоков.
Ежегодно се извършва подмяна на съдовете за сметосъбиране и сметоизвозване от фирма
„БЕКАСТРОЙ” ЕАД с която Община Самоков има сключен договор.
Мярка 1.1.2: Минимално въздействие върху околната среда при депониране и третиране на
отпадъците чрез увеличаване на дейностите по предотвратяване образуването, обезвреждането и
рециклирането на отпадъците.
През 2017г. са събрани 8987.61 тона смесен битов отпадък. От тях са сепарирани 102.221 тона и
депонирани 8 885.39 тона.
Съгласно сключен Договор за сътрудничество между Община Самоков и „Булекопак”АД, на
територията на Община Самоков системата за разделно събиране, транспортиране, временно
съхранение, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки се организира от
„Булекопак”АД–организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
През отчетния период, в резултат на сепариране, са предадени за рециклиране следните количества
разделно събрани отпадъци:
Хартия – 30,641 тона
Пластмасови опаковки – 22,554 тона
Стъклени опаковки - 44,138 тона
Черни и цветни метали – 0,737 тона
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
През 2017г. се реализира проект „Доизграждане и реконструкция на водопроводната и
канализационната мрежа на курортен комплекс Боровец /в обхват –водопроводни клонове №I, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 и канализационни колектори №4-1, 4-1А, 4-2, 4-3, 4-3-1, 4-4, 4-4А, 45, 4-5А и 4-5Б”-проект, реализиран със средства от ПУДООС на обща стойност 2 690 000 лв.
Постигнати цели на проекта са:
- подобряване екологичната обстановка на курорта;
- подобряване ефективността при използване на водния ресурс;
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- подобряване събирането и отвеждането на отпадните битово-фекални води.
- подобри се състоянието на околната среда на територията на к.к. „Боровец” и на община
Самоков като цяло в резултат на доизграждането на канализационната мрежа и сто процентово
пречистване на битовите отпадъчни води;
- Подобри се средата за отдих и туризъм в един от най-предпочитаните курорти на територията
на Република Българя, което доведе допълнително до положителни икономически резултати;
- Подобри се здравето на пребиваващите в курортния комплекс (туристи и работещи) първо чрез
недопускането на непречистени битови отпадъчни води в природата и второ чрез подмяната на
част от етернитовите тръби на водопроводната мрежа, които са канцерогенни и доказано опасни за
здравето;
- Редуцира се загубата на вода по водопроводната мрежа от 65% на 52%. Това е положителен
резултат не само от екологична гледна точка, но и от икономическа. Водните загуби се заплащат от
потребителите и тяхното редуциране би могло да доведе и до намаляване на стойността на
услугата водоподаване.
Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа е 3176.06 м, а на реконструираната
канализационна мрежа е с обща дължина 1 856.96 м и включва 9 колектора.
Мярка 1.1.5: Рехабилитация/реконструкция на съществуващата пътна мрежа и изграждане на нови
участъци с оглед бъдещето развитие на общината и формиране на нови курортно туристическите
локализации.
През 2017 година се асфалтираха улици в к.к Боровец на обща стойност 300 000 лв.
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.
През 2017г. се извърши:

Асфалтиране на улици в с.Радуил
Асфалтиране на улици в с.Марица
Асфалтиране на улици в с.Поповяне
Асфалтиране на улици в с.Ярлово
Асфалтиране на улици в с.Ковачевци
Асфалтиране на улици в с.Алино
Асфалтиране на улици в с.Бели Искър
Асфалтиране на улици в с.Маджаре
Асфалтиране на улици в с.Мала Черква
Асфалтиране на улици в к.к.Боровец
Направа на паркинг Софийско шосе
Асфалтиране на улица Рилски скиор
Асфалтиране на улица Генадий Шигорин
Асфалтиране на улица Търговска
Направа на велоалея ул.Преспа

580 м
310 м
140 м
580 м
220 м
450 м
80 м
150 м
300 м
2700 м
500 м
200 м
160 м
80 м
400 м
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Подмяна на водопровод с.Горни Окол
Подмяна на водопровод с.Райово
Подмяна на водопровод с.Ковачевци
Подмяна на водопровод с.Гуцал

264 м
60 м
432 м
650 м

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.
След като изцяло се подмени уличното осветление с енергоспестяващи светодиодни (LED) улични
осветители на територията на цялата община, осигуряваме необходимата поддръжка.
През 2017г. продължи изграждането на 24-часово видеонаблюдение в град Самоков и селата.
Монтираха се още 24 камери в града и още 12 камери в селата - Драгушиново, Злокучане, Райово,
Поповяне, Широки дол, Маджаре, и Ковачевци.
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.
Внедрени мерки за енергийна ефективност в сградата на „бивш родилен дом” със средства на
Община Самоков и Проект „Красива България” на стойност 95 807.31 лв.
Извърши се цялостна подмяна на стара дървена дограма с PVC, направа на топлоизолация по
фасади и по цокъл, ремонт на покрив и вертикална планировка.
Мярка 1.1.9: Стимулиране на увеличаване битовото потребление на газ, като екологично чист и
икономичен енергоносител и създаване на условия за изграждане на мощности за комбинирано
производство на топло и електроенергия.
Отчита се ръст на домакинствата за изминалата година, които преминават от използване на твърди
горива с високо съдържание на сяра към използване на газ и отопление на пелети.
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.
На територията на Община Самоков през 2017 г. до търговски обект „ЛИДЛ” в гр.Самоков беше
изградена станция за зареждане на електромобили. Станцията бе финансирана от търговска верига
„ЛИДЛ”.
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.
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Ежегодно взаимодействие с РДГ и ОДМВР за извършване на проверки в гатерите на територията
на общината. Набелязани са конкретни мерки и стъпки за предотвратяване на незаконната сеч.
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.
През 2017г. е извършен оглед на реките в рамките на Община Самоков от служители на общинска
администрация. Извършено е почистване от наноси, едра и дребна растителност на реките в
следните населени места: с.Райово, с.Ново село, с.Шипочане, с.Широки дол, с.Алино, к.к.Белчин
бани, с.Ярлово, с.Поповяне, с.Ковачевци. почистени са канавки в с.Рельово и с.Клисура.
Почистването се извърши със средства на Община Самоков.
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.
Функционира и поддържаме противопожарна кула с видеонаблюдение за превенция от пожари в
с.Райово.
ПРИОРИТЕТ 2. ПОДКРЕПА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС
СЪХРАНЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИЯ И РАСТИТЕЛЕН СВЯТ В
ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ.
В териториалния обхват на Община Самоков попадат следните защитени зони от мрежата „Натура
2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
- BG0000495 „Рила”, BG0000308 „Верила”, BG0000113 „Витоша”, BG0000617 „Река Палакария”,
BG0001307 „Плана”, BG0000301 „Черни рид” за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;
- BG0000113 „Витоша”, BG0000495 „Рила”, BG0002084 „Палакария” за опазване на дивите
птици.
В обхвата на Община Самоков попадат следните територии по смисъла на Закона за защитените
територии:
-

Природна забележителност „Черната скала” – к.к.Боровец

-

Природна забележителност „Юруковото” – земл. на с.Ковачевци

-

Зашитена местност „Букова усойна” – земл. на с.Доспей

-

Зашитена местност „Шумното тепе I” – земл. на с.Ново село

-

Зашитена местност „Чакърови поляни” – земл. на с.Бели Искър

-

Природен парк „Витоша” – земл. на с.Ярлово и с.Ковачевци
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Национален парк „Рила” – земл. на с.Говедарци, с.Маджаре, с.Мала Църква, с.Бели Искър,
гр.Самоков и с.Радуил.
В защитените територии не се допускат мероприятия водещи до увреждане на екосистемите,
ключови местообитания на видове и на генетичните им ресурси.
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 – включително чрез целенасочени
действия в образователните институции в общината, но и извън нея.
През 2017г. Община Самоков изготви програма за пролетно почистване, в която са включени
дейности по почистване на зелени площи, пътни артерии, междублокови пространства, както и
интензивно извозване на отпадъците от извършеното от гражданите почистване.
Община Самоков и „Булекопак“ АД проведоха разяснителна кампания и предоставиха кошчета за
разделно събиране на отпадъци във всички учебни заведения.
Община Самоков за пореден път участва в националната кампания „Да изчистим България
заедно”. Инициативата беше подкрепена от граждани, институции и фирми.
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
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власт, бизнеса и гражданските организации са от съществено значение за процеса на изработване и
осъществяване на политика за реагиране на промени в околната среда.
И през 2017г. Община Самоков организира дейности по почистване, залесяване и зарибяване на
коритото на р.Искър.
2.1.3: Осъществяване на регионално сътрудничество в контекста на климатичните заплахи,
замърсяването на околната среда и превръщането на националните и природните паркове и
защитените територии в обекти на целенасочено въздействие и приемственост в разбирането за
тяхната значимост.
В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда” „Обичам природата и аз участвам” е
реализиран един проект с екологична насоченост, финансирани от ПУДООС. Изградена е
екопътека в с.Радуил, манастир „Покровител на Богородица, параклис на „Свети Георги” дълга
около 4,5 км.
Ежегодно се извършва наблюдение на негодните за употреба пестициди, които се съхраняват в 6
бр. “Б-Б” кубове запълнени с излезли от употреба препарати за растителна защита в частен терен в
земл.на с.Доспей, Община Самоков .Събирането, запълването и съхраняването им е осъществено
по технологията на „Бал Бок инжeнеринг”АД гр.София за постоянно съхраняване в контейнери.
Задължително съвместно с РИОСВ се извършва периодичен оглед на площадката и на
контейнерите.

2.

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 2017 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 2017 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.
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Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Самоков през 2017 г.

През 2017 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и ресурсно осигурена
общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално-икономически 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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