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СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ
АМ

Автомагистрала

АСБ

Административно-стопанския блок

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БО

Битови отпадъци

БФС

Български футболен съюз

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДВ

Държавен вестник

ДГС

Държавно горско стопанство

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДСХ

Дома за стари хора

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ЕПК

Едроплощен кофраж

ЕС

Европейския съюз

Ж.П. линия

Железопътна линия

ЗБР

Закона за биологичното разнообразие

ЗВСГЗГФ

Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

5

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

ЗИХУ

Закон за интеграция на хората с увреждания

ЗРР

Закона за регионалното развитие

ЗСПЗЗ

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ИПГВР

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МДЛ

Медико - диагностична лаборатория

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МК

Министерство на културата

МОН

Министерство на образованието и науката

МОС

Министерството на околната среда

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАСЕМ

Националната система за екологичен мониторинг

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НП

Национален парк

ОБ

Общински бюджет

ОбА

Общинска администрация

ОблА

Областна администрация

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОП

Общинско предприятие

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление”
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ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

ОПЛ

Общопрактикуващ лекар

ОП НОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПР

Общинския план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление”

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ППП

Пакето-повдигащи плочи

ПРСР

Програма за развитието на селските райони

ПФК

Професионален футболен клуб

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ

Пречиствателните станции за питейни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧП

Публично-частно партньорство

РБ

Републикански бюджет

РБългария

Република България

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РЗП

Разгъната застроена площ

СИМП

Специализирана извънболнична медицинска помощ

ТБО

Твърди битови отпадъци

ФМ на
ЕИП

Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство

ФСМН

Филиал за спешна медицинска помощ

ЦДГ

Целодневна детска градина
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ЧИ

Частни инвестиции

ЮЗР

Югозападен район
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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за периода 2014 – 2020 г.
Таблица 28. График за наблюдение на ОПР за периода 2014 г. – 2020 г.
Таблица 29. График за провеждане на оценки на ОПР на община Самоков
Таблица 30. Програма за реализация на ОПР на община Самоков за периода 2014-2020 г.

Графики
Фиг. 1. Географско положение на община Самоков
Фиг.2. Карта на релефа на община Самоков
Фиг.3. Приходна част на бюджета на община Самоков за периода 2009 -2013 г.
Фиг.4. Структура на приходите (в %) в бюджета.
Фиг. 5. Средна годишна заплата в икономическа дейност „Селско, горско и рибно
стопанство“ за община Самоков
Фиг. 6. Разпределение на горският фонд на територията на община Самоков
Фиг. 7. Туристическа инфраструктура в ски център Боровец
Фиг. 8. Население на община Самоков за периода от 2007 г. до 2013 г.
Фиг. 9. Гъстота на населението в община Савоков за периода 2007 - 2013 г.
Фиг. 10. Коефициент на смъртност и раждаемост в община Самоков за периода 2007 2013 г.
Фиг. 11. Коефициент на възрастова зависимост на община Самоков за периода 2007 2013 г.
Фиг. 12. Образователна структура
Фиг.13. Етническа структура
Фиг.14. Жилища в община Самоков според броя на стаите към 31.12.2012 г.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
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Фиг. 15. Жилищни сгради в община Самоков според броя на етажите към 31.12.2012 г.
Фиг. 16. Полезна площ на човек от населението /кв. м./ към 2012 г.
Фиг. 17. Населените места в община Самоков
Фиг. 18. Административна структура на общинска администрация Самоков
Фиг. 19. Образователна степен на служителите на общинска администрация Самоков
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ВЪВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
В условията на динамично развиващи се социално икономически процеси усилията на
Европейският съюз в период 2014 – 2020 г., ще бъдат съсредоточени към провеждане на политики
за постигане на интегрирано и балансирано развитие на територията на целия Съюз, чрез
намаляване на регионалните различия. За постигането на тази основна цел и за бъдещото
интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие, е необходимо да се подходи на няколко
различни нива – като се поставя акцент върху съставляващите единици както на макро, така и на
микро ниво. Ролята на малките териториални единици в цялостен аспект е жизнено важна, тъй
като те са компактни обединения характеризиращи се със специфики дефиниращи уникалността
на районите. Тяхното развитие е важно да бъде стимулирано чрез целенасочени действие и
изграждане на ясна система за осъществяване на стратегическо управление в синхрон с целите и
приоритети на ЕС, превъплътени и на национално ниво.
Европейският съюз налага визия за общо развитие, целяща въздействие на регионално и местно
ниво чрез прилагане принципите на субсидиарност и пропорционалност и акцентираща върху
стратегическото планиране и програмиране.
Основните принципи, залегнали във визията за постигане на горепосоченото, се основават на
постигането на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни на различни нива,
ефективно взаимодействие между органите на различните нива на управление, съответствие с
европейското и национално законодателство, равенство между мъжете и жените и премахване на
всички форми на дискриминация, както и на устойчиво развитие. За тази цел се прилагат няколко
основни подхода: стратегически – ориентиран към постигането на формулирани средносрочни и
дългосрочни цели и приоритети за развитие; интегриран – насочен към идентифициране на
взаимосвързани проблеми; ориентиран към резултатите подход – чрез използване на система от
критерии и индикатори за конкретни продукти, резултати и въздействие; териториален – базиран
на целенасочено въздействие на районите спрямо определена класификация, типология и
зониране.
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На национално ниво стратегическия подход за качествено управление на регионалното развитие,
се формулира в Закона за регионалното развитие, който дефинира:
 планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението,
контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за
провеждане на държавната политика за регионално развитие.
 разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за
пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.
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.
Като основен документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие
той е разработен за 7-годишен период. В него е определена визията, средносрочните цели,
приоритети и мерки за развитие, като са отчетени специфичните характеристики и потенциалът на
общината, установени на базата на анализираните проблеми и потребности на територията,
природните,

икономическите,

социалните

и

културно-историческите

й

дадености,

и

възможностите за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на местно ниво.
Общинският план за развитие на Самоков за периода 2014-2020 г. е съобразен с Методическите
указания за разработване на общински планове за развитие на Република България (2014 - 2020),
одобрени със Заповед № РД- 02-14-2402/22.11.2011 на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството, от септември 2011 г. При разработването на основните приоритети за развитие
на община Самоков е следвана политиката на максимално доближаване до стратегическите цели и
приоритети, заложени в плановите документи от по-висш порядък.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Стратегическата рамка на насоките за развитие на Европейския съюз и страната за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, с която е съобразен и обвързан Общинският план е определена в
следните документи:
„Европа 2020” е десетгодишната стратегия на ЕС за растеж и заетост, на която е дадено начало
през 2010 г. Нейната цел не е само преодоляването на кризата, от която икономиките постепенно
излизат. Тя също така има за цел отстраняването на недостатъците на различните модели на
растеж и създаването на условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Формулирани
са петте основни цели на ЕС за периода, които са трудова заетост за 75% за хората на възраст
между 20 и 64г; инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в
научноизследователска и развойна дейност и иновации; намаляване на емисиите на парникови
газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990; намаляване на
процента на преждевременно напусналите училище до под 10 % и поне 40 % от 30-34-годишните
със завършено висше образование; поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и
социално изключване хора.
Националната програма за развитие България 2020 е водещ стратегически и програмен
документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. и
интегрира приоритетите на ЕС в

националните приоритети на България. Той е базата за

програмирането на стратегически документи във връзка с изпълнението както на националните
политики, така и на политиките на ЕС. Документът спомага за оптимизиране на програмирането
на развитието на България до 2020 г. Той осигурява рамката, в която да бъдат определяни
приоритетите за разпределяне на публичните средства (национални и европейски), както и
мобилизирането на частно и друго финансиране. Действията по изпълнение на задачите, залегнали
в програмата следва да постигнат изграждането на България като държава с конкурентоспособна
икономика, която осигурява условия за пълноценна социална, творческа и професионална
реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран
икономически растеж.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.е основният документ, който
определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво
развитие

на

районите

на

страната

и

за

преодоляване

на

вътрешнорегионалните

и

междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за
сближаване

и

постигане

на

интелигентен,

устойчив

и

приобщаващ

растеж.

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която
има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на
територията и съдейства за тяхното синхронизиране. Във визията за развитието на българските
региони се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се
залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира
регионалната им идентичност. Такова състояние се очаква да се постигне чрез реализирането на
четири стратегически цели

- икономическо сближаване в европейски, национален и

вътрешнорегионален план; социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
териториално

сближаване

и

развитие

на

трансграничното,

междурегионалното

и

транснационалното сътрудничество; балансирано териториално развитие чрез укрепване на
мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в
населените места.
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. дава насоките
за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и се създава
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики.
Това е първият документ за устройство на територията, който обхваща цялата страна и се
разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми.
Концепцията определя начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията
на национално ниво, обвързано с общото устойчиво и балансирано социално-икономическо
развитие и ресурсни възможности;.Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013 - 2025 г. подпомага подготовката по ОП "Регионално развитие" и координирането на
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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действията и заложените приоритети с тези на Програмата за развитие на селските райони за
постигане на балансирано развитие на националната територия. Тя дава насоките и обосновката за
избор на територии, в които е възможна концентрация и интеграция на ресурси за подпомагане
развитието на туризма, за опазване и социализация на културното наследство, за трансгранично
сътрудничество в опазването на природните ценности.
Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.

е план от второ ниво

определя целите и приоритети, постигането на които ще доведат региона до желаното състояние,
определено като „национален еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж”. Принципите върху които се основава стратегическата рамка за развитие са
партньорство между всички институции; координация на всички нива; концентриране на
усилията, човешките и финансови ресурси; интегритет на действията за постигане на комплексен
социално - икономически ефект и отвореност и адаптивност към промените в условията на
средата.
Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 – 2020 г. е
средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се
определят целите и приоритетите за устойчиво, интегрирано развитие, като се отчитат
специфичните характеристики и потенциали на общината. Целта на формулираните задачи е
постигането на устойчиво, интегрирано и балансирано териториално развитие на областта, чрез
икономическо и социално развитие при опазване на околната среда и действия по изменение на
климата. Стратегията е в пряка йерархична зависимост с действащите и подготвяни планове за
общинско развитие на общините в Софийска област.
При изготвянето на новия общински план са взети предвид и резултатите от етапното изпълнение
на общинският план за развитие за периода 2007 – 2013 г. и доклада за междинната оценка на
Общинския план за развитие на община Самоков за периода 2005 – 2013 г. от 2012 г., които
спомагат анализирането на текущото състояние, идентифициране на тенденциите, проследяване
на прогреса и извличане на поуки, с цел коригиране на действията в променящите се условия и
посрещане на новите предизвикателства. Обърнато е внимание и на извършената Оценка на
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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съответствието, въздействието, приложимостта на общинския план за развитие на община
Самоков за периода 2005-2013 г., извършена през 2008 г., която дава важна информация по
отношение на адекватността и целесъобразността на първоначално изградената стратегическа
рамка за развитие с оглед минимизирането на потенциални грешки и пропуски при разработването
на настоящия план. Отчетени са резултатите и ефективността от усвоените средства от
Структурните и Кохезионния фонд, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони в периода 2007 – 2013 г. върху общото развитие на община Самоков. В рамките
на новото стратегическо планиране и прогнозиране са търсени всички възможности за
надграждане и усъвършенстване на постигнатото, като същевременно с това вниманието е
насочено към разкриването на нови посоки за растеж на местно ниво и генериране на висока
добавена стойност, както за общината, така и за всички нейни жители и икономически субекти,
опериращи на територията.
Всички анализи и заключения в документа се основават на предоставени и публикувани данни от
официални източници (НСИ, Областна администрация – Софийска област, РСЗ, Агенция по
заетостта, НИНКН и др.), актуални изследвания и разработки.
Общинският план включва аналитична част на социално-икономическото състояние и природноресурсния потенциал на община Самоков, задълбочен SWOT анализ, стратегическа част, с
ориентирани цели и приоритети към перспективите за по-добро бъдещо състояние, план с
конкретни мерки за изпълнение на тези цели и приоритети, обща рамка на необходимите
финансови ресурси за изпълнение, система от индикатори за оценка на изпълнението, описание на
необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация
и публичност.
Общинския 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
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политики, съответстващи на потенциала й и чрез приобщаване на вече постиганото 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.


Намаляване на икономическите, социалните и териториалните диспропорции и
подобряване на жизнения стандарт на местно, но и на регионално и национално ниво;



Постигане на по-eфективно 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.

Общинският план за развитие на община Самоков за периода 2014-2020 година е документ,
залагащ в пълна степен на принципа за партньорство и осигуряване на информация и публичност.
Той е отворен документ, който може да бъде актуализиран спрямо конкретните структурни и
факторни условия на средата – икономическа и социална, в това число и състоянието на околната
среда, нормативната регулаторна рамка, както и на специфичните тенденции и нагласи на
местното население. Разработването, както и изпълнението на плана са взаимосвързани дейности,
особено от гледна точка на осигуряването на действия за постоянното интегриране на всички
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заинтересовани страни чрез включването както на формални, така и на неформални подходи от
страна на общинската администрация. Респективно, ще се следват ясно обособени етапи за
целенасоченото им изпълнение: информиране на хората за предстоящи събития и насърчаването
им за участие; консултиране по отношение на процеса на планиране и програмиране; вземане на
съвместни решения – всички заинтересовани страни по веригата граждани – организации - бизнес
– управляващи; изпълнение на решенията или съвместни действия, както и наблюдение и оценка
на изпълнението – като ключов етап в рамките на актуализацията и постигането в максимална
степен на адекватност на стратегическия документ.
Община Самоков и в частност единственият град на нейна територия се вписват по специфичен
начин във виждането за пространствено развитие на страната и на Съюза като цяло. Във
формулираната Концепция за постигане на бъдеща териториално-урбанистична структура на
страната са заложени 5 важни условия за изпълнение, които да спомогнат за постигането на
интегрално урбанистично управление и развитие:


подходящо позициониране на български градове в европейската мрежа от градове;

 ефективна интеграция на българските градове и агломерационни ареали в
европейското пространство чрез развитие на транспортните коридори и оси на
развитие;


създаване на подходящи пространствени условия за подобряване на урбанистичното
развитие в съответствие с европейските параметри на устойчивост;

 използване на специфичния териториален потенциал на равномерно развитата
мрежа от градове в страната.
В този контекст, е създадена йерархичната система от градове-центрове, която е представена от
пет йерархични нива. В изграждането е ясно виждането, че е необходимо да отчете ролята освен
на големите, така и на малките градове в селските райони, които са единствен център,
концентриращ публични услуги и услуги за бизнеса. Град Самоков, като административен център
на общината, попада в четвърто йерархично ниво – като малък град с микрорегионално значение.
Неговата роля в контекста на урбанистичното териториално развитие е важен елемент, който
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следва да се наблюдава и изследва в контекста на развитието на цялата община. Особено важно е
при стратегическото планиране на общинско ниво, е да се отчетат факторите, които
благоприятстват

интегрираното

урбанистично

развитие

на

града

и

осъществяваните

комуникационни канали с останалите населени места в рамките на стремежа към постигане на
баланс между вътрешните териториални единици в пределите на общината.
Общинският план за развитие на община Самоков за периода 2014-2020 г. съчетава в себе си
стратегическа рамка за развитие, която е изградена в съответствие с различните фактори, които
оказват влияние на развитието на местно ниво и на идентифицираните силни страни и
възможности за растеж. Неговата реализация през следващите седем години ще бъде резултат от
задълбоченото сътрудничество между местната публична власт, бизнеса, неправителствения
сектор, както и структурите на гражданското общество и всички заинтересовани страни на
областно, регионално и национално ниво.
Използването на интегриран подход за планиране на заложените цели и приоритети на Общинския
план за развитие, като Стратегически документ трябва да бъде съгласуван с целите и приоритетите
на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Самоков 2014 – 2020 г. Освен, че
съвпадат по време на действие двата документа, ще се прилагат и изпълняват едновременно през
новия програмен период и това налага синхронизация на заложената стратегия и интегриране на
проектите и дейностите от ИПГВР в ОПР.
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І. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

1.1. История
Основна предпоставка за възникването на днешния град през XII – XIV век е било производството
на желязо от богатите с руда земи около него. Територията на която се е основал и оформил, като
стопански административен и културен център е била обитавана още от праисторически временна,
за което свидетелстват открити селища в общината, по поречието на реките Палакария и Искър.
Откритите следи от времето на траките доказват, че Самоков е сред най-старите селища за добив
на желязо на Балканския полуостров. Името му произлиза от съоръжението „самоково”, чиято
технология е използвала водата за изковаване на желязо. Освен с железодобива, градът е бил
известен в миналото и като занаятчийски център, в които се развиват множество занаяти, като
абаджийство, кожарство, часовникарство, стъкларство, фотография и други. Голяма е била
абаджийската чаршия с 50 дюкяна, в които са работили 380 занаятчии, а край река Искър е имало
35 кожарски работилници.
Успоредно с икономическият, процъфтява и културният живот в Самоков. В края на XVIII в. се
формира художествена школа, която в продължение на десетилетия дава огромен принос в
културното изграждане на нацията. Известно е майсторството на самоковските дърворезбари,
чиито произведения могат да се открият в домове, църкви и манастири на територията на цялата
страна. Като емблематичен град за Възраждането, Самоков е дал над 150 видни личности от
национален мащаб - духовници, просветители, художници и издатели сред които отец Пайсии,
Захари Зограф, Никола Карастоянов, Константин Фотинов и други.
Самоков е бил един от големите и значителни културни центрове през Възраждането и средище на
църковно просветителските борби. В града е основано едно от първите светски училища, а през
1861 г. е открито и девическо училище. Градът е имал здрави духовно-културни връзки с Рилския
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манастир и с манастирите на Атонския полуостров. Според К. Иречек икономическият
просперитет от началото на XIX век превръща града в “пръв град на Запад, като е стоял по
богатство и напредък по-високо от София и Кюстендил”. Едно от най-големите гордости на
Самоков от епохата на Възраждането е Самоковската художествена школа. Тя се формира като
живописно-резбарска школа в края на 18 век. Самоковската школа развива широка художествена
дейност. Представителите й работели с голяма леснина във всички области на църковнорелигиозното изкуство – стенната живопис и иконопис, били майстори на гравюрата, а в
резбарството се проявили като изключителни майстори виртуози. Иконостасът в Рилския
манастир е най-голямото им постижение. Най-видните от самоковските иконописци – Захарий
Зограф, Станислав Доспевски, Иван и Никола Образописови, стават и основоположници на
светското изобразително изкуство в България. В Самоков през 1835 г. е открита от Николай
Карастоянов първата българска печатница, в която са печатани щампи с калъпи от Света гора.
След освобождението от турско робство, през 1878 година се формира първата общинска
администрация. Същата година е избран първият градски управителен съвет и първият кмет
Иванчо Доспевски. Направени са първите регистри на населението, оформят се общински имоти и
започва воденето на общинска каса. След западането на занаятите в края на XIX век градът
обеднява, но в началото на XX век се заражда фабричното производство. Построяват се текстилна,
ленена фабрика и тютюневи складове. Към този период земеделието и животновъдството са слабо
развити.
През 60-те години на XX век, част от културно – туристически обекти намиращи се на
територията на община Самоков са включени в 100-те национални туристически обекта.
Културните паметници на града в по-голямата си част са с национално значение, включени в
първия списък на „Старини” от 1928 г.
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1.2. Географско положение и населени места
Община Самоков е разположена в Самоковската котловина между планините Рила, Плана,
Витоша, Верила и Ихтиманска Средна гора при средна надморска височина –950 метра над
морското равнище.

Фиг. 1. Географско положение на община Самоков

На север общината граничи със Столична община, на изток с общините Ихтиман, Костенец и
Долна баня, на юг с Якоруда, Белица и Рила, а на запад със Сапарева баня, Дупница, Радомир и
Перник. Макар и разположена в периферията на страната, поради това че е на кръстопът общината
има относително централно географско положение (Фигура 1).
Територията обхваща 1 209,86 хил. кв. км., което е 1,09 % от територията на България, 5,96 % от
територията на Югозападен район и 17,13 % от територията на Софийска област. Тя е найТози документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
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голямата по територия не само в област София, а и в цяла Западна България (като изключим
Столичната община).
Община Самоков се състои от 28 населени места – административен център град Самоков и селата
Алино, Бели Искър, Белчин, Белчински бани, Говедарци, Горни окол, Гуцал, Долни окол, Доспей,
Драгушиново, Злокучене, Клисура, Ковачевци, Лисец, Маджаре, Мала църква, Марица, Ново село,
Поповяне, Продановци, Радуил, Райово, Рельово, Шипочане, Широки дол, Яребковица и Ярлово.
Общинският център - град Самоков е разположен на 60 км. от София, на 10 км. от курорта
Боровец, на 8 км. от един от входовете на Национален парк Рила, на 29 км. от минералните извори
в Сапарева баня, на 14 км. от тези на Белчин баня, на 27 км. от балнеоложкия комплекс в Долна
баня и на 12 км. южно от язовир Искър. В относителна близост са и граничните контролно
пропускателни пунктове със Сърбия, Македония и Гърция.
1.3. Релеф и геоложки особености
Релефът на територията на общината може да се определи като планински, високопланински и
котловинен.

Планинският

и

високопланинският

релеф

преобладават

и

представляват

приблизително 4/5 от територията на общината.
Релефът във височинния пояс до 1600 м. надм. в. включва: южните склонове на Витоша и Плана
планина, източните склонове на Верила, Шипочанския рид, западните склонове на рида
Шумнатица и подножието на Северна Рила. С тяхно изключение, релефът в този пояс се отличава
с преобладаващи полегати склонове, заоблени била и върхове. Релефът във височинния пояс над
1600 м. надм. в. обхваща високите части на Мусаленския, Скакавишкия и Мальовишкия дялове на
Рила планина. Тук се издига и най-високият връх на Балканския полуостров – връх Мусала (2925
м.). Релефът е с типичен алпийски характер. Доминиращи форми тук са острите нарязани била и
върхове, сипей, каменни блокажи и циркуси.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Фиг. 2 Карта на релефа на община Самоков

Височинният пояс от 1600 до 2000 м. се характеризира с наличие на богати водни ресурси, ценна
иглолистна растителност и висококачествени пасища.
Височинният пояс над 2000 м. представлява естествена база за развитие на високопланинския
туризъм, поради специфичните климатични условия, формите на релефа и не на последно място
високите рекреационни качества.
Котловинният релеф е представен от Самоковската котловина със средна надм. в. 950 м.,
разположена между Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора. В средата на
котловината се издигат възвишения с тектонски произход, като едно от тях – възвишението Ридо е
превърнато в крайградски парк. През котловината преминава р. Искър и нейните притоци.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
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Формата на котловината е неправилна и двуделна западна – Палакарийска и източна – Искърска
част, в която са разположени по-голяма част от населените места, обработваемата земя и
техническата инфраструктура.
1.4. Климат
Основен фактор за формирането на климата е надморската височина. Поради голямата височина
амплитуда (850-2925 м.) на територията на община Самоков се наблюдават два вида климат
умерено - континентален (под 1000 м.) и планински (над 1000 м.).
Климатичната характеристика на Самоковската котловина се обуславя от географското й
положение и от влиянието на специфичните местните условия. Ихтиманската Средна гора и Плана
планина защитават котловината от североизточните ветрове, а планините Рила и Верила – от
южните и югозападните ветрове.
Климатичните условия на района са със силно планинско влияние и се характеризират с не много
горещо лято и мека продължителна зима. Котловинният характер, е предпоставка за температурни
инверсии, вследствие на които ниските температури понякога достигат значителни стойности.
По данни от метеорологичната станция Боровец (1346 м.) доминира северозападният вятър, който
е почти постоянен 10 месеца в годината. Само през януари доминира западен, а през ноември
източен вятър. Спокойното е времето приблизително 55 % през годината, а най-спокойни са
месеците aвгуст, септември и октомври.
По данни от метеорологична станция Самоков (1029 м.) преобладават западните ветрове през
седем месеца в годината. Източни ветрове духат през месеците V, IX, X, XI. Силен вятър (със
скорост ≥ 14 m/s) духа 8 дена в годината с предимно източна посока (в 70% от случаите). Тихо
време има средно 37.3 % през годината.
За височинният пояс на Рила планина са характерни бурните ветрове (24-25 м/сек). Най-силни
югозападни ветрове се наблюдават през есента, зимата и пролетта а характерни са по-слабите
северозападни и североизточни ветрове. През лятото по склоновете на планината духат и местни
ветрове – Долняк и Горняк. Фьон се формира главно през зимата и пролетта.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Средногодишната температура на въздуха е 8.6°С, а средно минималните от -16 до -22°С.
Максималните температури са измерени през месец юли, като стойностите им не надвишават +3234°С.
По средната годишна температура (-3,0°С) връх Мусала е най-студеното място в България. В
района на Мусаленския масив често се наблюдават температурни инверсии при антициклонално
състояние на атмосферата и при ясно и тихо време. Особено интензивни са те през студеното
полугодие във вертикалния профил между Боровец и Ситняково, което се отразява и на средните
температури на тези два пункта. Тези инверсии са мощни и трайни в ортографски добре
затворената Самоковска котловина и в подножието над Боровец, и водят до формиране на много
ниски температури през зимата. Така курортът Боровец изпитва и някои от неблагоприятните
въздействия на тези котловинни понижения.
Разпределението на валежите е повлияно от надморската височина и експозицията на склоновете.
Те са с изразен пролетно летен максимум и зимен минимум. Средният годишен валеж на
територията на общината е значително по-висок от този за страната (в Самоков той е 667 мм., в
Боровец 929 мм., в Ситняково 977 мм., а на вр. Мусала 1193 мм.). минимумът на валежите в
Боровец е февруари, а максимумът е през май и юни, докато на вр. Мусала има по-големи зимни,
отколкото летни валежи. Устойчива снежна покривка се образува всяка зима, като средната
продължителност за общината е над 150 дни, за Боровец е 161 дни, за Ситняково - над 180 дни, а
на връх “Мусала” - над 250 дни, което е важен фактор за зимните спортове и туризма.
1.5. Води и водни ресурси
Климатичните условия в Рила планина и Самоковската котловина са основна предпоставка за
наличието на богати водни ресурси на територията на общината. Основните речни басейни са на
реките Искър и Марица в горните им течения.
Река Искър извира от централния дял на Рила, като в началото си има два основни ръкава – Черни
Искър и Бели Искър, а в последствие в нея се вливат по - малки рекички и потоци, и притоците й река Палакария и река Шипочаница. Реката над гр. Самоков е слабо повлияна от антропогенно
въздействие и водите й са чисти. От град Самоков до гр. Искър се наблюдава значимо
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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антропогенно натоварване, както по отношение на обезводняване на речните течения, така и по
отношение на замърсяване на водите. Водните ресурси на реката се използват за напояване,
питейно битово и промишлено водоснабдяване и за енергопроизводство. В коритата на р. Бели
Искър е построен язовир “Бели Искър” с обем 15 млн.куб.м.
Река Марица извира от Маричини езера (2779 м. надм.в.) и е с дължина 472 км. Водите на реката
имат решаваща роля за водните ресурси на много населени места и са с важно значение за над 2
млн. души. Основна нейна характеристика е снежнодъждовния режим, който е характерен с
високи води през пролетта и ниски води през есента и зимата.
Важна част от водното богатство на общината са големия брой ледникови езера, като повечето от
тях са постоянни, с малката площ и обем. Води им имат значение не толкова с количеството си, а
със своето качество и красота, която привлича ежегодно хиляди туристи. По - известните езера са
Маричините, Мусаленските, Мальовишките и Урдините.
На територията на община Самоков през 1932г. е каптиран термоминералният извор „Белчин
бани”, чиято вода излиза с температура от 41 градуса и дебит 8 л/с. Изворът е от типа азотни
терми, водата е слабо минерализирана – 0,888 г/л, сулфатно-хидрокарбонатно натриева, хлорна,
без цвят и миризма. Има приятен вкус и се използва за лечение на опорно-двигателния апарат,
хронични възпалителни процеси, гинекологични заболявания, на периферната нервна система и
др. Край село Ярлово е установено наличие на субтермални води, като е възможно наличие на
такива води да има и в долината на река Палакария.
1.6. Почви
На територията на общината се срещат четири почвени типа. Във високите части на Витоша и
Рила с надморска височина 1800-2000 м. са разпространени предимно планинско ливадните почви.
Те са с потенциално високо плодородие, но поради характеристиките на климата са по подходящи за развитие на пасищно растениевъдство и животновъдство.
По високите склонове на Рила, Плана, Витоша и Шипочанския рид, на надморска височина между
700-1800 м. са разпространени кафявите горски почви. Те са подходящи за отглеждане на картофи,
фуражни култури, ръж и естествени ливади.
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Излужените канелени горски почви са разпространени в района на Говедарската котловина,
Лакатишка Рила и източните склонове на Верила. По – голяма част от този почвен тип попада в
територията на горския фонд, добре е залесен в следствие на което ерозационните процеси
развиващи се там са незначителни. Излужените канелени горски почви са подходящи за
отглеждане на картофи, лен, хмел, тревни фуражни култури и някой овощни видове.
В Самоковската котловина, по поречието на р. Палакария и р. Искър са разпространени главно
алувиално-ливадните почви. Те са подходящи за отглеждане на разнообразни земеделски култури,
но поради голямата надморска височина диверсификацията им е ограничена.
На различни места от територията на общината са създадени условия за развитие на ерозионни
процеси с различна интензивност. Най-опасни в ерозионно отношение са водосборите на Марица,
Ибър, Бели и Леви Искър, където по стръмните урвести склонове има оголени до основната скала
места, които представляват сипеи и грохоти. На отделни места, в резултат на унищожената по
стръмните склонове растителност, площите са ерозирани (от площна и струйчеста ерозия).
Действуващата ерозия се разпростира на около 270 ха площ.
1.7. Полезни изкопаеми
Полезните изкопаеми на територията на общината нямат промишлена стойност. В района на с.
Ковачевци са установени полиметални орудявания, а в района на с. Долни Окол медни
орудявания. За изясняване на възможностите за техния добив и количество са необходими
допълнителни геоложки проучвания. Към момента се изследват залежите на метални полезни
изкопаеми в площта „Ребека”.
Установени са находища на фелдшпат и пегматити в района северозападно от с. Райово, които
също са с неизяснена перспектива. Проучено е находище “Рельово” за керамични глини.
Лигнитните въглища на Рило-Доспейския въглищен басейн засега не се експлоатират. Запасите им
възлизат на около 101 хил. тона. Не се експлоатират и лигнитните въглища на Самоковския
въглищен басейн. Балансовите запаси възлизат на около 31960 хил. тона. Дълбочината на залягане
е от 30 до 70 м.
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Нефтошистите, разкрити в Рило - Доспейския въглищен басейн, с предполагаеми запаси около 150
млн. т. представляват предимно глинести до глинесто-карбонатни или алевритови скали,
съдържащи ограничено органично вещество.
1.8. Биологично разнообразие
Богатството и разнообразието на растителния и животински свят в общината са повлияни в голяма
степен от близостта на най-големия природен парк на Балканите Национален парк „Рила” с площ
от 81 046 хектара, попадащ изцяло в планинската климатична област с над 1000 метра надморска
височина. Територията на парка е залесена основно с гори от смърч, бяла мура и бял бор. Общият
брой на ендемични видове е 57, а локални ендемити са 3 вида – рилска иглика, павловско шапиче
и рилиски ревен. На територията на общината естествено разстящите дървесни видове са и бял
бор, черен бор,смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, цер, елша, върба, трепетлика,
офика, шестил, дива череша, явор, благун и др. Чрез изкуствено залесяване са създадени култури
от бял бор, смърч, ела, черен бор, листеница, дуглазка, черен дъб и др.
В състава на растителните формации участват и следните храстови, полухрастови и тревни видове
- хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз, малина, ягода, черна и червена боровинка, връшняк,
птиче грозде, лазаркиня, папрат, беладона, коприва, заешки киселец, валезиева власатка,
планинска власатка, халерова власатка, светлика, лечебна медуница, чашкодрян, зъбник, картъл,
алпийска ливадина, алпийска роза, петниста тинтява, извита острица, гъжва, скална полевица,
триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. Растенията рилска иглика, божествена иглика,
павловско шепиче, янкиев лопен, рилско подрумниче, българско омайниче и давидово винче се
срещат единствено в Рила планина и никъде другаде по света.
Защитените растения, срещани в района, вписани в Червената книга в категориите “редки” и
“застрашени от изчезване” са жълт планински крем (самодивско лале), оливиеров минзухар,
златиста кандилка, планинска тинтява и др.
Поради наличието на изобилна влага НП Рила е наричан и „царството на мъховете”. До момента
са известни 282 вида мъхове от всички екологични групи.
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

31

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Защитената територия на Рила планина е обитавана от 2934 вида безгръбначни и 172 вида
гръбначни животни. Птичият свят е представен от 99 вида, което е около 30 % от гнездящите
видове в страната.
В НП Рила обитават най-многобройните в България популации на дива коза, глухар, лещарка,
планински

кеклик,

напернатонога

и

малка

кокумявка,

златка,

както

и

най-голямата

високопланинска популация на лалугер.
В най-ниските части на общината, поради по-голямата урбанизация са останали дребни бозайници
- обикновена къртица, таралеж, обикновена полевка, рядко се срещат лисица, невестулка и др. От
птиците се срещат сврака, врабче, синигер, кос, горска зидарка и др.
В горският пояс на Рила се срещат различни видове животни, характерни за северноевропейските
иглолистни гори и Сибирската тайга. От бозайниците са разпространени кафявата мечка, горската
полевка, лисица, невестулка, черен пор, пъстър пор, златка, катерицата. От птиците често се
срещат глухар, лещарка, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, кръсточовка.
В преходната част между алпийския и планинско-горския пояс в хвойновите храсталаци често се
срещат мечки, глигани, сърни, понякога и елени. От дребните бозайници характерна е подземната
полевка, а разнообразието на птичия свят е представено от водна бъбрица, балканска чучулига,
глухари.
Алпийският пояс се характеризира с наличието на разнообразни скални обитания, съчетани с
алпийски ливади, благоприятни за много видове студенолюбиви високопланински животни. От
бозайниците често се срещат подземната полевка, а от птиците – сивогушата завирушка и
алпийската чучулига. От влечугите характерно земноводно животно е планинската жаба. От
групата на безгръбначните животни са разпространени пеперуди, боровия копринопред и
буковото пауново око.
Част от защитените животни в алпийския район са насекоми – червена горска мравка, бръмбар
носорог, алпийска розалия; от земноводните – дъждовник, обикновен тритон, дългокрака горска
жаба, жаба дървеница; от влечугите – слепок, смок - мишкар; от птиците – всички с изключение на
някои водоплаващи и вранови; от бозайниците – таралеж, обикновена кафявозъбка, мечка,
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невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите - усойница и живороден гущер. Характерно
земноводно е алпийския тритон (включен в Червената книга).
Най-високите части на Рила (над 2600 м. надм. в.) се характеризират със сурови климатични
условия, при които живеят студенолюбиви видове животни от арктичен и бореален произход, като
един от техните представители е дива коза. За този пояс характерни птици са: скален орел,
планинска пъстра завирушка, скалолазка, белогърд бързолет, скална лястовица и др. От
безгръбначните видове животни широко разпространение имат пеперудите и твърдокрилите
насекоми – бръмбар бегач. Водите на територията на община се обитават от 5 вида риба.
1.9. Поземлени ресурси
Общата площ на територията на община Самоков е 1209859 дка (17,1% от територията на
Софийска област). Земеделските територии заемат общо 495342 дка (41,0% от площта на
общината при средно за страната 58,7%). Обработваемата земя в земеделските територии е 251823
дка. Най-голям дял заемат нивите – 153911 дка (61,1 % от обработваемите земи). Трайните
насаждения заемат 3707 дка площ (1,5 %), ливадите – 93136 дка (37,0 %) и други обработваеми
земи – 1069 дка (0,4 %).
Висок е делът на обработваемите земи, които са изоставени и с години не се обработват (78,2 %
през 2004 г.).
Изградени са 12181 дка поливни площи за гравитачно напояване от държавни водоизточници, в
т.ч. 3100 дка от язовири и 9081 дка от реки. Всички поливни площи се отчитат като годни за
напояване, но ефективно използвани са само 6462 дка.
Земите по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи са с обща площ 653 дка, разположени в землищата на гр. Самоков и на
селата Белчин, Долни Окол и Ново село.
Мерите и пасищата заемат площ от 155900 дка, а високопланинските пасища – 61 352 дка. Заедно
с обработваемата земя те формират т.н. стопанисвана земя – общо 469 075 дка, или 38,8 % от
територията на общината.
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Площите на пасищата и естествените ливади заемат 310388 дка, или 25,7 % от територията на
общината. Те са източник за получаване на висококачествен тревен фураж за животните. В
последните години голяма част от ливадите и пасищата са изоставени и постепенно се превръщат
в пустеещи и обрасли с храстовидна растителност територии. Никой не се грижи за тяхното
рационално стопанисване и използване.
Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и заемат 671315 дка (55,5 % при
средно за страната 33,6 %).
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 29569 дка площ (2,4 % при средно за
страната 5,0 %). От тях 22055 дка са в селищните територии на населените места, 1638 дка са
курортни комплекси, 316 дка вилни зони, 1656 дка промишлени и складови зони, 2614 дка
застроени терени извън регулация и 1290 дка гробища и извънселищни паркове.
Водните течения и водни площи са 0,6 % (при средно за страната 1,8 %), с площ 6984 дка.
Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци са с най-малка площ - 162 дка
(0,01 % при средно за страната 0,3 %).
Площта на териториите за техническа инфраструктура е 6487 дка (0,5 % при средно за страната 0,6
%).
Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските земи в изпълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и на възстановяване на
собствеността по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд (ЗВСГЗГФ) на територията на общината са установени следните видове собственост:
Частна собственост са 217364 дка, или 18,0% от общата територия на общината, в т.ч. 169234 дка
земеделски земи, 45245 дка гори, 2748 дка имоти в населените места и 48
Общинския поземлен фонд е 241556 дка, и включва ниви, трайни насаждения, мери и пасища,
както и полските пътища и прокари, 63636 дка гори, част от населените места, язовири,
общинската пътна мрежа и др.
Религиозни организации са собственици на 313 дка земеделски земи, 765 дка гори и 425 дка
имоти в населените места.
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В групата “друга собственост” – 136393 дка са включени земеделски земи, горски територии и
преобладаващата част от населените места и другите урбанизирани територии.
Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е рационалното
използване на земеделските земи, чиято собственост не е възстановена по реда на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и съгласно този закон те се
стопанисват и управляват от общината. След изтичането на 10-годишен срок от влизането в сила
на плановете за земеразделяне тези земи стават общинска собственост.
Изводи:
В обобщение на гореизложеното могат да бъдат направени следните основни изводи, относими
към процеса на планиране на развитието на община Самоков.
 Географското разположение, климатичните и природни условия създават възможности за
специфично

развитие

на

туризма,

търговията,

индустрията,

селско

стопанство

и

комуникациите в района.
 На територията на общината е съхранено богато културно и духовно наследство, което е
предпоставка за развитието на културните институции и културните средища в региона.
Културното наследство е потенциал за развитие на културно-познавателния туризъм.
 Близостта на общината до развити урбанизирани територии оказва положително въздействие
на развитието ѝ.
 Разнообразието на почвената характеристика на общинската територия е подходяща за
отглеждане на разнообразни агрокултури, което определя същественото им значение за
развитието на селскостопанския сектор на общината.
 Територията на общината е богата на водни ресурси, характеризиращи се със съхранена
чистота и високи питейни качества.
 Наличието на каптирани минерални извори обуславя възможностите за развитие на
балнеолечебен туризъм.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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 Делът на горите на територията на общината е значително по-висок от средния за страната,
което определя възможностите за развитие на туризма и дървопреработвателната и добивна
индустрия.
 Наличието на голям брой и големи по площ защитени територии, оказва положително
влияние върху опазването на околната среда, богатството на флората и фауната, и обуславя
възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм.
 Липсата на богати находища на полезни изкопаеми е ограничила антропогенното въздействие
върху екологичните характеристики на природните ресурси.
 Блогоприятното географско положение, богатите природни ресурси, запазеното културноисторическо наследство и развитието на качествена инфраструктура създават реални
възможности за повишаване на благосъстоянието на жителите на общината, икономическата
активност и постигане на устойчив растеж.
 Специфичният височинен релеф на част от площта на общината и обособените климатични
условия водят до относително ограничаване възможностите за

осъществяване на

разнообразна стопанска дейност.
 Предвид на комплексните природно-географски условия почвите в района са силно уязвими
на ерозия и деградация, което е основен проблем за ефективното усвояване и опазване на
почвените ресурси.
 Относително по - ниският дял от средния за страната на обработваема земя, многобройни
маломерни участъци от земеделски земи непригодни за механизирана обработка ограничават
развитието на интензивното земеделие.
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2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

2.1. Обща характеристика и макроикономически показатели
Националната Концепция за пространствено развитие 2014 – 2025 г. класифицира Самоков като
град от 4-то йерархично ниво, което го дефинира като град с важно значение за развитието на
периферните селски и планински райони, с добра транспортна достъпност, демографска големина
и налични функции с над общинско значение в сферата на икономиката.
Община Самоков е агломерационно образувание от туристически тип, развит под влияние на
съвременните урбанизационни процеси и преобладаващите туристически функции, на основата на
специфичните ресурси за планински и балнеоложки туризъм. Разположен е на второстепенната ос
за развитие Кюстендил–Дупница–Самоков–Ихтиман.
С оглед на тази характеристика разделът се фокусира върху ключови макроикономически
показатели, които разкриват настоящата икономическа ситуация и позволяват да бъде извършен
анализ на общинското социално икономическо развитие .
2.1.1. Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност
По базови икономически показатели (БВП, БДС) за период 2009-2011 г. Югозападният район
запазва водещото си място сред останалите райони от ниво 2 в страната. В тази връзка, изводите за
стандарта на живот в административно-териториалната единица могат да бъдат направени на
базата на данните за БВП и БДС на ниво Република България, Софийска област и райони на ниво
NUTS-2.
Икономическото развитие на Софийска област, измерено чрез показателите БДС и БВП, показва
увеличение в периода 2009 – 2011 г. БДС за областта се увеличава с 334 млн. лв., а БВП с 368 млн.
лв., въпреки регистрираният през 2010 г. спад на наблюдаваните показатели.
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Таблица 1

БДС и БВП по райони и икономически сектори с данни за периода 2009 – 2011 г.
Райони
Области

БДС по икономически сектори
Аграрен

Индустрия

Услуги

БДС
(млн. лв.)

БВП
(млн. лв.)

2009 г.
БЪЛГАРИЯ

2 841

18 395

37 460

58 695

68 322

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

414

7 378

20 185

27 977

32 565

СОФИИСКА ОБЛАСТ

105

1 326

656

2 086

2 428

Северен централен район

438

1 637

2 674

4 749

5 528

Североизточен район

446

1 783

3 992

6 221

7 241

Югоизточен район

415

3 079

3 643

7 137

8 308

Северозападен район

512

1 361

2 497

4 371

5 087

Южен централен район

616

3 157

4 468

8 240

9 591

2010 г.
БЪЛГАРИЯ

2 976

17 881

39 860

60 716

70 511

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

450

6 584

22 221

29 255

33 974

СОФИИСКА ОБЛАСТ

111

999

715

1 825

2 120

Северен централен район

452

1 571

2 779

4 802

5 577

Североизточен район

471

1 925

4 064

6 461

7 503

Югоизточен район

411

3 099

3 788

7 298

8 475

Северозападен район

522

1 444

2 389

4 355

5 057

Южен централен район

669

3 257

4 619

8 545

9 924

2011 г.
БЪЛГАРИЯ

3 519

19 908

41 747

65 174

75 308

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

469

7 59

23 631

31 690

36 617

СОФИИСКА ОБЛАСТ

124

1 521

775

2 420

2 796

Северен централен район

561

1 692

2 824

5 076

5 865

Североизточен район

570

2 151

4 199

6 920

7 996

Югоизточен район

497

3 391

3 909

7 796

9 008

Северозападен район

611

1 631

2 383

4 625

5 344

Южен централен район

812

3 454

4 801

9 067

10 477

Източник: НСИ
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През 2009 г. структурата на БДС по икономически сектори за Софийска област е следната: аграрен
– 5.03%; индустрия – 63.57% и услуги – 31.45%. През 2010 г. в структурата на БДС настъпват
малки промени, които се изразяват в намаляване на дела на сектор индустрия на 54.74 %
увеличаване на сектор аграрен – 6.08 % и сектор услуги – 39.18 %. Нарастването е за сметка на
намаляването на относителния дял на индустрията, която през 2010 г. формират 60.19 % от БДС в
областта.
Делът на БВП на Софийска област от общия БВП за страната през 2009 г. е незначителен – 3.55
%, а за 2011 г. – 3.71 %, независимо от отчетеното увеличение на БВП на човек от населението.
Имайки предвид, че Софийска област се състои от 22 общини (една от които агломерация), може
да се направи изводът, че приносът на община Самоков във формирането на БВП и БДС на
областта е малка, в порядъка на 0.6% -0.7%. (Таблица 2)
Таблица 2

Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2012 г. по икономически дейности за
София област и община Самоков
Годи
на

Отрасъл

Брой
предприят
ия

Произведена
продукция

Приходи
от
дейността

Нетни
приходи от
продажби
(в хил. лева)

Брой
заети
лица

7 961 612

11 026 988

9 366 389

51 622

София Област
Общо

2012

9 087

Селско, горско и рибно стопанство

506

101 916

131 461

104 184

1 901

Добивна промишленост

13

1 049 121

1 130 552

1 036 338

3 705

Преработваща промишленост

865

5 906 805

7 213 391

6 087 320

17 171

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

31

14 212

34 182

30 533

110

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Строителство

37

18 215

42 376

31 443

646

487

144 653

171 272

159 005

2 544

3 680

301 338

1 822 749

1 478 408

13 016

Транспорт, складиране и пощи

628

203 654

216 656

209 450

2 721

Хотелиерство и ресторантьорство

960

50 239

77 408

71 031

3 812

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

112

15 786

16 784

15 954

384

272

35 195

41 101

24 407

451

Професионални дейности и научни изследвания

399

15 070

16 001

14 509

728

Административни и спомагателни дейности

142

19 319

21 172

18 901

876

Образование

60

11 129

12 692

10 871

251

Хуманно здравеопазване и социална работа

392

35 580

37678

35 171

2084

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Култура, спорт и развлечения

97

31 104

32 444

30 327

649

Други дейности

406

8 276

9 069

8 537

613

1835

211582

352007

329590

7639

96

10727

14263

12270

283

Община Самоков
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

..

..

..

..

..

131

71505

87302

82592

1448

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

..

..

..

..

..

Доставяне на води, канализационни
управление на отпадъци и възстановяване

4

837

1455

1416

43

Строителство

129

28504

35687

30641

639

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

675

22411

117902

113383

1773

Транспорт, складиране и пощи

102

11280

12105

11240

280

Хотелиерство и ресторантьорство

282

30050

38214

35890

1719

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

23

1854

1912

1807

68

Операции с недвижими имоти

73

1167

2061

1162

101

Професионални дейности и научни изследвания

77

1782

1810

1789

147

Административни и спомагателни дейности

34

4926

5403

4885

171

Образование

18

643

1208

648

23

Хуманно здравеопазване и социална работа

76

7969

8167

7973

462

Култура, спорт и развлечения

31

14171

14535

14196

343

Други дейности

79

1215

1276

1239

111

Преработваща промишленост

2012

услуги,

Източник: НСИ

Въпреки негативното въздействие на финансово - икономическата криза приносът на община
Самоков за икономическото развитие в област София се развива с устойчиви темпове.
По данни на НСИ на територията на община Самоков броят на регистрираните предприятия през
2012 г. е 1835 броя. (таблица 3). През периода 2008-2012 г. предприятията се увеличават, с
изключение на 2010 г., когато в броят им се наблюдава лек спад с 17 предприятия спрямо 2009 г.
Най голям процент на нарастване броят на предприятията се наблюдава през 2009 г., увеличението
в сравнение с 2008 г. възлиза на 14 %.
През 2012 г. в общината действат 20,19 % от общия брой на предприятията в София област. Те
формират съответно: 2.66 % от произведената продукция; 3.19 % от приходите от дейността; 3.51
% от нетните приходи от продажби.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Най-голям брой икономически субекти са ангажирани с дейност в областта на търговията,
следвани от хотелиерство и ресторантьорство, и преработващата промишленост.
Висок е делът на произведена продукция в сферата на хотелиерството и ресторантьорството към
общия обем в сектора за София област, които възлиза на 59.81 % за 2012 година. Същият отрасъл
формира и 49.37 % от общите приходи за областта.
Водещите отрасли в икономическото развитие на общината според показателите на приходите от
дейността за 2012 година са търговия, преработваща промишленост и туризъм, а с най - нисък дял
са образование, доставяне на води и канализационни услуги и професионални дейности и научни
изследвания и др.
През 2012 г. вторичният сектор (промишленост и строителство) е представен от 294 икономически
субекта, в които са заети 2 130 души, равняващи се на 28 % от общия брой на заетите лица. Това е
ръст спрямо 2011 г. с 23 броя предприятия и в броя на заетите лица с 35 души. Преработващата
промишленост е с най-висок дял в сектора, като в него функционират 131 икономически субекта с
1448 заети лица, следван от строителството 129 икон. субекта с 639 заети лица.
Статистическите данни по показатели за 2012 г. определят третичният сектор, (търговия и услуги)
като доминиращ в икономиката на общината. В него функционират 1391 икономически субекта,
формиращи трудова заетост на 5087 души. С най-висок дял в сектора по брой предприятия е
търговията – 675 бр., следван от хотелиерство и ресторантьорство – 282 бр. и транспорт,
складиране и пощи – 102 бр. Те съответно формират заетост от 1773, 1719 и 280 души. В
сравнение с 2012 г. броя на икономическите субекти се запазва устойчив, като се наблюдава
положителна тендеция към нарастване на броя на заетите в сектора с 2 %.
В първичния сектор (селско, горско и рибно стопанство) се наблюдава темп на нарастване на броя
на иконочическите субекти, като през 2011 г. те са 78 бр., а през 2012 г. техният брой е 96. В
същото време броя на заетите лица намалява от 336 през 2011 г., на 283 през 2012 г.
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Таблица 3
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за периода 2008-2012 г. по икономически дейности за община
Самоков
Произведена
Приходи от
Нетни приходи
Брой
Годи
Брой
Отрасъл
продукция
дейността
от продажби
заети
на
предприятия
(в хил. лева)
лица
Общо
1602
360510
514688
448435
8850
Селско, горско и рибно стопанство

49

12412

14561

10980

355

Добивна промишленост

,,

,,

,,

,,

,,

Преработваща промишленост

2008

133

82913

89603

79331

1782

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

4

2042

,,

,,

,,

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

,,

,,

,,

,,

,,

Строителство

150

141397

147498

117767

1581

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

601

26721

148693

143950

1770

Транспорт, складиране и пощи

97

22061

22727

21566

311

Хотелиерство и ресторантьорство

239

28592

38140

32431

1548

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

18

1727

1826

1732

54

Операции с недвижими имоти

58

5281

6432

2870

128

Професионални дейности и научни изследвания

76

8723

8823

3097

190

Административни и спомагателни дейности

25

8228

8553

8403

280

Образование

8

228

239

206

14

Хуманно здравеопазване и социална работа

74

5825

6521

5820

434

Култура, спорт и развлечения

15

11791

12116

11794

268

Други дейности

53

753

864

752

80

1828

238776

371708

337700

8439

57

10134

12943

10075

352

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

..

..

..

..

..

142

60801

67127

60143

1612

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

4

1788

..

..

..

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

..

Строителство

175

62079

69642

60425

1117

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

676

29522

127823

124942

1835

Транспорт, складиране и пощи

114

10379

10789

9928

301

Хотелиерство и ресторантьорство

277

28378

33550

30442

1572

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

20

1829

1986

1622

56

Преработваща промишленост

2009
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Операции с недвижими имоти

72

3817

9310

4154

77

Професионални дейности и научни изследвания

84

2690

2946

2841

190

Административни и спомагателни дейности

30

8744

8963

8799

307

Образование

10

157

165

157

12

Хуманно здравеопазване и социална работа

78

6831

7334

6741

451

Култура, спорт и развлечения

18

9877

11499

9895

401

Други дейности

69

1021

1170

1152

108

1811

199170

322777

295799

7885

Селско, горско и рибно стопанство

48

11792

13333

10958

335

Добивна промишленост

..

..

..

..

..

139

57965

73527

66798

1430

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

6

2015

..

..

19

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

..

Строителство

146

37832

45228

38941

870

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

680

16858

101931

98286

1762

Транспорт, складиране и пощи

112

12348

12554

12161

312

Хотелиерство и ресторантьорство

272

25749

33010

29615

1539

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

25

3130

3253

2633

73

Операции с недвижими имоти

87

3228

4165

2406

92

Професионални дейности и научни изследвания

77

1675

1814

1704

163

Административни и спомагателни дейности

30

8132

8488

8114

293

Образование

13

244

360

244

16

Хуманно здравеопазване и социална работа

77

6698

7150

6633

445

Култура, спорт и развлечения

21

9556

9861

9561

393

Други дейности

75

1023

1053

1007

117

1829

200857

328672

305061

7588

78

12097

14637

11826

336

Общо

Преработваща промишленост

2010

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

..

..

..

..

..

138

61876

73461

67932

1384

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

5

2314

..

..

..

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

..

..

..

..

..

Строителство

128

29467

34909

29668

711

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

661

21223

112714

110192

1721

Транспорт, складиране и пощи

110

12936

13268

12839

311

Хотелиерство и ресторантьорство

291

28956

37058

32678

1656

Преработваща промишленост

2011
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Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

21

Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания

1650

1731

1618

54

74

268

2250

1595

122

78

1874

1927

1892

156

Административни и спомагателни дейности

36

6301

6422

6114

195

Образование

17

722

757

722

21

Хуманно здравеопазване и социална работа

82

6922

7457

6928

455

Култура, спорт и развлечения

28

12795

13193

12459

305

Други дейности

78

909

997

975

113

1835

211582

352007

329590

7639

Селско, горско и рибно стопанство

96

10727

14263

12270

283

Добивна промишленост

..

..

..

..

..

131

71505

87302

82592

1448

Производство и разпространение на ел. и топл.
енергия и на газообразни горива

..

..

..

..

..

Доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване

4

837

1455

1416

43

Строителство

129

28504

35687

30641

639

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

675

22411

117902

113383

1773

Транспорт, складиране и пощи

102

11280

12105

11240

280

Хотелиерство и ресторантьорство

282

30050

38214

35890

1719

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

23

1854

1912

1807

68

Операции с недвижими имоти

73

1167

2061

1162

101

Професионални дейности и научни изследвания

77

1782

1810

1789

147

Административни и спомагателни дейности

34

4926

5403

4885

171

Образование

18

643

1208

648

23

Хуманно здравеопазване и социална работа

76

7969

8167

7973

462

Култура, спорт и развлечения

31

14171

14535

14196

343

Общо

Преработваща промишленост

2012

Източник: НСИ

Общите негативни тенденции от икономическата криза в страната намират отражение в спада на
произведената продукция – 41 %, приходи от дейността – 32 % и нетни приходи от продажби 27 %
в периода 2008-2012 г. Следва да се отбележи, че изброените показатели бележат ръст след 2010
г., който е в синхрон с икономическото оживление в страната и Европа. Запазването на тази
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положителна тенденция ще доведе до позитивно влияние върху ръста в броя на заетите лица в
различните отрасли на икономиката в общината.
При анализиране на данните посочени в таблица 4 прави впечатление, че процентът на
регистрираните малки и средни предприятия (с персонал между 10 и 49 служители) е под 10 % от
общия брой. Преобладаващите предприятия на територията на общината са микро с персонал до 9
заети лица. През 2012 г. те са 1 710 броя, а предприятията категоризирани като големи са три.
За период от пет години (2008 - 2012 г.) се наблюдава тенденция на нарастване броя на микро
предприятията, като увеличението през 2012 г. е достигнало 19 % в сравнение с 2008 г.
Следва да се отбележи, че за 2011 г. и 2012 г. няма данни за регистрирани средни и големи
предприятия на територията на общината, в сравнение с предходните три години – 2010, 2009 и
2008 г. Ключов фактор за тази динамика е финансовата криза. В същото време намаляването дела
на малките и средни фирми е за сметка на микро предприятията, които оперират предимно в
сферата на дребната търговия и услуги, което формира неблагоприятна тенденция, отразяваща
трудностите пред малките и средните икономически оператори в последните няколко години.
Въпреки увеличеният брой на регистрираните микро предприятията за периода 2008-2012 г., броят
на заетите лица е намалял с 13,68 %. Този тип икономически субекти, от своя страна не генерират
трайна и структуроопределяща икономическа активност, заетост на територията и са относително
по-силно застрашени от фалити.
През предходният планов период се запазват поляризираното разпределение на икономическите
дейности, с концентрирани производствени мощности на територията на гр. Самоков, където се
формира и най-голям дял от приходи от продажби и трудова заетост.
Таблица 4

2008

Година

Групи предприятия и основни икономически показатели за периода 2008 – 2012 г.
Предприятия

Заети лица

(брой)

(брой)

Общо за община Самоков

1602

8850

Микро до 9 заети

1433

2933

Групи предприятия
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Малки от 10 до 49

143

2700

Средни от 50 до 249

23

2170

Големи над 250

3

1047

Общо за община Самоков

1828

8439

Микро до 9 заети

1679

3341

Малки от 10 до 49

124

2224

Средни от 50 до 249

22

1871

Големи над 250

3

1003

Общо за община Самоков

1811

7885

Микро до 9 заети

1675

3325

Малки от 10 до 49

118

2115

Средни от 50 до 249

15

1449

Големи над 250

3

996

Общо за община Самоков

1829

7588

Микро до 9 заети

1699

3323

Малки от 10 до 49

114

2091

Средни от 50 до 249

..

..

Големи над 250

..

..

Общо за община Самоков

1835

7639

Микро до 9 заети

1710

3344

Малки от 10 до 49

109

2023

Средни от 50 до 249

..

..

Големи над 250

..

..

Източник: НСИ
Забележка: „ .. ”- конфиденциални данни

2.1.2. Икономическа активност
Инвестиционната активност в дадена икономика предопределя качеството и темповете на
икономически растеж. Като важен елемент от нея може да бъде изведен показателят разходи за
придобиване на ДМА. През 2012 година общите разходи за придобиване на ДМА на територията
на община Самоков са 37 296 хил. лв. Основен дял във формирането на тези разходи има
третичният сектор, които формира 20,18 % от общите разходи, следван от вторичния - 7,9 % и на
последно място е първичният сектор – 4,47 %.
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За периода 2008 – 2012 г., в резултат на световната икономическа криза и нейното отражение в
България, се наблюдава спад в обема на разходите за придобиване на ДМА в общината. Въпреки
това през 2012 г. се отчита нарастване на общият обем разходи за придобиване на ДМА с 24,57 %
спрямо 2011 г.
Таблица 5
Разходи за придобиване ДМА за периода 2008 – 2012 г. по икономически дейности за община Самоков
2008
Разходи за
придобиване
на ДМА

2009
Разходи за
придобиване
на ДМА

2010
Разходи за
придобиване
на ДМА

2011
Разходи за
придобиване
на ДМА

2012
Разходи за
придобиване
на ДМА

Общо

80099

57439

52872

28131

37296

Селско, горско и рибно стопанство
Общо
Добивна, преработваща и друга
промишленост; доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване

1657

1150

20743

1000

1670

15611

4620

6883

6046

..

8919

33342

7037

3570

2950

24224

10307

9312

9557

6808

321

382

554

287

309

Финансови и застрахователни
дейности

..

0

..

..

40

Операции с недвижими имоти

2963

1400

3187

..

..

Професионални дейности и научни
изследвания; административни и
спомагателни дейности

..

265

1552

1514

370

Държавно управление;
образование;хуманно
здравеопазване и социална дейност

1853

662

656

877

..

Други услуги

6445

5311

..

3247

..

Икономически дейности

Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт,
складиране и пощи; хотелиерство и
ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

Източник: НСИ
Забележка: „ .. ”- конфиденциални данни
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Бюджетът на община Самоков бележи ръст в приходната част за 2013 г. спрямо 2012 г. с 23 %, а
именно от 19 702 227 лв. през 2012 г. до 25 451 504,00 лв. през 2013 г.
Приоритетните области в бюджетната политика на общината са осигуряване на финасови ресурси за
обслужване на дейностите по образование и социални грижи, разумно планиране на инвестициите
със собствени или европейски средства и осигуряване на средства за съфинансиране на проекти по
оперативни програми на Европейския съюз, опазване на околната среда и подържане на
екологочинто състояние на общината.

Фиг.3 Приходна част на бюджета на община Самоков за периода
2009-2013 г.
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Източник: Община Самоков

През изминалият период основна тежест при формирането на собствените бюджетни приходи имат
неданъчните приходи, от тях такса битови отпадъци е с най - голям дял. При данъчните приходи в
бюджета водещ по размер е данъкът върху недвижимите имоти, следван от данък върху превозните
средства и туристически данък.
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Фиг. 4. Структура на приходите (в %) в бюджета
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2.1.3. Инвестиции
Регистрираните чуждестранни инвестиции в община Самоков за периода 2008 – 2012 г. са в
размер на 47 745,00 хлд. евро. През 2008 г. същите възлизат на 7 099,1 хил. евро, като през
следващите три години постепенно нарастват и през 2011 г. те са 14 211,8 хил. евро. През 2012 г.
се наблюдава лек спад на чуждестранни инвестиции спрямо 2011 г. с около 8 %. За периода 2008 2012 г. преките чуждестранни инвестиции в Софийска област са се увеличили почти двойно от
662 668,6 хил. евро през 2008 г. до 1 323 132,4 хил. евро през 2012 г. (Таблица 6). Същият темп на
нарастване на инвестициите се наблюдава и на ниво община.
Таблица 6

Чуждестранни инвестиции от нефинасовия сектор към 31.12. за областа и общината
Област/община
Софийска област
Самоков

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

662 668,6

815 676,4

1 319 849

1 295 597

1 323 132,4

7 099,1

7 279,3

6 102,5

14 211,8

13 052,3

Източник: НСИ
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Преките чуждестранни инвестиции са важни за развитието на икономиката на община Самоков.
Освен с директното си значение за развитието на икономиката те са и индикатор за
инвестиционната атрактивност на областта. Чуждестранните инвестиции в общината през 2012 г.
са около 0.99 % от тези за област София и въпреки увеличението им, те са недостатъчни за
оживяването на икономиката в общината.
В следващите години основен приоритет на общинската администрация ще бъде създаването на
условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции, с цел разкриване на нови работни
места и подобряване жизнения стандарт на населението.
2.2. Отраслова структура
В отрасловата икономика на територията на община Самоков в продължение на три
последователни години се запазва положителната тенденция на водещите отрасли, а именно
търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство и
преработвателна промишленост. Тази икономическа устойчивост по показатели е сходна с тази на
област София.
Основните предпоставки за развитието на повечето отрасли на икономиката са наличие на
техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природноклиматични условия и предприемчивост.
2.2.1 Селско, горско стопанство, лов и риболов
Селско стопанство
Първичният сектор обединява производства и дейности, чиято продукция е важна за човека и
човешкото общество. В него се отглеждат и добиват хранителни продукти и суровини, които се
преработват в отраслите на вторичния сектор-енергийни и минерални, растителни и животински.
С основание първичният сектор се определя като базов суровинен сектор за икономиката на
страната.
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Въпреки, че селското стопанство не е с определяща тежест за икономиката на община Самоков
той е от важно социално – икономическо значение и е с потенциал за бъдещо устоичиво развитие.
По отношение броя на заетите лица, секторът се характеризира с не голям брой – 283 души
представляващи 3,7 % от общия брой на заетите лица в икономиката на общината. За периода 2010
– 2012 г. се наблюдава увеличение в размера на нетните приходи от продажби, като същите през
2010 г. възлизат в размер на 10 958 хил. лв., а през 2012 г. те достигат в размер на 12 270,00 хил.
лв.
Таблица 7
Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за периода 2010-2012 г. за икономическа
дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ за община Самоков
Нетни приходи от
Година
Отрасъл
Брой предприятия
продажби
Брой заети лица
(в хил. лева)
Общо
1811
295799
7885
2010
Селско, горско и рибно стопанство
2011

Общо
Селско, горско и рибно стопанство

2012

Общо
Селско, горско и рибно стопанство

48

10958

335

1829

305061

7588

78

11826

336

1835

329590

7639

96

12270

283

Източник: НСИ

Секторът формира среден доход на наетите в него в размер на 6176 лева за 2012 г.
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Фиг. 5. Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотшение в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ за
община Самоков
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По предоставените ни данни от Областна служба по земеделие – София област / ДА СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ
ДАННИТЕ , КОГАТО ГИ ПОЛУЧИМ!!!/, Агенцията по кадастър ...... за баланса на територията, поземления ресурс,
които е един от основните фактори за развитие на селското и на горското стопанство, е със следните параметри:

Общ размер на земеделските земи – 137273 дка, или 28,8% от територията на общината, от
които:
Обща площ на обработваемите земи – 59751 дка, или 43,5% от площта на земеделските
земи;
Размер на поливните площи – 13236 дка, или 22,2% от площта на обработваемите земи;
Обща площ на горските територии – 276555 дка, или 58,1% от площта на общината.
Основните култури отглеждани на територията на общината са картофи и пшеница., а ограничено
са застъпени отглеждането на лен и хмел.
Базов проблем на селското стопанство на територията на община Самоков е раздробеността на
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планинския релеф са непригодни за обраработка. Друг основен проблем свързан с ефективното
развитие на селското стопанство е незадоволителното ниво на хидромелорациите. Изградените
поливни площи в община Самоков са едва 5 % от обработваемите земи, и са с частично разрушени
и амортизирани напоителни мрежи и съоръжения.
Това е една от основните причини за бавния темп на интензивност на земеделието, както и е в
разрез с увеличаващите се рискове от климатични промени. Проблемите на аграрния сектор могат
да бъдат концентрирани в следните измерения:
 раздробена собственост и бавен процес на уедряване за по – ефективно използване
на плодородните земи;
 неоползатворен потенциал за поливни земи, амортизирани хидромелиорации;
 обезлюдяване и застаряване на населението в повечето селски райони, силна
уязвимост и от прекалена зависимост от земеделие;
 загуба на почвено плодородие, монокултурно земеделие, засоляване, вкисляване и
механична деградация;
 силно амортизирана или липсваща основна инфраструктура в селските райони.
Стратегията за развитие на селското стопанство и селските райони в Република България до 2020
предлага, като основна цел конкурентоспособно, щадящо околната среда земеделие. Едни от
основните насоки и действия в областта на селското стопанство на територията на община
Самоков би следвало да са:
 осигуряване на хранителна сигурност и производство на продукти с високо
добавена стойност;
 възстановяване и модернизиране на хидромилориативната инфраструктура,
осигуряваща ефективно ползване на водата и достъпни цени;
 насърчаване развитието на биологичното земеделие – възможностите за
разнообразяване на земеделските дейности предвид запазената екологична
характеристика на околната среда и уникалната природа. Съчетаването на био
земеделие и природни дадености е база за развитие и на еко туризъм;
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 уедряване на земеделските земи с включване на общински фондове;
 насърчаване не интензивни производства – зеленчукопроизводство, плодове и
ядки;
Допълнителни преспективи за развитие на аграрния сектор в общината са прилагане на научни
постижения с цел интензификация на производството на картофи, създаване на масиви от трайни
насаждения, съобразени с климатичните условия в района – малинови насъждения, ягоди,
боровинки, арония, хмел и др.; стимулиране на активните търговски взаимоотношения между
производителите на селско стопанска продукция и преработващия отрасъл.
В община Самоков екологичната обстановка се определя, като една от най-добрите в страната,
което е основна предпоставка за развитие на биологично земеделие. Пазарът на биологични
продукти се развива динамично, както на територията на страните членки на ЕС, така и извън
него.
Животновъдство
Потенциал за интензивно развитие има в сектора на животновъдството, които през последните 20
години бележи значителен спад. На територията на общината животни се гледат в малки лични
стопанства, които са разпръснати и в голяма степен служат за задоволяване на личните
потребности. Наблюдава се тенденция към бавно окрупняване на животновъдните стопанства, в
които се отглеждат свине, говеда и овце. Насоката е към възстановяване на този сектор, като
произведената продукция освен за задоволяване на местния пазар започва да навлиза бавно и на
регионалните пазари.
Наблюдава се висока активност в сектора пчеларство, като през 2013 г. над 100 човека от град
Самоков и околните села развиват тази дейност.
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Лов и риболов
Природните дадености и характеристиките на околната среда предоставят добри възможности за
развитие на сектора лов и риболов.
На територията на общината в рамките на ловните стопанства се отглеждат благородни елени,
сърни, глигани, вълци, мечки, лисици, муфлони, както и няколко вида птици. Наред с основната
им дейност се предоставят и съпътстващи туристически услуги, обхващащи територията на цялата
община. Големи възможности има и за практикуването на любителски риболов и промишлено
отглеждане на риба. Условия за тази дейност са създадени в пет рибни стопанства, като в някои от
тях се прилагат иновативни подходи към отглеждането на специфични видове риба – сьомга и
пъстървова сьомга.
Горско стопанство
Горите на територията на Република България заемат 4,1 млн. ха или 37,4 % от общата територия
и са важен елемент от формирането и подържането на жизннената среда. Те са от особено
значение за устойчивото развитие на страната и имат важни икономически, екологични и
социални функции. Осигуряват количеството и качеството на 75% от водния отток, съхраняват
над 80 % от защитените растителни видове, над 60 % от защитените от изчезване животински
видове и компенсират между 10 – 19 % от общите емисии на парникови газове в България.
Горските продукти и услуги са предпоставка за развитие на дейности, осигуряващи доходи от
продажба на дървесина и не дървесни горски продукти, предоставяне на еко системни услуги и
производство на био маса. Въпреки по-малъкия дял в БВП тази индустрия е от важно значение за
развитието на селските райони. Горските територии са естествена среда за рекриация и туризъм, и
за развитие на дейности, създаващи заетост. Стратегическа рамка на държавната политика е
«Националната стратегия за развитие на горския сектор в РБългария за периода 2013 – 2020».
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На национално ниво пребладава държавната собственост върху горските територии – 74,5 %,
следвана от не държавните – 23,5 %, в т.ч. общински – 12 %, частни физически и юридически лица
– 13 %, на религиозни организации – 0,5 % и гори създадни върху бивши земеделски земи – 2 %.
Важно значение за подържане и ефективно управление на горските активи има горската пътна
мрежа, която в страната е сравнително слабо развита. Собственост на ДГС и ДЛС са близо 18 хил.
км. от нея, а републиканската и друга собственост е около 10 хил. км. Средната гъстота на
горската пътна мрежа за страната е 7,9 м/ха, което е значително по-ниско в сравнение с други
европейски стани, като Австрия – 36 м/ха, Германия – 45 х/ма и Франция – 26 м/ха.
Основните проблеми свързани със съхраняването на горския фонд и биологичното разнообразие
са незаконният дърводобив, бракониерството, свръх експлоатацията на горите, паленето на
стърнище, неконтролираната паша, незаконният добив и износ на билки.
Горският фонд в община Самоков е разположен на площ от 53 323 ха. По вида на собственост той
е разпределен както следва държавна 32 470 ха. – 56,61 %, общинска 18 000 ха. – 31,42 % , частна
5 826 ха. – 10,16 % и религиозни организации 81ха. – 0,18 %.
Горите и горските площи се намират на северните склонове на Рила планина, североизточните и
северозападни склонове на Верила планина, по южните и югоизточни склонове на Плана планина
и по склоновете на южната част на Ихтиманска средна гора.
Иглолистните дървесни видове съставляват 71 % от горският фонд, а останалите са широколистни
гори. В района се срещат бял бор, смърч, ела, бяла мура, бук, зимен дъб, благун, церб, габър, явор,
ясен, елша, бреза и върба. Залесената площ е 94 % от общият горски фонд, незалесена
дървопроизводителна площ – 3,2 % и 2,8 % нелесопригодна площ. Дървесният ресурс – запас на
горите възлиза на над 11 000 000 куб/м., а средно годишното ползване е 112 815 куб./м., от което
78 % строителна дървесина и 22 % дърва за огрев. В региона на община Самоков функционират 3
горски разсадника, в които се произвеждат фиданки от горско-дървестни и храстни видове,
декоративни и горскоплодн и видове. Върху площ от 22 дка. е създадена плантация от високо
американска боровинка и арония.
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Фиг. 6. Разпределение на горският фонд на територията на община Самоков
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Горските ресурси покриващи територията на общината се управляват от Държавно горско
стопанство Самоков и Общинско лесничейство Самоков. Последното е стопански субект на
община Самоков, която е съучредителка на асоциация «Общински гори». Общинското
лесничейство добива от 25 000 до 27 000 куб. м. качествена дървесина, а потенциалът за
увеличаване на този добив е до 35 000 куб. м. на година. Това позволява да се формира годишен
приход от около 1,5 милиона лева при разходи около 500 000 лева. В трите горско - технически
участъка на лесничейството – Боровец, Самоков и Радуил работят около 30 души. Лесничейството
работи според действащият лесоустройствен план, които изтича през 2014 г. и следва да бъде
заменен от нов.
Към момента в процес на изпълнение е проект «Изграждане на противопожарна кула в землището
на с. Райово, община Самоков», което ще спомогне за по-ефективното опазване на горите.
Секторът на горското стопанство, дърводобивът, преработката на дървесина и лесокултурните
предприятия осигуряват устойчива трудова заетост и са добре развити на територията на
общината. Като положителни фактори влияещи върху устойчивото развитие на горското
стопанство и горският сектор могат да се определят:
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 благоприятни природни условия, запазено качество на околната среда и високо
разнообразие на флората и фауната;
 традиция в управлението на горите, дърводобива и горската промишлиност;
 добро здравословно състояние на горската еко система на територията на общината;
 квалифициран персонал с лесовътско образование и добре обучени кадри.
Като проблеми могат да бъдат определени степента на интензивност на нарушенията в горските
територии, не достатъчна степен на използване на горските територии за туризъм, морална и
физически остаряла техника и оборудване в дърводобива, не задоволително състояние на горската
пътна мрежа и затруднения достъп до финансиране. Важно условие за повишаване ефективността
за управлението на горите и повишаване на тяхното икономическо значение е ефективното
използване на финансовите ресурси предвидени в програмите на Европейският съюз в тази област.
Горският ресор крие сериозни резерви за инвестиции, които при осъществяване, ще доведат до
създаване на редица съпътстващи производства.
2.2.2 Индустрия
Промишленост
Индустриалния сектор на територията на община Самоков следва националните тенденции
повлияни в най-голяма степен от глобалната икономическа и финансова криза. Така този сектор
бележи най-голям спад през 2010 г. след което се наблюдава бавно възстановяване на неговите
параметри.
Според данни на НСИ през 2012 г. произведената продукция в сектора е 71 505 хил. лв., приходите
от дейността са 87 302 хил. лв., формирани от 131 броя икономически субекта, което е ръст в
сравнение с 2011 г., когато 138 икономически субекта са формирали произведената продукция 61
876 хил. лв и приходите от дейността са 73 461 хил. лв.
Отрасълът формира 18.96 % заетост за 2012 г., което представлява 1445 работни места.
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Таблица 8

Икономически показатели на предприятията от преработващата промишленост
Предприятия
Година
(брой)

Произведена

Приходи от

Нетни приходи

продукция

дейността

от продажби

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Заети лица
(брой)

2008

133

82 913

89 603

79 331

1 782

2009

142

60 801

67 127

60 143

1 612

2010

139

57 965

73 527

66 798

1 430

2011

138

61 876

73 461

67 932

1 384

2012

131

71 505

87 302

82 592

1 448

Източник: НСИ

Броят на заетите лица в отрасъл „Промишленост” в община Самоков се намалява от 1 782 души
през 2008 г. до 1 384 души през 2011 г., като през 2012 г. те се увеличават спряма 2011 г. с 64
души. Постепенното стабилизиране на макроикономическата среда и ръстът на промишленото
производство в страната през 2011 и 2012 г., се отразява благоприятно на показателите на
икономическите субекти в отрасъла.
Основния структороопределящ отрасъл е преработващата промишленост, в която най-висок дял
има производството на текстил и текстилни изделия, машини и оборудване и на хранителни
изделия и напитки. Мощностите на сектора са концентрирани на територията на гр. Самоков като
основните икономически резултати се формират главно от големите фирми. Традиционно развит е
отрасъла на производството на текстил, изделията от текстил и производството на облекла.
Отделни икономически субекти в сектора са насочени към производството и обработката на лен,
нетъкан текстил, памучни тъкани, бельо и работно облекло. В общината е зъстъпена и хранително
вкусовата промишленост с изградени капацитети за преработка на характерни за района суровини,
като картофи, малини, ягоди, боровинки и арония. Голяма част от произведената продукция е
предназначена за външни пазари и задоволяване на нуждите на столицата. Функционират и
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предприятия за производство на машини и съоръжения, преработка и производство на изделия от
каучук, преработка и производство на изделия от пластмаси и др.
Дървопреработвателната промишленост е с потенциал за развитие и затваряне на цикъла «добив –
преработка – готов продукт» поради наличието на достатъчен качествен дървен материал в
региона. В дървопреработващите цехове се произвежда продукция предназначена за мебелната
промишленост, производството на дограма и плоскости.
Строителство
Силно отрицателен темп се наблюдава в развитието на сектор строителство в основните му
направления гражданско/инженерно и сградно. Несигурната икономическа среда през периода,
липсата на инвестиции и финансовите проблеми водят до спад с 59 % в произведената продукция
през 2012 г. спрямо 2009 г., както и намаление при броя на заетите лица с 42 % за същият период.
Стимул за инвестиционна активност ще бъде определянето и резервирането на терени със
съответната производствена инфраструктура за нуждите на вторичния сектор. Инициатива на
общинското ръководство е изграждането на два бизнес индустриални парка «Север» и «Запад»
върху площ от 86 ха върху общинска земя. В тях ще бъдат настанявани нови инвестиционни
инициативи на „зелено”, както и обслужващи дейности. В проекта е предвидено усвояването на
следните нови терени за развитие на производството:
Нов индустриален парк „Север” – 59.5 ха.
Нов бизнес парк „Запад” – 21.4 ха.
Успоредно с изграждането на нови предприемачески и обслужващи терени, се предвижда да се
извърши преструктуриране и обновяване на сега съществуващи промишлени терени, като се
осигурят възможности за подобряване на транспортните мрежи и връзките им с жилищните и
централните градски части, запазване на свободни пространства за обекти на публичната
собственост за широко обществено ползване и за зелени площи, за включване на други функции и
обекти с непроизводствено предназначение
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2.3. Туризъм
Една от основните алтернативи за устойчиво социално-икономическо развитие на община
Самоков е туризмът и съпътстващата го инфраструктура на услугите. Предпоставки за
повишаване ролята му на местно ниво са добрите екологични характеристики на региона,
красотата на природните дадености, разнообразието на релефа, благоприятните климатични
условия, наличието на качествени водни ресурси, и не на последно място многогодишните
традиции.
За ефективното управление на туристическите ресурси и тяхното комплексно развитие на
територията на община Самоков е важно да се вземат под внимание очакваните тенденции,
свързани с туристическото поведение през периода до 2020 г., визирани в Националната стратегия
за развитие на туризма. Важен елемент от тях е съвременният профил на потребителя на туризъм,
който се отличава със следните характеристики:
 търси „иновативен” туристически продукт, съчетаващ стандартната услуга със специфичен
продукт – спорт, музика, култура и др.;
 притежаващ туристически опит, формулиращ решението за почивка от съотношението
цена – качество;
 желае да задоволи повече свои духовни интереси и освен от основния продукт е
заинтересован и от наличието на допълнителни програми;
 изкушава се от различни дестинации, продукти, приключенски пътувания с дълги
маршрути;
 търси повече туристически продукти и пакети с по-голям престой сред природата,
приключение, екзотика, риск, спорт, култура и кулинария;
 притежава по-развито съзнание за щадящо и устойчиво ползване на околната среда;
 желае да установи нови контакти с местното население. Иска да бъде добре посрещнат и
приет, да се интегрира в нови среди.
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За периода до 2020 г. се очаква вътрешно европейският туризъм да акцентира върху
диверсификация на туристическите продукти и предлагане на тематични туристически пакети в
областта на културното наследство, съвременната култура, защитени природни територии, СПА,
балнеотуризъм, исторически, спортен, религиозен туризъм и други. Всички тези акценти
определят възможностите в община Самоков, секторът туризъм да се развие съществено в периода
до 2020 г. предвид специфичните условия, които са налице на територията. Община Самоков
разполага с ресурси за развитие на бално, СПА и уелнес туризъм. Съществуват благоприятни
условия за съчетаване на профилактичните и лечебни дейности с други атракции.
В пределите на Национален парк „Рила” се намира най-старият зимен курорт к.к. Боровец, който
разполага с добре развита ски инфраструктура, хотелска и леглова база. Тези дадености са
допринесли за развитието и съчетаването на планински, ски и СПА туризъм.
Активната заетост на к.к. Боровец е сезонна, като зимният сезон има водещо значение. Най-висока
заетост на легловия фонд има през зимния сезон (65-70 %), когато комплексът се посещава и от
много чуждестранни туристи (30 %).
През последните години, делът на чужденците, които са пренощували на територията на община
Самоков се увеличава двойно, като през 2013 г. достига 61 хил. д. Същевременно с това е
увеличен и общият брой на реализиралите нощувки от български граждани. През летния сезон
заетостта на легловият фонд в местата за настаняване е около 40 %. Стремежът е този процент да
бъде чувствително увеличен през следващите години.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

62

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Фиг. 7. Туристическа инфраструктура в ски център Боровец
Източник: http://www.pss.bg/ski-pisti_maps/borovetz.html

По отношение на обслужващата инфраструктура на територията на общината, в курорта Боровец
са изградени 24 ски писти с обща дължина 58 км., комплекс Мальовица разполага с 2 писти и с.
Говедарци 1 писта.
Летният туризъм крие огромен потенциал за развитие поради прохладния въздух и запазените
гори в Рила планина. Ловните стопанства представляват допълнителна

възможност за

диверсификация на туристическите продукти. Условията са подходящи и за селски туризъм, еко
туризъм, културно-исторически туризъм, конферентен туризъм и спортен туризъм. Изграждането
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на интегрирана мрежа от еко пътеки между планините Витоша и Верила до Рилските езера би
допълнила възможностите на туристическата инфраструктура.
Община Самоков участва в управлението на туристически дейности чрез предприятието
„Маркетинг, туризъм и туристически дейности”. В неговите активи е включен общински хотел –
„Арена”. За първата година от неговото съществуване – 2013 г. са реализирани 12 098 нощувки, от
които 9392 бр. от българи и 2706 бр. от чужденци. Общо посетилите хотела туристи са 4953 души
в т.ч. а чужденци – 846, от 46 държави. Реализираните приходи за първата година от неговото
съществуване възлизат на 288 696,00 лева. Хотелът е част от сградния комплекс на спортната зала
„Арена Самоков”, което дава възможност на различни спортни организации да го използват като
място за подготвителни лагери на своите членове. Също така в него се организират различни по
вид мероприятия, семинари, състезания, турнири, кръгове и срещи от европейски и световни
първенства.
Действащият

туристически

информационен

център

предлага

следните

услуги,

които

благоприятстват целенасоченото развитие на туризма и осигуряват реални възможности за
неговото популяриризиране не само на национално, но и на международно ниво:
 предоставяне на туристическа информация на гостите на града и поддържа интернет
страница за туризма в гр. Самоков, общината и региона;
 експониране туристическите обекти на Община Самоков на национални и международни
туристически изложения;
 провеждане активен маркетинг и реклама на туристически обекти и отпечатва и
разпространява дипляни, брошури, карти, пътеводители за туристически обекти;
 оформяне на нови туристически маршрути;
 организира туристически изложения;
 предоставя разписания на транспортни средства до туристически обекти;
 предоставя платени екскурзоводски услуги и др.
Потенциал за развитие на различни форми на туризъм през цялата година имат и другите
курортни зони в общината – комплекс “Мальовица”, района на с. Говедарци, с. Мала Църква, с.
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Бели Искър, които са включени в туристическа локализация “Самоков – Боровец - Бели Искър”.
Тя е насочена към балансирано развитие на туризма, запазване на екологичното равновесие,
поддържане на естетическата хармония на територията и включване на местното население в
туристическия процес.
Интегрираният подход за диверсификация на туризма на територията на общината е от ключово
значение за гарантирано опазване на околната среда и представлява инструмент за координиране
на действията на участниците в туристическата дейност – органите на управление, стопанските
субекти и обществеността.
Предвид спецификите на община Самоков и наличието на планински и ски туризъм, активният
зимен сезон се разпростира в месеците декември, януари, февруари и март, а летният сезон е през
месеците юли, август и септември. Усилията следва да се съсредоточат върху оживяването на
месеците април, май и юни, както и октомври и ноември, с оглед на необходимостта от развитие
на обхвата на туристическия наплив на територията на общината.
За последните четири години, част от съпътстващата инфраструктура - заведения за хранене са се
увеличи с близо 15 %, което е в синхрон с увеличената потребност от такъв тип услуги, а
приходите от нощувки през 2011 г. са с най-висока стойност.
Предлагането на туристическите услуги се засилва и в общинския център Самоков. Общата
леглова база през 2013 г. в общината е 8050 легла, като те са се увеличили спрямо 2010 г. с 250
легла.
Таблица 9
Данни по показатели в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ за периода 2010 – 2013 г.
Пренощували лица
Година

Приходи от
нощувки

Легла

Реализирани
нощувки

Общо

В т. ч.
чужденци

Заведения за
хранене

2010

368969,94

7800

397220

103277

30000

310

2011

540801,79

7550

441113

114689

34000

325

2012

346329,20

7785

497033

191166

57000

340

2013

461481,62

8050

505399

192469

61000

355

Източник: Община Самоков
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Туристическо дружество „Рилски турист” стопанисва планински туристически обекти с обща
леглова база 696 броя, равномерно разпределени в планинските части на общината.
Допълнителен фактор за формиране на туристо поток са и съществуващите вилни зони, които
предоставят условия за реализиране на сезонен отдих и имат разнообразен характер.
Въпреки богатите ресурси и благоприятните условия за развитието на туризма в общината, той все
още не дава съществен принос в икономическото и социалното развитие. Същият може да играе
ролята на приоритетен отрасъл, но неговото развитие не може да бъде успешно, ако не се съчетае
с общото подобряване на икономиката, стимулиране на дейността на малките и средни
предприятия и подобряване на инфраструктурата, която да осигурява лесен достъп до желаните
дестинации и същевременно с това да създаде предпоставки за повишаване на атрактивността на
общината.
Поради тази причина, община Самоков е необходимо да участва активно в позиционирането на
туризма като водещо икономическо направление и да създава предпоставки за неговото
диверсифициране.
За създаване на регионални туристически дестинации общината си сътрудничи и със съседни
общини, като за целта е създадена „Концепция за развитие на регионален туристически продукт за
туристическия район Самоков – Сапарева Баня – Долна Баня”, както и в процес на реализация е
проект: „Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков Долна баня - Сапарева баня” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Необходимо е да бъдат предприети действия за изграждане на инфраструктура за подобряване на
достъпността до културно – туристическия обект крепостта „Цари Мали Град”. От нейното
откриване през лятото на 2013 г. тя е посетена от повече от250 хиляди туристи и оказва
положително влияние върху локалната икономика.
Важна стъпка за разработването на бъдещи проекти в областта на туризма и съпътстващите го
дейности е създаването на консултативен съвет с участието на общината, бизнеса и гражданските
сдружения. Изместването на акцента от Боровец към Самоков по отношението на формирането на
туристически център би дало положителен ефект за устойчивото развитие на сектора. Това би
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могло да се постигне чрез създаване на условия за градски туристически турове, чрез развитие на
обектите от културно - историческо значение и създаване на цялостен интегриран градски
туристически продукт. Това налага интензивно развитие на различните дадености – човешки
ресурси, инфраструктура, информационна обезпеченост и достъпност, както и засилване ролята на
общината като координатор на културните институции в стремежа за създаване и опазване на
културните средища в региона и превръщането му в транснационален център на културата.
Изводи:
 Наблюдава се сравнително добра икономическа активност – 1/5 от предприятията на София
област са регистрирани в община Самоков;
 Икономическата активност е концентрирана на територията на град Самоков - общински
административен център и единствено населено място, класифицирано като град;
 Водещ сектор в общината е третичният, с доминиращо значение на икономически дейности
„търговия” и „хотелиерство и ресторантьорство”;
 Наблюдават се устойчива положителна тенденция при показателите формиращи приходната
част на общинския бюджет;
 Бюджетната прогноза е в посока запазване нивата на финансовите параметри;
 Потенциал за развитие на био земеделие и животновъдство, предвид запазената екологична
характеристика на околната среда и бързото развитие на пазарите в страната и ЕС;
 Формирането на уникални регионални географски означения и запазени марки повишава
конкурентоспособността и разширява възможностите за навлизане на международни пазари;
 Добро общо състояние и стопанисване на горския фонд, което предоставя възможност за
устойчиво развитие в преработващата промишленост;
 Наличие на индустриална зона в пределите на Самоков, с изградена инфраструктура и добра
достъпност от другите населени места;
 Голям потенциал за диверсифициране формите на туризъм на територията на общината и
увеличаване броя на чуждестранните туристи;
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 Възможност за развитие на съществуващите и създаване на нови туристически зони и
локализации, и включването им в трансрегионални туристически маршрути;
 Добре развита система от планински туристически обекти, които обхващат пълноценно
туристическите маршрути;
 Добре развита ски инфраструктура в курортен комплекс Боровец и потенциал за развитие на
такава към връх Мальовица, с. Говедарци, както и в близост до гр. Самоков;
 Формирането на клъстери и браншови сдружения в областта на екоземеделието и
биопроизводството, ще спомогне за увеличаване на заетостта и доходите на населението;
 Преобладаващ е броят на микро предприятията, които в значително по-малка степен създават
трайна заетост и са по - уязвими от гледна точка на продължителност на жизнения им цикъл;
 Намаляващ брой на заетите лица въпреки нарастването на икономическите субекти, което е
предпоставка за увеличаване на безработицата;
 Липса на нови инвестиции във вторичния сектор, които да осигурят ръст на заетостта,
развитие на реалния сектор и производство на продукция с висока добавена стойност;
 Ниска степен на генерирана добавена стойност в селското стопанство, формираща
относително малката му тежест в икономиката на общината;
 Голяма степен на раздробеност на поземления фонд, което възпрепятства създаването на
големи работещи стопанства и ограничава интереса за инвестиции в аграрния сектор;
 Слабо развита система от

хидромелиоративни съоръжения и системи, което намалява

ефективността на селското стопанство;
 Неблагоприятно антропогенно въздействие върху горския фонд и не добре подържаната
горска пътна мрежа са предпоставки за влошаване на състоянието на околната среда и за
нарушаване на добре запазения екологичен баланс в района;
 Има необходимост от модернизиране на съществуващата индустриална зона и от отреждане
на нови производствени терени с инфраструктурна обезпеченост за развитие на икономиката.
 Концентрация на туристическите услуги в к.к. Боровец за сметка на останалата територия на
общината, която притежава потенциал за развитие на туристически дейности и услуги;
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 Слабо развити алтернативни форми на туризъм и не достатъчно развита инфраструктура,
насочена към формиране на културно - туристически дестинации и развитие на културно познавателния туризъм;
 Ниска степен на популяризиране на културно – историческото наследство в община Самоков
в страната и чужбина;
 Липса на организирани форми за сътрудничество, обмен на знания и опит, комуникация,
съвместно вземане на решения между публичните власти, бизнеса и структурите на
гражданското общество.
 Липса на консултативен съвет по въпросите на туризма, както и стратегическа визия за
неговото развитие.

3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
3.1. Брой и гъстота на населението
По данни на НСИ населението на община Самоков към 2013 г. е 36 963 души. През последните
десет години броят на населението в общината намалява с 3 562 души, което е спад с 8,79 %. В
рамките на последните шест години, в периода 2007-2013 г., населението намалява с още 1 810
души, или с почти 5% спрямо 2007 г.
Фиг. 8. Население на община Самоков за периода от 2007 г. до 2013 г.
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Данните от демографската статистика (Таблица 10) показват че за периода 2007-2013 г., гр.
Самоков, като общински център намалява броя на населението си едва с 11 души, което се
обяснява с концентрирането на важни административни и икономически процеси в града. Поради
тази причина е по-бърз темпът на намаляване броят на населението в селата, където спадът е с
14% за същия период.
Разпределение на населението по населени места се характеризира с това, че основната част от
жителите на общината са концентрирани в общинския център - гр. Самоков, където живеят 71,05
% от населението, при средно за страната градско население от 69,8 %.
Класификацията на населените места в общината определя наличието на 1 град и 27 села. Средно
големи села с население над 1000 жители са 2 (две), а именно с. Говедарци и с. Радуил. По същият
критерии може да бъде определено и с. Широки Дол, чието население е малко под 1000 жители.
С население от 200 до 1000 жители са селата Бели Искър, Доспей, Райово, Белчин, Злокучене,
Маджаре, Малка църква, Марица, Продановци, Ярлово, което ги квалифицира като малки. Много
малки села са Ново Село – 92 жители, Яребковица – 2 жители, Белчински бани – 15 жители и село
Лисец с 0 жители.
Таблица 10
Население по местоживеене и пол към 31.12.2013 г.
2013 г.
Населено място
Общо

Мъже

Жени

36963

17954

19009

с.Алино

227

111

116

с.Бели Искър

593

291

302

с.Белчин

316

155

161

с.Белчински бани

15

8

7

с.Говедарци

1251

628

623

с.Горни Окол

192

85

107

с.Гуцал

126

61

65

с.Долни Окол

144

65

79

с.Доспей

575

269

306

Общо
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с.Драгушиново

626

333

293

с.Злокучене

266

139

127

с.Клисура

189

91

98

с.Ковачевци

503

243

260

с.Лисец

0

0

0

с.Маджаре

280

140

140

с.Мала църква

435

200

235

с.Марица

713

362

351

с.Ново село

92

49

43

с.Поповяне

244

101

143

с.Продановци

495

252

243

с.Радуил

1046

518

528

с.Райово

688

336

352

с.Рельово

267

130

137

гр.Самоков

26263

12691

13572

с.Шипочане

132

54

78

с.Широки дол

905

459

446

с.Яребковица

2

1

1

378

182

196

с.Ярлово
Източник: НСИ

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 икономическото развитие на територията на общината, както и
намалява ефективността на социалните дейности, свързани с обслужване на отдалечени населени
места с много малко население.
По географски принцип, демографското разпределение на населението оформя агломерационна
област в самоковската низина с център гр. Самоков и разположените в близост до града села
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Доспей, Продановци и Драгушиново. Заедно с относително близките разположени села Райово,
Широки дол, Злокучене и Бели Искър се формира относително малка територия съсредоточаваща
80 % от общото население на общината.
Таблица 11
Отстояние на населените места от общинския център
Населено място
с. Алино

Отстояние от общинския център
км.
19,7

с. Бели Искър

8,5

с. Белчин

16,8

с. Белчински бани

13,6

с. Говедарци

14,2

с. Горни окол

16,1

с. Гуцал

27,1

с. Долни окол

19

с. Доспей

4,1

с. Драгушиново

3,6

с. Злокучене
с. Клисура
с. Ковачевци
с. Маджаре
с. Мала църква
с. Марица
с. Ново село
с. Поповяне
с. Продановци
с. Радуил
с. Райово
с. Рельово
с. Шипочене
с. Широки дол
с. Яребковица
с. Ярлово
Източник: Община Самоков

6,5
23,5
28,1
10,9
10
24,2
11,4
25,4
3,7
21,8
7,8
11,1
7,7
7,8
42,6
33,1

Гъстотата на населението в община Самоков през 2013 г. е 30,6 души на км 2, което представлява 2
% спад спрямо 2007 г. Средната гъстота на населението в България е 66 души на км2, а за
Софийска област е 35,8 души на км2. Следва да се отбележи, че съществува пряка зависимост
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между надморската височина и гъстотата на населението, като над 1000 м. тя е между 5-7 души на
м2, а между 700-1000 м.. е около 36 души. Средната надморска височина на Самоковската
котловина е около 950 м., което предопределя и по-ниската величина на гъстотата на населението
спрямо тази за страната и за областта.

Фиг.9. Гъстота на населението в община Савоков за периода 2007 - 2013 г.
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Движение на населението
Естественото възпроизводство на населението и механичното му движение, са основните фактори
за неговия брой. Отделните компоненти на естественото възпроизводство са в пряка зависимост с
възрастовата структура и равнището на раждаемост.
Демографските данни на НСИ за 2013 г. показват, че в община Самоков са родени 339 деца, което
сравнено с 2007 г. бележи намаление с 14,39 %. Най-много новородени деца през 2013 г. са
регистрирани в гр. Самоков – 279, с. Марица – 14 и с. Ковачевци – 7. Най-голям брой родени деца
има през 2008 г. – 408. В трите най-големи села на територията на общината – с. Говедарци и с.
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Радуил и с. Широки Дол за 2013 г. са родени съответно за първите две по равен брой деца – 6, а за
последното – 4.
Таблица 12
Живородени деца по населени места в община Самоков за периода 2007 – 2013 г.
Населено място

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

396

408

399

375

363

382

339

с.Алино

0

1

0

0

0

0

0

с.Бели Искър

2

7

5

5

3

4

6

с.Белчин

0

3

1

1

1

2

0

с.Белчински бани

0

0

0

0

0

0

0

с.Говедарци

3

8

8

7

5

7

6

с.Горни Окол

1

2

0

2

1

0

0

с.Гуцал

0

0

0

0

0

0

0

с.Долни Окол

0

0

0

1

1

0

0

с.Доспей

2

6

4

3

4

2

1

с.Драгушиново

3

1

6

1

4

5

3

с.Злокучене

0

2

0

1

0

1

1

с.Клисура

1

0

2

0

0

0

0

с.Ковачевци

6

7

9

7

7

7

7

с. Лисец

0

0

0

0

0

0

0

с.Маджаре

2

0

0

0

1

2

0

с.Мала църква

4

0

1

1

1

4

1

с.Марица

5

5

11

14

9

19

14

с.Ново село

0

0

0

2

1

0

0

с.Поповяне

3

1

1

3

3

2

4

с.Продановци

6

4

1

3

7

3

2

с.Радуил

3

7

4

2

6

3

6

с.Райово

1

2

5

0

2

1

3

с.Рельово

0

0

1

2

0

1

2

347

351

331

314

303

308

279

Общо

гр.Самоков
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с.Шипочане

1

0

0

0

1

0

0

с.Широки дол

4

0

8

4

3

10

4

с.Яребковица

0

0

0

0

0

0

0

с.Ярлово

2

1

1

2

0

1

0

Източник: НСИ

Спадът в новоредните деца, логично се изразява и в намаление на коефициента на раждаемост от
10,2 % през 2007 г. на 9,1 % през 2013 г.
Нивото на смъртност е значително по-високо от това на раждаемостта. Видно от фигура 9, за
периода 2007-2013 г. тя е устойчива. За седемгодишен период тя варира в границите от 16,2 % до
17,8 %. Притеснителна е тенденцията на по-високите стойности на коефициента на смъртност
спрямо този на раждаемост през последните години.

Фиг. 10. Коефициент на смъртност и раждаемост в община Самоков за периода
2007 - 2013 г.
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В контекста на гореизложените показатели естественият прираст на населението зависи от
равнищата на раждаемостта и смъртността. За последните седем години (2007-2013 г.) за
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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общината е характерен отрицателен естествен прираст, като в края на периода, през 2013 г.,
коефициентът на естествен прираст е с най-неблагопритяна стойност.
Таблица 13
Динамика на населението на община Самоков за периода от 2007 г. до 2013 г.
Година

Население

Естествен
прираст

Коефициент на
естествен прираст

Темп на прираст %

2007

38773

-253

-6,5

-0,65

2008

38403

-266

-6,9

-0,69

2009

38177

-223

-5,8

-0,58

2010

37726

-286

-7,5

-0,76

2011

37739

-270

-7,1

-0,72

2012

37331

-285

-7,6

-0,76

2013

36963

-285

-7,7

-0,77

Източник: НСИ

Коефициентът на естествен прираст за 2013 г. е отрицателен – 7,7 %. Естественият прираст на
населението в гр. Самоков, като абсолютен брой през 2013 г. е 285 души.
Според данните от НСИ, отразяващи механичното движение на населението през 2013 г. са се
изселили 480 души, а са се заселили 397 души. За седем години, най-много изселили се лица – 740
се наблюдават през 2010 г., а най-много заселили се през 2007 – 634 д. Анализът на периода 20072013 г. показва относително равномерно разпределени параметри при формирането на
отрицателното механично движение, като единствено през 2007 г. то е с положителен знак, когато
броят на изселените е по-нисък от този на заселените.
Таблица 14

Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Механичен прираст на населението на община Самоков за периода 2007 -2013 г.
Заселени
Изселени
Механичен прираст
(души)
(души)
634
589
45
379
483
-104
549
552
-3
575
740
-165
329
445
-116
314
437
-123
397
480
-83

Източник: НСИ
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През 2011 г. община Самоков е на трето място в Софийска област по брой на заселени лица и на
второ място по изселени.
3.2. Структура на населението и доходи
Важен елемент от анализа и оценката на демографската характеристика свързан с управлението и
планирането е неговата възрастова, полова, образователна и етническа структура.
Възрастова структура
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;
Таблица 15

Население под, във и над трудоспособна възраст по пол за периода 2010 – 2012 г.
Години

2010

2011

2012

Възрастови групи

Бр.

мъже

жени

%

Бр.

мъже

жени

%

Бр.

мъже

жени

%

Под трудоспособна
възраст

5835

3000

2835

15,47

5825

2997

2828

15,44

5820

2983

2837

15,59

В трудоспособна
възраст

22180

11561

10619

58,79

22139

11750

10389

58,66

21928

11630

10298

58,74

Над трудоспособна
възраст

9711

3599

6112

25,74

9775

3636

6139

25,90

9583

3536

6047

25,67

Източник: НСИ

В анализирания период се наблюдава устойчивост във възрастовата структура на населението,
както и в относителния дял на отделните групи. Сравнително малко намаление се наблюдава при
групата на над трудоспособна възраст, които през 2012 г. са били 9 583 души.
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В гр. Самоков съотношението на възрастовата структура през 2013 г. е относително благоприятно,
като разпределението на населението по трите възрастови критерия е съответно 4 448 д., 17 771 д.
и 4 104 д. По-разширеният анализ сочи, че от селата в общината с. Марица, е с най-голям дял на
население в под трудоспособна възраст – 129 жители, с. Говедарци е с най-голям дял на население
в трудоспособна възраст – 775 жители и население под трудоспособна възраст – 360 души.
Фактическото състояние, естественото възпроизвеждане на населението и прогнозите на броя на
активното население т. е. броя на трудовия капитал се определят от стандартните възрастови
групи „под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст”. Важно значение при
анализа на потребностите от образователна инфраструктура, детско здравеопазване и социални
дейности имат специфичните възрастови групи, описани в таблица 15.
Данните за 2013 г. от таблицата показват наличие на потенциал от деца във възраст за посещение
на ясли и детски градини на територията на с. Марица. Най – голям дял на деца в училищна
възраст се наблюдава на територията на село Говедарци.
Полова структура
Статистическите данни за 2013 г. показват, че броят на жените е 19 009, а на мъжете е 17 954, т.е.
процентното им съотношение е 51 % към 49 %. Пропорциите и тенденцията на слабо нарастване
на относителния дял на жените е в рамките на характерната за страната. В селата Белчински бани,
Говедарци, Драгушиново, Злокучене, Марица, Ново село, Продановци и Широки Дол мъжкото
население е с лек превес над женското.
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Коефициент на възрастова зависимост
Фиг. 11. Коефициент на възрастова зависимост на община Самоков за
периода 2007 - 2013 г.
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Съотношението на броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти /под 15 и на 65 и
повече години/ на сто лица, „независимите възрасти” /от 15 до 64 години/, наречен коефициент на
възрастова зависимост, за община Самоков към 2013 г. е 56,3 %. Анализът на тенденцията от 2007
г. показва нарастване с около 5 % на този коефициент, което е съотносимо към влошаващата се
обща възрастова структура в страната. Превес при увеличаване на числовата стойност на
коефициента на възрастова зависимост на община Самоков се наблюдава от нарастването на броя
на населението над 65 години, което реално е в над трудоспособна възраст.
Образователна структура
Образователната структура на населението включва лицата завършили висше, средно, основно,
начално, не завършено начално и такива, които никога не са посещавали училище.
Според данните от 2011 г. разпределението на населението в общината според изброените по-горе
критерии е следната: лица с висше образование – 4 344 души /12,21 %/, средно – 15 827 души /44
%/, основно – 9 460 / 26,59 %/, начално – 3 661 /10,25%/, незавършили начално – 1 775 / 4,99 %/ и
такива, които никога не са посещавали училище – 421 /1,18 %/.
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на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

79

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

В гр. Самоков жителите с висше образование са 3650 д., което представлява 84,02 % от всички
висшисти на територията на общината.
Според статистическите данни за 2012 г. процентът на хората с висше образование в страната е
19,6 %, а завършилите средно образование е 43,4 %. Съпоставката на данните показва, че средният
брой на висшисти в община Самоков е с 7 % по-нисък от този за страната, докато при
завършилите средно образование процентите са равни. Като цяло, броят на хора с висше
образование се запазва относително нисък както за общината, така и за страната. Притеснителен е
фактът, че над 30 % от жителите са с основно, по-ниско или без образование.
Фиг. 12. Образователна структура

Начално; 3661

Никога не
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училище; 421

Висше; 4344

Основна; 9460

Незавършено
начално; 421

Средно; 15827

Етническа структура
Етническата структура на населението се формира от самоопределението на жителите на
общината. Като българи са се определили 29 835 души, което съставлява 78,33 %. От ромската
етническа група се самоопределят 5 153 души, което е 13,53 %, а от турската – 70 души или около
0,18 %. Броят на лицата, които не са се самоопределили е 965 или 2,53 %.
Двадесет села от общината са с население изцяло от българската етническа група. Ромското
население е съсредоточено в пределите на гр. Самоков, където то наброява 4 768 души и в селата
Ковачевци – 224, Марица – 190 и Поповяне – 57. Турската етническа група е почти изцяло
съсредоточена в гр. Самоков .
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Фиг.13. Етническа структура
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3.3. Пазар на труда, заетост, безработица и доходи
В община Самоков населението във възрастовия диапазон от 15 до 64 години за 2013 г. е 23 647
души, като 17 711 от тях живеят в гр. Самоков и 5 936 в другите населени места в общината.
Трудоспособното население се характеризира от два типа лица – икономически активни /заети или
безработни, които си търсят работа/ и икономически неактивни /безработни, които не търсят
активно работа/.
По първия показател – икономическо активно население - по данни от 2011 г. броят е 15 544 души.
През 2010 г. тяхната бройка е била 19 417, което е спад с 19,95 %.

Заети лица
Важно значение в категорията на икономически активното население има броят на заетите лица.
Бройката им е индикатор за темпа на развитие на икономиката и нейното моментно състояние. В
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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%).
Таблица 16
Заети лица по икономически дейности за периода 2008 – 2012 г.
Година

2008

2009

2010

2011

2012

Сектор

Общо

Общо

Общо

Общо

Общо

Общо

8850

8439

7885

7588

7639

Селско, горско и рибно стопанство

355

352

335

336

283

Преработваща промишленост
Добивна промишленост
Производство и разпространение на
ел. и топл. енергия и на газообразни
горива
Доставяне на води, канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство

..

..

..

..

..

1782

1612

1430

1384

1448

..

..

19

..

..

..

..

..

..

43

1581

1117

870

711

639

Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети

1770

1835

1762

1721

1773

Транспорт, складиране и пощи

311

301

312

311

280

Хотелиерство и ресторантьорство

1548

1572

1539

1656

1719
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Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

54

56

73

54

68

Операции с недвижими имоти

128

77

92

122

101

Професионални дейности и научни
изследвания

190

190

163

156

147

Административни и спомагателни
дейности

280

307

293

195

171

Образование

14

12

16

21

23

Хуманно здравеопазване и социална
работа

434

451

445

455

462

Култура, спорт и развлечения

268

401

393

305

343

Други дейности

80

108

117

113

111

Източник: НСИ

Заложената в Стратегия „Европа 2020” и в Националната програма за реформи (2012-2015 г.)
национална цел по отношение коефициента на заетост сред населението на възраст 20-64 г., е 76 %
до 2020 г. 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 %. За да достигне той по-високи нива в рамките на следващите
седем години е необходимо от една страна да се подобри коефициента на раждаемост на
територията на общината, да се повиши коефициента на заетост, който изцяло зависи от
икономическата активност в общината и броя на работещите предприятия. По данни на Евростат
коефициентът на заетост на лицата на възраст 20 - 64 г. за ЕС - 27 през 2011 г. нараства с 0,2 %
спрямо 2010 г. и достига стойността от 2009 г. – 62,3 %. По разглеждания показател за целия
отчетен период 2008 - 2011 г. ЮЗР се нарежда на първо място сред районите от ниво 2 в страната с
най-висока заетост в тази възрастова група и е най-близо до изпълнение на заложената национална
цел.
Безработни лица
Един от факторите оказващи влияние за социалното изключване, е безработицата. Освен, че има
пряко отношение към пазара на труда, тя влияе и върху доходите на населението и стандарта на
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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живота. Равнището на безработица в община Самоков според данни на НСИ е 18,8 % за 2011 г., 29
% от тях са на възраст до 29 години (младежи), а 50 % или 1464 д. са продължително безработни
лица с регистрация над 1 година.
В следствие на целенасочената политика в борбата с безработицата на общинското ръководство и
осигуряването на програми за заетост, община Самоков е удостоена с приза „Работодател на
годината 2013” в категорията “Община, разкрила най-много работни места и наела безработни
лица, чрез което е оказала най-голямо влияние за намаляване равнището на безработицата” на
Министерство на труда и социалната политика. Осигурените програми за заетост, са предоставили
работа на близо 1000 души. Делът на публичния сектор в осигуряването на работни места е висок.
Това от своя страна, генерира както положителни ефекти, така и отрицателни такива.
Осигуряването на работни места на безработни лица от една страна съживява икономическата
активност, като стимулира потреблението и подсигурява по-добри показатели в сектора на
услугите. За сметка на това, тази заетост се явява временна и създава изкривени показатели за
коефициента на безработица, който за определен период има по-благоприятни стойности и в
последствие се връща в предходните неблагоприятни стойности.
По данни на Бюро по труда – гр. Самоков, броят на регистрираните безработни лица към
31.12.2013 г. е 2 891 лица, от които приблизително 50,70 % са жени. Равнището на безработица
през 2013 г. е 18,6 % и е значително над средното за страната (около 13 %) и за София област
(около 10 %). (таблица 17 ). От всички безработни, тези в неравностойно положение за 2013 г.
представляват 42 % от всички регистрирани безработни, като спрямо 2010 г. те са намалели с
около 15 %. Въпреки високия дял на тази социална група, е необходимо да се отчете
положителната тенденция, че през последните четири години броят им е намалял с 15 %.
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Таблица 17
Равнище на безработицата и брой на регистрираните безработни лица по групи, към 31.12 на съответната наблюдавана
година в община Самоков
2010

2011

2012

2013

брой
Регистрирани безработни лица

3051

2927

2867

2891

Икономически активно население

19417

15 544

15 581

15 543

Ниво на безработица (%)

15,7

18,18

18,4

18,6

Безработни лица в неравностойно положение

1427

1406

1243

1213

74

82

89

80

1489

1464

1264

1073

Безработни лица с намалена работоспособност
Продължително регистрирани безработни лица /с регистрация над 1
година/
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Самоков.

Видно от таблица 18 продължително регистрираните безработни лица, т.е. тези с регистрация в
Бюрото по труда над 1 година, намаляват със значителни темпове в периода 2010 - 2013 година,
като от 1 489 д. през 2010 г., достигат 1 073 д. през 2013 г. През 2010 г. те са 49 % от всички
безработни лица, а в следващите три години, съответно – 50 %, 44 % и 37 %. В периода между
2011 и 2012 година се наблюдава най-силно намаление на техния брой. Същевременно с това
нивото на икономически активното население за периода се изменя, следвайки негативна
тенденция. За периода 2010-2013 г. икономически активните са намалели със 3 874 души, а
регистрираните безработни с 160 души. Най-голям е броят на икономически активното население
през 2010 г., тогава се регистрира и ниско ниво на безработица спрямо периода 2011-2013 г. Висок
е и делът на безработните лица в неравностойно положение през 2013 г. – 42 %, за 2012 г. те са
съответно 43 %, за 2011 г. - 48 % и за 2010 г. – 47 % от всички безработни.
Данните за безработните лица с начално и по-ниско образование сочат, че около 40 % от
регистрираните безработни са с ниско или без образование, като младежите в обхват до 29 години
представляват 25 % от всички безработни (Таблица 18). Липсата на образование или ниската
завършена образователна степен са сериозен проблем от гледна точка на това, че
неквалифицираните и нискоквалифицираните кадри имат съществено по-малко възможности за
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реализация. Голяма част от тях, нямат или са с ниско ниво на грамотност, което допълнително
затруднява достъпа им до пазара на труда.
Таблица 18
Безработни лица в община Самоков по възрастови групи, пол, образование

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

брой

жени

брой

жени

брой

жени

брой

жени

Регистрирани безработни лица

3051

1593

2927

1473

2867

1499

2891

1466

Безработни лица с начално и пониско образование

1353

739

1324

696

1154

631

1133

614

Безработни лица с намалена
трудоспособност

74

30

82

45

89

45

80

47

Безработни младежи от 18 г. до 29 г.

798

397

850

402

762

378

750

360

Безработни лица над 55 г. възраст

404

196

367

185

401

199

412

206

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – гр. Самоков.

Безработни младежи от 18 г. до 29 г. през 2012 г. са 762 души, като към 2013 г. те са намалели с
12 души. От таблица 18 се вижда, че през 2011 г. равнището на безработните до 29 години е найвисоко – 850 души. Липсата на професионален опит, неактуалната професионална квалификация и
образование на преобладаваща част от младите хора са най-важните причини за неблагоприятното
им положение на пазара на труда.
Най-проблемните групи във възрастовата структура на безработните са младежите до 29 години и
безработните във възрастова категория над 55 години. Те представляват общо 40 % от всички
безработни през 2013 г., а 49 % от тях са жени.
При анализиране динамиката и структурата на регистрираните в ДБТ лица се очертават няколко
тенденции, характеризиращи периода. Трайно се запазва тенденцията безработицата при жените
да е по-голяма. Делът на безработните с начално и по-ниско образование е висок, както и този не
безработните младежи до 29 г. и лицата над 55 години.
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Към 31.12.2013 г. безработните лица с начално или по-ниско образование са 1133 души. Липсата
на образование и квалификация силно затруднява достъпа на тази група до пазара на труда, като
безработните от тази група са склонни да приемат работа без оглед на заплащане и условия на
труд. Възможностите за работа са ограничени до програмите за заетост, сезонна работа в селското
стопанство и строителството и друг неквалифициран труд. Несигурността и ограничената във
времето заетост на тази група лица, оказва силно влияние и върху цялостното ниво на безработица
за общината.
Въпреки усилията на общината по отношение на борбата с безработицата проблемът трудно би
намерил решение без изграждането на модерна инфраструктура и създаване на благоприятна
икономическа среда за привличане на печеливши инвестиции и откриване на нови работни места.
Основна роля при намаляване броя на безработните играе действащата икономика с устойчиво
развитие на заетостта, както и прилагането на специализирани програми за квалификация и
преквалификация, обучения за придобиване на умения, езикови обучения и други форми на
образование – включително и неформално, които да благоприятстват повишаване на заетостта и
интегрирането на безработните в местната икономика.
Доходи
Основен индикатор за доходите на населението е средната годишна заплата на наетите по трудово
и служебно правоотношение. Средният общ доход за 2012 г. е 6 194 лева, като в частния сектор
той е 5 764 лв., а в обществения сектор е 7 430 лв. Динамиката за периода от 2008 до 2012 г. е към
увеличение с 27,14 %. За 2012 г. отраслите с най-голямо възнаграждение са: Търговия,
образование, култура, спорт и развлечение, производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и строителство.
Данните за община Самоков за средна годишна работна заплата сочат, че средната годишна
работна заплата възлиза на 6 194 лв. за 2012 г. В рамките на областта, тази стойност е около 9 700
лв., а средната годишна работна заплата на национално ниво е около 9 400 лв. Наблюдаваните
сериозни диспропорции в средната годишна работна заплата се дължат най-вече на наличието на
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множество микропредприятия и липсата на сериозни индустриални производства или бизнес
центрове, генериращи висока добавена стойност и предоставящи атрактивно заплащане и поради
спецификата на конкретната дейност и необходимостта от висококвалифицирани кадри.
Таблица 19
Пазар на труда за община Самоков за периода 2008 – 2012 г.

Среден списъчен брой на наетите по
трудово и служебно правоотношение брой
Средна годишна работна заплата на
наетита лица по трудово или служебно
правоотношение - левове
Източник: НСИ

2008

2009

2010

2011

2012

9384

9168

8139

7922

7975

4513

5292

5393

5761

6194

Изводи:
 Силна концентрация на населението на общината в района на гр. Самоков - 71.05 %,
което е в рамките на средните стойности за страната;
 В анализираният период в броя на населението в гр. Самоков не се наблюдават
изменения;
 Концентрацията на населението оказва негативно въздействие върху цялостното
териториално развитие на общината;
 Височинният релеф оказва силно влияние върху гъстотата и териториалното
разпределението на населението;
 Формираният отрицателният естествен прираст (-7,7 %) е по-висок от средният за
страната;
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 Бавна тенденция на повишаване на лицата, попадащи в групата в над трудоспособна
възраст;
 Нарастване броя на заетите лица

в икономическите отрасли, като то

е най -

интензивно в сферата на търговията и услугите;
 Най – голям е делът на населението със средно образование, следвано от основно и
висше;
 Делът на жителите с висше образование – 12,2 % е по – нисък от средния за страната
19,6 %, което налага стимулиране повишаването на образователния ценз;
 Концентрация в град Самоков на лица с висше образование, обусловено от
териториалното разпределение в икономиката в общината.
 Концентрация на ромския етнос на територията на гр. Самоков в обособени
квартали, което ограничава интеграционните процеси;
 Силен спад в броя на заетите лица в строителството и административните дейности,
което е отражение на динамиката в местната икономика;
 Високият процент на младежката безработица налага стимулиране на мерките за
нейното преодоляване и търсене на иновативни подходи;
 Програмите за временна заетост имат краткосрочен ефект и не оказват трайно
влияние върху нивата на безработицата;
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 Равен брой на безработни мъже и жени, висок дял на безработни с нисък
образователен статус;
 Устойчиво увеличаване на доходите на населението през анализирания период, като
обществения сектор формира по-голям годишен доход от частният;
 Община Самоков е силно застрашена от намаляване на работната сила, от
увеличаване на броя на хората с по-нисък образователен статус, както и от загуба на
квалификация и умения поради дългосрочна безработица.

3.4. Образование
Образователната инфраструктура в община Самоков е съставена от обекти за предучилищно
обучение, за общо и професионално средно образование. Предучилищното обучение в общината
се осъществява в пет детски градини, разположени на територията на гр. Самоков, а именно: ОДЗ
„Зорница”, ОДЗ „Самоково“, ОДЗ „Звънче”, ЦДГ „Детелина”, ЦДГ „Пролет”, както и от
присъединена група в детска градина в с. Ярлово. Общият капацитет на детските градини е 924
места през 2013 г., а бройката на децата е 1 023, разпределени в 39 групи. За периода от 2010 г. до
2013 г. се наблюдава ръст на децата в предучилищна възраст от 55 деца. Местата в детските
градини за същия период нараства с 24 места. Броят на децата в групите е средно 26 при
максимален норматив 22, а оптималния брой на децата в групите е 15. С оглед повишаване
качеството и ефективността на възпитателния процес в детските градини следва да бъдат
формирани нови групи.
Таблица 20
Детски градини по места, групи и педагогически персонал
Година

Деца

Места

Групи

Педагогически персонал

2010

968

900

38

79

2011

987

900

38

79

2012

985

924

39

81
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2013

1023

924

39

81

Източник: Община Самоков.

Педагогическият персонал през 2013 г. наброява 81 педагози, като преобладават такива на възраст
между 55-59 години.
Общото образование в общината се осъществява в две начални училища, шест основни училища,
едно професионално училище, едно средно общо-образователно училище, едно спортно училище,
една профилирана гимназия и две професионални гимназии. От тях всички с изключение на
държавните - Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров” и Професионална
гимназия по туризъм се финансират от общината.
Географски училищата на територията на община Самоков са съсредоточени основно в града, с
изключение на ОУ „Димчо Дебелянов“ – с. Говедарци, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Радуил и ОУ
„Васил Левски“ - с. Ярлово.
Общата бройка на учащите се през 2013 г. е 3 984, 524 от които са в държавните училища. За
периода 2010 – 2013 г. учениците запазват постоянна бройка.
В списъка на защитените училища в Република България, приет с Решение на Министерски съвет
№ 659 от 01 Ноември 2013 г. е включено едно училище от община Самоков – ОУ „Васил Левски“
в село Ярлово.
Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в момента се обучават 400 ученика в
4 специалности: Компютърна техника и технологии, Електрообзавеждане на производството,
Горско и ловно стопанство, Малък и среден бизнес. Училището разполага с 3 съвременни
компютърни зали, където се обучават учениците по информатика и информационни технологии.
Обучението се провежда в специализирани кабинети по различни професии, в работилници и
лаборатории.
В професионалната гимназия по туризъм се изучават 4 специалности: кетъринг, търговия,
производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения и организация на
обслужването в хотелиерството. Училището разполага с материална база за провеждане на учебна
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и практическа дейност във висококатегорийни хотели в Боровец, което дава възможност на
учениците да попаднат в реална работна среда сред професионалисти от туристическия бранш.
С особено значение е и спортното училище „Никола Велчев“ в град Самоков. В училището се
практикуват четири вида спорт – ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски биатлон и борба
класически стил.
През учебната 2013/2014 г. броя на училищата е с 3 броя по - малко в сравнение с учебната
2009/2010 г.
Таблица 21
Брой ученици в държавни училища

4093

0

0

1

4

11

6

13

6

0

3456

637

2010/2011

16

4069

0

0

1

4

15

0

15

8

2

3451

618

2011/2012

15

3999

0

0

1

6

9

3

8

6

3

3452

547

2012/2013

15

3984

0

0

0

6

13

8

5

2

0

3461

523

2013/2014

14

3922

0

0

0

3

5

3

2

4

7

3377

545

Заминали в чужбина

17

Поради семейни причини

Заминали в чужбина

2009/2010

Поради нежелание

Общ брой
ученици

Заминали в чужбина

Учили
ща

Поради нежелание

Година

Поради семейни причини

9 – 12 клас

Поради нежелание

Поради семейни причини

5 – 8 клас

1 – 4 клас

Брой ученици в общински училища

Учащи напуснали по причини и степен на образование

Източник: Община Самоков

От таблица 21 става ясно, че учениците от 9 до 12 клас през учебната 2009/2010 г. най-често
напускат училището поради нежелание да продължат образованието си. През учебната 2012/2013
година се забелязва значително намаляване на напусналите ученици поради нежелание.
Учениците от 5 до 8 клас най- много напускат училището поради семейни причини.
Броят на компютрите в местните училища е около 7 бр./100 ученика, което е твърде малко за
провеждане на интерактивен образователен процес и прилагане на модерни методи на обучение.
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Материалната база в общинските детски градини, училища и обслужващи звена е в сравнително
добро състояние. От делегираните училищни бюджети са извършени много подобрения на
материалната база и са обновени учебно-техническите бази.
Общата сума на средствата предвидени за делегирани бюджети по образование на територията на
община Самоков за 2014 година са 5 245 480,00 лв. В пет училища са създадени подготвителни
групи за деца във възрастова граница 5-6 години с общ брой 188 деца.
Поддържането на учебните заведения и детски градини, съобразно броя на децата и учениците, е
продиктуван от желанието да се задържат по-голям брой млади семейства в община Самоков.
Съгласно анализите по отношение на осигуреността на детски градини е необходимо да бъдат
определение терени за построяване на три нови детски градини, в които да има възможност за
сформиране на яслени групи. По отношение на материалната база на училищата, като цяло е
необходимо осигуряването на достатъчно спортни площадки и физкултурни салони, осигуряване
на зали за извънкласни дейности и осъвременяване на материално техническата база.
3.5. Здравеопазване и социални услуги
Ясли
През 2012 г. детските ясли на територията на община Самоков са три с капацитет 61 места. В
същото време посещаващите ги деца са 79 от които 45 момчета и 34 момичета. Следва да се
отбележи, че населението на общината във възрастовата граница от 0 до 4 години е 1746, което
налага предприемане на мерки за увеличаване на съществуващия капацитет.
Болнична помощ
Здравната инфраструктура в община Самоков включва елементи на болнична и доболнична
помощ. Многообразните болнични услуги основно се предоставят от най-голямото лечебно
заведение за остри и хронични заболявания в София област - Многопрофилна болница за активно
лечение – Самоков. Тя разполага с 233 легла / в това число 5 легла за диагностично изследване до
24 часа/, разпределени в 11 отделения и 4 параклинични звена. За здравето на пациентите се
грижат 57 лекари, 1 магистър фармацевт, 123 медицински специалисти и 104 друг персонал. За
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повишаване качеството на предоставяните от болничното заведение услуги община Самоков
изпълнява проект „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ - Самоков“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ в който са заложени ремонтни
дейности в операционен блок, отделение „Анестезиология и интензивно лечение”, родилни зали и
кабинет образна диагностика.
Доболничната помощ се осъществява от лекарски практики в град Самоков и 12 села. В град
Самоков тя e съсредоточена в сградата на бившата поликлиника, където се намират параклинични
звена на МБАЛ – Самоков ЕООД, клинична лаборатория, микробиология, отделение “Образна
диагностика”, отделение “Физиотерапия и рехабилитация”, клинична патология, пералня,
стерилизация, технически служби, домакинство, складове, както и кабинети, отдадени под наем на
ОПЛ, СИМП, МДЛ. В същата сграда се помещава и филиалът на спешната медицинска помощ. На
територията на общината функционират четири медицински лаборатории и 40 стоматологични
кабинета.
Според данни на НСИ здравната инфраструктура кадрово се обезпечава от 144 лекари и 163
медицински специалисти по здравни грижи, а секторът формира средно заплащане на заетите 6368
лв. Легловата обезпеченост на 10 000 души от населението на общината е 51 легла, което е под
средното за страната и Югозападния район.
Като основни проблеми в сектора могат да се определят недостига на болничен персонал

-

квалифицирани медицински сестри и лекари, както и състоянието на материално техническата
база.
3.6. Социални услуги
Социалната политика на община Самоков е свързана със стремежа за развитие на модерни
социални услуги, обединени в ефективна система, които поставят в центъра ползвателя, отговарят
на нуждите на общността и осигуряват равен достъп и повишаващо се качество. Те обединяват
усилията на държавата и общината като по този начин, се реализира значителен напредък в
предприемането на адекватни действия в посока разкриване на алтернативни услуги. Усилията в
общината са насочени към подпомагане на следните групи:
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-

Уязвими семейства с деца в риск. На територията на общината има регистрирани 3 броя;

-

Деца отглеждани в специализирани институции;

-

Деца в риск, вкл. необхванати, отпаднали или в риск от отпадане от училище;

-

Хора с увреждания. Общо лицата с намалена трудоспособност на територията на община
Самоков са 4 534;

-

Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в социална изолация и
структурна бедност;

-

Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без
достъп до социални и други услуги;

-

Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в изолирани селски райони.

През 2013 г. социални помощи получават 387 семейства.
Социалните дейности и изпълнението на формулираните задачи в годишния план по изпълнение
на социалните услуги в община Самоков са съсредоточени в следните области:
 Създаване на ново заведение за деца и родители, съчетаващо детска градина и
корпус за предоставяне на социални услуги, с финансиране от световната банка и
община Самоков. Целевата група са деца до 7 години от рискови семейства както и
техните родители;
 Изграждане на център за настаняване от семеен тип, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие” с капацитет 12 деца плюс 2 деца от общността по
спешност;
 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40 деца и лица с
увреждания;
 „Домашен социален патронаж” с капацитет 270 лица от селата и град Самоков;
 На територията на община Самоков има действащи два дома за стари хора – ДСХ
„Семейство Калинкови” - 120 души и ДСХ в село Ковачевци – 26души;
 „Обществена трапезария” финансиран от фонд Социална закрила с дейност по
предоставяне на топъл обяд на 81 лица и семейства;
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 Предоставяне на социална услуга „личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен
живот” – 167 лични асистента;
 Национална програма асистенти на хора с увреждане – 25 лични асистента;
 Кандидатстване за ремонт и оборудване на сграда с цел последващо откриване на
комплекс за социални услуги и дневен център за деца с увреждане с капацитет 20
деца.
 През 2013 г. общинското дружество ”Мальовица” ЕООД е изпълнило своя
ангажимент за интегриране на трудова заетост на хора с увреждания. Дружеството
работи със средно списъчен състав от 12 души, като 50% са трудоустроени с
намалена трудоспособност. Въпреки малките обеми на произведената продукция
дружеството е единствено по рода си в общината, то запълва един вакуум и хората с
увреждания се чувстват пълноценни в трудовия колектив на фирмата. Дейността на
фирмата основно е шивашка. Всяка година дружеството участва в Европейското
изложение на фирми за хора с увреждания в гр. Пловдив.
През периода 2010 -2013 г. са проведени социални мероприятия и дейности насочени към целеви
групи по програмите „От социални помощи към осигуряване на заетост” и „временна заетост”.
На територията на община Самоков са разкрити четири клуба на пенсионера, които се финансират
с общински средства. От тях два са в гр. Самоков, един в с. Говедарци и един в с. Радуил. Броят на
членовете е както следва: в клуба в квартал „Самоково” – 300 члена; в клуба „Китова къща” – 130
члена; с. Говедарци – 30 члена, с. Радуил – 30 члена. Основната дейност на клубовете е насочена
към създаване на социални контакти и социална интеграция на хората в пенсионна възраст. В град
Самоков функционира един клуб на инвалида с 80 члена. Дейността му е насочена към интеграция
на хората с увреждания, помощ при попълване на документи за получаване на помощни средства
и интеграционни добавки по реда на ЗИХУ.
Принос към осъществяваните социални дейности, тяхната ефективност и всеобхватност имат
социалните медиатори действащи на територията на общината, както и общественият съвет по
социално подпомагане и услуги.
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В община Самоков е приет План за действие за подкрепа на интеграционните политики 2012 –
2014 г., които дефинира задачите и насоките на местната власт, неправителствените организации,
бизнеса и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на марганализираните
групи в общината.
С приетата общинска програма за закрила на детето 2012 – 2013 г. се обединяват действията на
държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието
на децата и техните семейства в община Самоков. Основната цел е да бъдат гарантирани
основните права на детето, във всички сфери на обществения живот, на всички групи деца
съобразно възрастта, социалния статус, физическото здравословно и психическо състояние, като
се осигури на всички подходяща икономическа и културна среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност.
3.7. Младежка дейност и спорт
Физическо възпитание и спорт
Спортът в община Самоков е една от специфичните секторни политики, която определя и
водещата му роля на местно ниво. Това се доказва и от факта, че Самоков е дългогодишен спортен
център от национално значение, благодарение на залегналите многогодишните традиции в редица
спортове. Град Самоков е известен като най-големият център за развитие на ски спорта, с
потенциал за активно участие с отлично подготвени професионалисти и в други спортни
дисциплини. Именно поради тази причина на територията на община функционира спортно
училище „Никола Велчев“, намиращо се в общинския център - град Самоков. В училището се
практикуват четири вида спорт – ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски биатлон и борба
класически стил. Училището е определено от Българската федерация по борба като „луксозен
спортен комплекс на европейско равнище с модерна зала по борба, фитнес, тангентор, сауна и др.
възможности за тренировки и състезания по борба и различни видове спорт”.
В Националната Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в България, общините
са определени като основен субект на националната система за физическо възпитание и спорт.
Тяхната дейност е свързана с това да създават условия за спорт, като приоритет в социалната
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политика – изграждайки и модернизирайки спортни бази, осъществявайки инвестиции в спорта,
насърчавайки откриването на таланти и подпомагайки интегрирането на хора в неравностойно
положение и инвалиди в спортните дейности.
Следвайки тази логика, общината е приела „Стратегия за развитието на физическото възпитание и
спорта в община Самоков за периода 2012 – 2017 г. съзнавайки отговорността, която носи по
отношение на провеждането на адекватна политика в областта на физическото възпитание и
спорта. Тя се стреми да постигне в максимална степен комуникация между всички заинтересовани
страни така, че да осигури балансирано развитие на спорта в общината - чрез осигуряването на
добри условия за спорт в местните училища, модернизирането на спортната инфраструктура и
възпитаването на спортна култура при децата и младежите, но също така и при техните родители
като предпоставка за подобряване на общественото здраве, в това число и на превенция на
младите хора от зависимости, от една страна и постигане на хармонична интеграция на всички
групи в общността, от друга. За това важно значение има организирането на спортни инициативи
както в отделните училища, така и на общинско ниво. В хода на изпълнение на конкретната
политика, общината залага и на активното участие на бизнеса, като партньор и стимулиращ агент
за подобряването на състоянието и популярността на спорта на местно ниво.
Осъзната е необходимостта от поддържане, модернизиране на съществуващите спортни
съоръжения, както и изграждане на нови такива. В общината функционира и общинско
предприятие „Спортни имоти и прояви”, което стопанисва спортната зала „Арена Самоков”,
ледената пързалка и поддържа сериозен треньорски състав, с професионалисти в сферата на
футбола, борбата, спортната аеробика, баскетбола, леката атлетика, биатлона, ски алпийските
дисциплини, ски скокове, ски бягане, волейбол и шах.
На територията на община Самоков съществуват редица спортни съоръжения, които се използват
както за състезателна и тренировъчна дейност, така и за свободно практикуване на спорт на
граждани и учащи се. Разнообразието от различни по вид инфраструктурни обекти допринася за
повишаването на интереса към практикуването на спортни дисциплини от хора с различни
интереси, не представители на местната общност, но също така и гости, посетители и туристи в
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общината. Те са предпоставка не само за активния живот на жителите, но и за развитие на спортен
туризъм.
Основните спортни съоръжения представляват следните обекти:
 Спортна зала „Арена Самоков”- многофункционалната спортна зала е открита през 2008 г.
Тя е пригодена за 26 вида спорт, сред които баскетбол, волейбол, хандбал, футбол на малки
врати, спортна гимнастика, художествена гимнастика, борба, бокс, джудо, бойни спортове,
вдигане на тежести, спортни танци, аеробика и др. Основната зала е с капацитет 2000
седящи места, с възможност за още 300 допълнителни места, плюс ВИП ложа с 46 места.
Тя разполага с тренировъчни зали, зала за аеробика със специално подово покритие, зала за
модерни танци и балет, зала за пресконференции с 40 седящи места, ВИП зала за 20
човека, както и с други специално приспособени за специфичните ѝ функции помещения. В
началото на есента на 2011 г., е открит и плувен басейн в спортния комплекс.
Построяването на многофункционалната спортна зала води до осезаемо повишава на
нивото на спортните прояви в община Самоков.
 Стадион ”Искър” е открит през 1952 г. и е разположен на юг в посока Боровец, разполага с
основен и помощен терен, както и лекоатлетическа писта с дължина 400 м. Капацитет му е
5 200 седящи места, покрита ложа с 300 места и клетка за гости с 500 места. Стадионът е
лицензиран от БФС.
 Зала по борба - модерно оборудвана зала за подготовка на състезателите от града и от
националния отбор, която е част от спортната база на спортно училище „Никола Велчев”.
 Закрита лекоатлетическа писта – съоръжението е ремонтирано и разширено със средства на
общината.
 Мотополигон ”Ридо” – е създаден в края на 70-те години на 20-ти век и е първата
мотописта в България, която приема множество състезания по мотокрос. Специално за
“Гранд при България 2006” са направени модификации на трасето и инфраструктурата на
съоръжението, за да отговаря на международните изисквания за състезания от такъв ранг.
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 Стрелбище (до стадион ”Искър”) – стрелбището е средище за организиране на турнири с
участието на ученици, като близостта му до стадиона дава възможност за паралелно
практикуване и на други спортове, което допълнително благоприятства повишаването на
интереса към него.
 Ролбан –с дължина 1 100 м. и асфалтово покритие е ситуиран в двора на Спортното
училище и се използва за тренировки по лекоатлетически дисциплини.
 Зимна пързалка за кънки - изградена през 2010 година и предоставя атрактивна възможност
за хора от всички възрасти да практикуват кънки на лед.
 Скейт – рампа – в центъра на града построена през лятото на 2011 г.
 Влек и ски писта в местността „Боричо”- са пуснати в експлоатация през 2008 година.
Комплексът включва открит двуседалков лифт и писта с дължина около един километър.
През последните години, съоръженията му не се използват, но съществува сериозен
интерес да бъде подновено функционирането му.
 Училищната спортна база – включваща физкултурни салони, външни спортни площадки и
уреди и пособия за спорт е добре развита, но е с лошо състояние.

Бедни от страна на

спортни и игрови съоръжения са детските площадки в ЦДГ и ОДЗ. Средствата, получавани
от училища и детски заведения са недостатъчни за реализирането на крупни ремонтни
работи по базата или провеждането на достатъчно спортни прояви.
 Съоръженията в зимния ски курорт „Боровец” включват 24 писти, трасета за ски бягане,
съоръжения за биатлон, 12 броя лифта и влекове и изградена система за изкуствен сняг.
Спортни клубове
Община Самоков финансира съществуващите 33 спортни клуба, обхващащи видовете спорт ски,
биатлон, йога, сноуборд, баскетбол, волейбол, борба, лека атлетика, футбол, тенис, тенис на маса,
спортна аеробика, мотоциклетизъм, ориентиране, шахмат, таекуондо, бокс, карате киокушин. Те
са съсредоточени в гр. Самоков, с. Радуил, с. Широки Дол и с. Говедарци, като най-голяма
концентрация се наблюдава в общинския център, където функционират 26 от тях. По отношение
на детско - юношеския спорт община Самоков има чувствително предимство пред редица други
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общини, тъй като има своя ученическа спортна школа, както и спортното училище. Школата е
извънучилищно обслужващо звено в системата на образованието и предлага безплатно масово
обучение в различни видове спорт от висококвалифициран преподаватели. Обучението се
осъществява в организирани групи и обхваща всички деца на 5 до 18 год., които имат желание да
спортуват в свободното от учебни занимания, време в зависимост от интересите им. Школата
провежда още и занимания в детските градини по художествена и спортна гимнастика.
Таблица 22

Баскетбол

Биатлон

Бокс

Борба

Волейбол

Йога

Карате киокушин

Лека атлетика

Мотоциклетизъм

Ориентиране

Ски

Спортна аеробика

Тенис

Тенис на маса

Туризъм

Таекуондо

Футбол

Шахмат

Спорт за всички

Брой спортни клубове по
населени места

Спортни клубове по вид спорт – 2013 г.

гр. Самоков

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

26

с. Радуил

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

с. Широки Дол

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

с. Говедарци

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Общо клубове

3

2

1

2

1

1

1

2

1

1

8

1

1

1

1

1

3

1

1

33

Брой отбори

8

4

3

6

3

-

-

6

-

-

21

-

-

-

-

-

8

-

-

59

Община Самоков

Източник: Община Самоков

Спортът е най-голямото обществено движение в Европа. Това е изключително важно явление,
универсално средство за възпитание на здравословен начин на живот. Едновременно с това,
спортът е мощен интегриращ фактор, който възпитава толерантност и приемане на различията от
най-малка детска възраст. Именно поради тази причина е необходимо спортът да бъде осъзнат
като необходимо и достатъчно условие за постигането на едно по-добро общество, което
възпитава децата още в ранна детска възраст да работят в екип и създава дисциплина. За тази цел
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

101

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

община Самоков е насочила вниманието си върху създаването на приемственост в спорта и
насърчаване на участието на децата и учениците в организирани спортни прояви, в това число и
активно участие в извънкласни дейности. Работи се и върху интеграцията на представителите на
уязвимите групи към спорта. Създаването на разнообразен спортен календар, както на общинско
ниво, така и индивидуално за училищата е водещ приоритет, който ще бъде постигнат единствено
с тясно сътрудничество в тази област между всички заинтересовани страни. Различни са
инициативите, които се насърчават в рамките на образователния процес, сред които
практикуването на футбол, лека атлетика, баскетбол, волейбол, плуване, кънки на лед, плуване и
др. Интерес ще представлява и откриването на ски шанцата на Ридо, която ще фокусира
вниманието към ски скоковете, както и развитието на ски спорта в близост до гр. Самоков.
Във връзка с провежданата политика на общината насочена към младите хора, техните
потребности и отчитайки необходимостта от създаване на благоприятна и подкрепяща среда за
успешна професионална реализация и качество на живот е приет „Общински годишен план за
младежта 2013 г.”. Формулираните приоритетни дейности са свързани с насърчаване и
организиране участието на младите хора в доброволчески инициативи; личностно и
професионално развитие на младите хора в малките населени места и сътрудничество със
страните от Източна Европа.
Положителна е тенденцията на ангажирането на частния бизнес и инвестирането в спорта, чрез
поддръжката на собствени спортни клубове. Тази тенденция е в процес на утвърждаване в
бъдещите години, което неминуемо ще допринесе за перспективното развитие на спорта и
преодоляване на съществуващите трудности, основно свързани с лошото състояние на
материално-техническата база.
Друг положителен факт е цялостната нагласа на местната общност все повече да възприема
спорта, като средство не само за здравословен начин на живот, но и като превенция на
зависимостите сред младото поколение и учениците. Увеличава се броят на родителите, които са
готови да заплащат за участието на децата си в различни спортни клубове.
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През последните години е отчетен засилен интерес към колоезденето и сравнително новия спорт
за общината - офроуд. За тази цел е необходимо да бъдат изградени и развити велопътеки и
маркирано трасе за офроуд. Също така, важно значение има и състоянието на спортните площадки
и стадиони в селата.
В рамките на своята стратегическа визия за развитие на физическото възпитание и спорта,
общината ще се стреми да постигне следните цели:
 Извеждане на преден план на спорта в училище;
 Увеличаване броя на хората, практикуващи физически занимания, спорт за всички и
социален туризъм;
 Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база., както и изграждане на
нови спортни съоръжения;
 Подобряване кадровото и методическо осигуряване на спорта;
 Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за физическо
възпитание, спорта за всички, включително и за социалния туризъм.
3.8. Култура
Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението в община Самоков са
читалищата, библиотеките, художествена галерия, историческия музей, манастирите, църквите,
културно-историческите паметници и др. В качеството си на културни институции те са призвани
да осъществяват обществено значима дейност – да съхраняват и развиват духовната памет, като я
правят достъпна за други култури и за следващите поколения.
В Самоков са декларирани и обявени 126 паметника на културата (71 в гр. Самоков, 36 в к.к.
Боровец и 19 в селата), от тях 13 с национално значение (11 в гр. Самоков и 2 в к.к Боровец”. От
2013 г. историческа зона „ Старият Боровец ” на територията на к.к. Боровец е със статут на
групова архитектурно-строителна културна ценност с национално значение. Като приоритетни с
най-голямо културно-историческо наследство се определят следните обекти - Комплекс „Бельова
черква” /църква „Рождество Богородично”/, Църква „Въведение Богородично” /Долномахаленска
църква/, Девически метох с църква „Покров Богородичен”, Църква „Успение Богородично”
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/Митрополитска църква/, Църква „Св. Никола”, Църква „Преображение Господне” – к.к. Боровец,
Синагога, „Сарафска къща”, Исторически музей, Читалище-паметник „Отец Паисий”, Байракли
джамия, Голямата чешма /чешмата с обецата/, Професионална гимназия „Константин Фотинов”,
Училище „Св. св. Кирил и Методий, Графична база – „Есова къща”, „Босева къща”, „Кокошкова
къща”, „Образописова къща”, средновековната крепост „Шишманово кале”, Исторически
паметник „Кръста”, Историческа местност „Карагьол”.
Посредством поддържането и популяризирането на значимите за общината културни ценности и
обекти се постига и съхраняване, както на местната така и на националната идентичност, което ще
допринесе и за развитието на културния туризъм. Идеята е да се изгради устойчива духовна и
материална база с възможност за всяко следващо поколение да надгражда. Съществен акцент е
необходимо да бъде поставен върху това, че културно-историческото наследство предоставя
ресурс на различни нива, включително и на икономическо. В тази връзка като стратегически
важен компонент се явява осезаемото подобряване на качеството на културната среда, в това
число и на сътрудничеството между общината, културните институции и гражданското общество.
В община Самоков реализират дейността си 26 читалища (4 в гр. Самоков и 22 в селата към
общината). Те развиват културна и просветна дейност чрез изпълнение на годишните културни
програми. Към всички читалища са организирани и самодейни състави, клубове и школи с
различна насоченост. Читалищните библиотеки са от изключително значение, тъй като в повечето
села те са единствената алтернатива за разнообразяване на живота на населението. Читалищните
институции съхраняват народното културно наследство и са значим източник на познания и
културна просвета. Стремежът е да се развиват в зависимост от съвременния начин на живот, като
налагат ново осмисляне на дейността си, като традиция и съвременна практика.
Таблица 23
Читалища в община Самоков
Име на читалище

Град/село

"Просвета-1939 г."

село Марица

Стойне Ангелов-1932 година

село Бели Искър

Христо Ботев-1903 г.

село Радуил

Светлина-1909

село Белчин
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Виделина-1932

село Широки дол

Христо Ботев-1926

село Райово

Михаил Дашин-1911

село Драгушиново

Васил Левски-1937г.

село Алино

Васил Левски-1951г.

село Ново село

"Надежда-1927г."

село Рельово

Отец Паисий-1910

село Доспей

"Светлина-1965"

град Самоков

Читалище-паметник Отец Паисий-1859

град Самоков

Христо Ботев-1928

село Говедарци

Младост-2003 г.

град Самоков

Селска пробуда-1904

село Ковачевци

Искра 1925

село Горни окол

Пробуда-2002

село Злокучене

Свобода-1940

село Мала църква

Васил Левски-1940 г.

село Маджаре

"Св.Св. Кирил и Методий-1928"

село Ярлово

Светлина-1940

село Поповяне

Пробуда-1920

село Клисура

Просвета

село Шипочане

Любен Каравелов

село Гуцал

Любословие-2009

град Самоков

Източник: Министерство на културата, Регистър на народните читалища

Читалище - паметник „Отец Паисий” е най-старата културна институция в гр. Самоков и е
осветено на 23 декември 1923 г. Към момента в него се развиват различни видове дейности детски фолклорен състав, състав за народни танци „Рилски ритми”, театрален състав, стари
градски песни, дамска вокална група, детски танцов състав и библиотека.
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” официално съществува от 1859 г.,

когато е

основано читалище „Свети Седмочисленици” (днес читалище – паметник “Отец Паисий”) в гр.
Самоков. Наред със съхраняването, организирането и предоставянето за свободно ползване на
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библиотечно - информационните си ресурси, общинската библиотека организира маратон на
четенето, изложби, срещи с автори и представяне на нови книги, празнуване на годишнини и
вечери, посветени на известни творци и много други културни мероприятия.
Тя е победител в категория „Е-култура” на състоялия се през октомври 2012 г. в гр. София
национален форум “Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване”,
разкриващ работата на обществените библиотеки за съхраняване и популяризиране на културните
традиции на местната общност и за стимулиране на развитието на творческия потенциал на децата
с помощта на новите технологии.
Историческият музей в гр. Самоков събира, опазва, документира и популяризира богатото
културно - историческо наследство на Самоков и неговия регион. Основната мисия на музея в
Самоков е опазване на местната идентичност и саморазбирането на самоковци за уникалност и
изключителност, базирана на богата история и принос в националната култура. Културно историческото наследство на Самоков е представено в няколко тематични експозиции.
В

художествената

галерия

на

гр.

Самоков

се

представят колекциите

от

художествени произведения, както и юбилейни изложби на известни самоковски художници –
Слави Генев, Наум Хаджимладенов, Васил Захариев, Христо Йончев-Крискарец, Александър
Миленков и др.
Ежегодно общината във връзка с отбелязването на 24 май, връчва националната награда
за изобразително изкуство „Захари Зограф”.
Младежкият дом работи в унисон с потребностите на младите хора от Самоков и района като
предлага различни възможности за пълноценно организиране на свободното им време. Към
Младежки дом – Самоков са организирани 16 клуба и състави с различни творчески направления.
Младежкият дом е домакин целогодишно и на конкурси, викторини, детски шоу-програми,
концерти, танцови фиести, турнири по тенис на маса, организира излети сред природата, изложби
и изработване на картички, декорации и украси по различни поводи. Всички тези прояви и
инициативи дават възможност за изява на талантите и потенциала на младите хора и стимулират
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тяхната креативност. Успоредно с тези мероприятия младежкият дом организира срещи и
кампании, свързани с актуални проблеми на подрастващите. Домът организира и летни програми.
Множеството църкви на територията на общината са доказателство за богатото духовно
наследство, което носи Самоков през вековете. Само в селата 19 църкви са обявени за паметници
на културата. Някои от основните храмове в рамките на Самоков са следните Девически манастир
“Покров Пр. Богородици”, Бельова църква, Митрополитската църква „Успение на прсв.
Богородица”, Долномахаленска църква „Въведение Богородично“.
Други важни културни обекти са Голямата чешма (чешмата с обецата), антична римска крепост
„Цари Мали Град, крепост „Шишманово кале” и др.
Разнообразието на паметници на културата в рамките на общината се допълват и от намиращите
се в к.к. Боровец известни ловни дворци на Фердинанд.
В община Самоков се изготвя „Културен календар за годината”, който обединява предложенията
на културни институции и граждански организации. Освен национални и местни празници, в
Културния календар са фиксирани още и различни научни форуми, фестивали и др. Залегнали са
визии за съвременни изкуства и създаване на условия за развитието на съвременни форми за
културно изразяване и за постигане на „синтез на изкуствата”. Това показва заинтересованост от
страна на жителите, както и нуждата им от контакт и обмен на идеи между тях.
Възможност за туристическо експониране представляват традиционните празници празник на
Самоков – Успение на Св. Симеон Самоковски, поклади, празнуван на Заговезни с традиционни
огньове и шествия, празникът на Рила на 7-8 август, който има вече 78 годишна традиция,
културните празници на Чакърови поляни, ромският празник на 6-ти май при царските кладенци
на р. Искър. През последните години се зараждат и нови прояви в сферата на бита и местните
обичаи, като празника на рилския зелник в с. Бели Искър, рок-фестивалът “Рок в Рила” в Бели
Искър, традиционен пленер с участието на известни художници и празника на боба с
международен фестивал (Боб Фест) в с. Радуил.
Усилена работа е необходимо да се извърши за социализиране на младите хора към участие в
културни събития. За тази цел трябва целенасочено въздействие за реализацията на модерни
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културни продукти. Ранното културно развитие на подрастващите и младежите заема също
съществено място и не бива да бъде пренебрегвано. Приобщаването на тази група е жизненоважно
за съхраняването и поддържането на културното и историческо наследство, защото именно
младите хора днес ще съумеят да пренесат посланията на следващото поколение в „утрешния
ден”. За тази цел акцент трябва да се постави върху работата на културните институти и тяхното
сътрудничество с другите институции и заинтересовани лица с оглед на необходимостта от
постигане на високи и задоволителни резултати за тяхното функциониране.
Реализацията на всяка една инициатива, координацията и съгласуваността в работата в областта на
културата са сложен процес, който освен много точен и ясен механизъм за работа изисква и
финансови ресурси. Те, като в повечето области, често са дефицитни, а частният сектор е
сравнително по-незаинтересован от инвестиране именно в културата. Поради тази причина
задължително е необходимо да се предприемат действия за преодоляване на тези затруднения.
Алтернативно решение е създаването на специализиран фонд, който да обезпечава поне в
определена степен потребностите, произтичащи от развитието на културата.
Редица са обектите на културно - историческото наследство в рамките на общината и всеки един
от тях носи в себе си духът на времето и богата история. Скритият им потенциал за
популяризиране на общината е необходимо да бъде оползотворен и да се превърне в реалност,
като се приложи комплексен подход и се създаде приемственост между вече постигнатото и това,
което предстои да бъде направено.
Изводи:
 Добре развита образователна инфраструктура, обхващаща всички младежки групи, с
богати традиции и потенциал за развитие;
 Добре профилирано професионално образование насочено към обучение в
приоритетни области за общината и местната икономика;
 Добре развита структура на здравеопазването, основно обхваната от МБАЛ Самоков
- най- голямата болница в София област.
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 Добре развита спортна инфраструктура даваща възможност за развитие, както на
масов, така и на елитен спорт;
 Системата от спортни клубове обхваща нуждите на всички възрастови групи на
населението и са с важно интеграционно значение;
 Визията за модернизиране на съществуващата и изграждане на нова материално
техническа

база

(спортните

бази

в

училищата,

инфраструктурата

в

здравеопазването, културната инфраструктура и др.) е намерила отражение в „Общ
устройствен план на гр. Самоков и крайградската територия”;
 Община Самоков провежда широк спектър от социални дейности за решаване на
проблемите на всички нуждаещи се групи;
 Съхранено богатото културно - историческо наследство, традиции и обичай с добре
развита мрежа от читалища, обхващащи територията на цялата община;
 Наличието на 126 паметника на културата, 13 от тях с национално значение
представлява сериозно преимущество, тъй като създава условия за открояването на
тези обекти и реализирането на културен туризъм;
 Добре развит културен календар включващ и научни форуми, фестивали и
съвременни форми на културно изразяване, отговарящи на нуждите от обмен на
контакти и идеи, както на местно така и на национално ниво;
 Необходимо е стимулиране на привличането на млади специалисти в областта на
образованието;
 Недостатъчен капацитет на съществуващите детски градини и детски ясли за
обхващане нуждите на населението;
 Необходимост от модернизиране, рехабилитация и създаване на нова материална
база в здравеопазването;
 Недостиг на млади лекари и здравни работници, което налага използване на
различни форми на стимули за тяхното привличане.
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 Необходимо е да се създадат условия за изпълнение на мерките залегнали в плана за
действие за подкрепа на интеграционните политики в община Самоков;
 Липсата на достатъчно финансови

ресурси

ограничава възможностите за

въздействие върху социалните нужди на отделните групи.
 Необходимо е създаването на различни форми на взаимодействие между общината,
бизнеса и обществените организации насочени към въздействие върху младежта.
 Не са достатъчно добре популяризирани на национално и международно ниво
местните традиции и обичай;
 Не достатъчно интегриране на културното наследство и богатство в икономическата
сфера;
 Необходимо е въвеждането на нови технологии и нови форми на популяризиране на
културата, насочено към възпитание и приобщаване на младите хора;
3.9. Жилища
Според данни на НСИ жилищният фонд в Софийска област включва 150 267 сгради и 180 356
жилища, като 98 % от тях са частна собственост. Сградите построени в периода 1970- 1990 г. са 40
%, а значителен дял имат най-старите сгради построени преди 1950 г. – 17,6 %. Делът на
жилищните сгради, построени след 1990 г. е 10 %, а 80 % от сградният фонд на територията е
тухлен.
В периода от 2007 г. на територията на областта жилищата на 1000 души от населението са се
увеличили от 704 на 720 през 2010 г., като средният брой лица на едно жилище е намалял от 1,43
на 1,39. Тенденцията за намаляване на населението води до наличието до много необитавани
постройки.
Провеждането на адекватна жилищна политика и постигането на необходимото ниво на
качествено жилищно задоволяване води до благоприятни социално - икономически последици и
устойчиво развитие.
Таблица 24
Жилища по населени места в община Самоков за периода 2009 – 2012 г.
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Населено място

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

23286

23305

23259

23286

с.Алино

584

584

579

579

с.Бели Искър

414

414

447

448

с.Белчин

503

503

508

508

с.Белчински бани

97

97

157

157

с.Говедарци

819

821

835

835

с.Горни Окол

1077

1080

1098

1106

с.Гуцал

346

347

344

345

с.Долни Окол

536

536

505

505

с.Доспей

380

380

382

384

с.Драгушиново

329

329

320

320

с.Злокучене

218

218

227

227

с.Клисура

292

292

276

276

с.Ковачевци

1074

1075

1129

1130

с.Лисец

59

59

-

-

с.Маджаре

206

208

198

198

с.Мала църква

468

469

448

449

с.Марица

334

334

371

371

с.Ново село

126

126

123

123

с.Поповяне

550

550

518

519

с.Продановци

240

240

263

263

с.Радуил

725

726

753

756

с.Райово

556

556

522

522

с.Рельово

496

496

435

437

гр.Самоков

10566

10573

10556

10562

с.Шипочане

265

265

253

254

с.Широки дол

1081

1081

1257

1257

с.Яребковица

76

76

49

49

с.Ярлово

869

870

706

706

Общо

Източник: НСИ
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Броят на жилищата на територията на община Самоков към 2012 г. е 23 286 броя от тях в град
Самоков са разположени 10 562 броя, което представлява 45,36 % от общия брой. Селата с найголям жилищен фонд са съответно село Широки дол 1 257 броя - 5,4 %, Ковачевци 1 130 броя 4,85 % и село Горни окол 1 106 броя– 4,75 % от общия брой. Преобладаващата част от жилищата
са строени в периода 1946 - 1960 г., като те са 4 360, което представлява 24,61 % от общият фонд.
След 2011 г. в експлоатация са въведени 26 жилищни сгради, от които в град Самоков – 5 броя, с.
Горни окол - 8 и с. Радуил 3 броя. Най – голям брой стари сгради, построени преди 1945 г. са в гр.
Самоков 239 бр. и в с. Гуцал – 111 бр. Жилищни сгради построени след 2001 г. на територията на
общината са 757 броя, като най-много от тях се намират в град Самоков – 248 броя,
представляващи 32,85 %. Жилищният фонд на града е сравнително млад, като над 50 % е с възраст
под 40 години. Темпът на жилищно строителство, обаче е много под минимума за нормалното
възпроизводство на фонда.
Според типа строителство на жилищните сгради те се делят на стоманенобетонни – панелни
сгради, ЕПК, ППП, скелетно – рамкови и други; тухлени, чийто стени са изградени от тухли и
имат бетонни плочи между етажите; сгради построени от камък, дърво, дървени плоскости и
кирпич. Към 2012 година на територията на общината има 795 броя стоманено бетонни сгради, 16
183 броя тухлени и други – 738 броя.
Панелният фонд е съсредоточен в град Самоков – 78 сгради с 2 504 жилища.
Таблица 25

Жилищни сгради според периода на построяване на сградите по населени места в
община Самоков към 31.12.2012 г.

Населено място

Общо
с.Алино

Жилищни сгради по
конструкция на сградата в
община Самоков към
31.12.2012 г.

до 1918

19191945

19461960

19611970

19711980

19811990

19912000

20012010

От
началот
о на
2011

стомано
бетонни

тухлени

други

362

1604

4360

3164

3128

2920

1397

755

26

795

16183

738

-

42

200

90

47

127

40

19

-

4

526

35
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с.Бели Искър

2

42

101

50

74

94

43

20

1

7

400

20

с.Белчин

-

26

171

202

77

29

1

2

-

-

505

3

с.Белчински
бани

14

29

32

23

19

38

2

-

-

-

138

19

с.Говедарци

2

48

223

212

213

86

25

8

-

2

789

26

с.Горни Окол

91

16

113

105

195

352

153

71

8

12

1077

15

с.Гуцал

14

98

136

5

36

26

14

15

1

24

264

57

с.Долни Окол

-

36

138

72

95

103

49

7

-

31

415

54

с.Доспей

4

57

149

28

76

38

13

7

2

2

355

17

с.Драгушиново

-

41

51

38

91

46

23

7

-

3

293

1

с.Злокучене

-

8

81

21

12

48

46

11

-

1

226

0

с.Клисура

-

17

46

15

52

70

45

16

-

93

157

11

с.Ковачевци

12

119

167

96

200

333

115

65

1

302

725

81

с.Лисец

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Маджаре

-

16

57

54

34

18

6

4

-

3

179

7

с.Мала църква

-

27

99

120

82

78

13

7

1

6

405

16

с.Марица

2

36

157

61

47

50

16

26

-

2

377

16

с.Ново село

13

36

25

9

8

27

9

6

-

7

89

37

с.Поповяне

1

53

271

44

53

71

15

8

1

7

489

21

с.Продановци

5

51

91

27

39

33

5

4

-

3

243

9

с.Радуил

2

87

214

149

84

92

63

40

3

18

700

16

с.Райово

1

66

245

82

109

63

12

9

-

4

574

9

с.Рельово

1

32

270

37

21

18

32

24

2

4

431

2

гр.Самоков

191

359

942

1229

1031

625

497

248

5

202

4775

150

с.Шипочане

-

83

112

15

14

22

5

1

1

13

227

13

с.Широки дол

-

23

119

276

296

306

116

120

-

40

1188

28

с.Яребковица

-

19

8

-

13

9

-

-

-

-

25

24

с.Ярлово

7

137

142

104

110

118

39

10

-

5

611

51

Източник: НСИ
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Според броя на стаите в жилищата за 2012 г. с най-голям брой са двустайните - 7 602 броя,
следвани от тристайните с численост в размер на 7 459 броя. Структурата на жилищния фонд
според броя на стаите през годините в община Самоков е постоянна.

Фиг.14. Жилища в община Самоков според броя на стаите към 31.12.2012 г.

Тристайни; 7459

Едностайне
Чeтиристайни; 3506

Двустайни
Тристайни

Петстайни; 1231

Чeтиристайни
Петстайни
Шест и повече стаи

Двустайни; 7602

Шест и повече стаи;
1456
Едностайне; 2032

По – голяма част от жилищата са разположени в едноетажни сгради – 9 491 броя, следвани от дву
и три – етажни сгради.
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Фиг. 15. Жилищни сгради в община Самоков според броя на етажите към
31.12.2012 г.
Eдноетажни
Двуетажни

Eдноетажни; 9484

Триетажни
Четириетажни
Пететажни
Шест и повече етажни

Двуетажни; 7451

Шест и повече
етажни; 51
Пететажни; 15
Четириетажни; 37
Триетажни; 652

По данни на НСИ към 2012 година полезната жилищна площ на човек от населението е 33,27 кв.
м., спомагателна площ е 6,28 кв. м., а площта на кухните е 5,26 кв. м.

Фиг.16. Полезна площ на човек от населението /кв. м./ към 2012 г.
Полезната
жилищна площ ;
33,27

Полезната
жилищна площ
Спомагателна
площ
Площта на
кухните

Площта на
кухните ; 5,26

Спомагателна
площ ; 6,28
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Според структурата на собствеността жилищата на територията на община Самоков са над 99%
частни, а под 1% обществени, което намалява възможностите за провеждане на активна социална
жилищна политика. Въпреки това общината изпълнявайки своята инвестиционна програма се
стреми да подпомогне жилищните потребности на млади и социално слаби семейства, както и на
лица с различна степен на инвалидизация.
Общата картина по отношение на благоустроеност на жилищния фонд може да бъде определена,
като благоприятна. За град Самоков над 90 % от жилищата са снабдени с електричество, канал и
вода. По отношение на канализационната достъпност селата в община Самоков са с
неблагоприятна характеристика, което налага планиране на допълнителни инвестиции. Съществен
благоустройствен проблем е отсъствието на ефективни отоплителни системи с положително
екологично въздействие.
Анализът на жилищния профил на община Самоков показва, че той е сходен с този на сраната.
Като основни проблеми могат да

бъдат изведени възрастта на фонда; голям процент на

необитавани жилища; недостиг на жилищен фонд, в т. число общински; относително висок дял
полумасивни жилища в ромската махала на гр. Самоков; Стария град и селата в общината;
панелните жилища, основно разположени в два комплекса в град Самоков; инфраструктурната
достъпност до жилищният фонд в някои села от общината.
Инициативата за фокусиране на общите обществени интереси и мобилизираща ресурси следва да е
на общината, и да е насочена към включването на всички заинтересовани субекти – граждани,
строителни фирми, банки, местен бизнес и местна власт. За решаване на настоящите проблеми и
тяхното бъдещо развитие, общината сменя позицията си от „осигуряваща жилища” към
„осигуряваща възможности”, като тежестта на ангажиментите й се пренася от инвестиции за
социални жилища към организационно развитие на целия жилищен сектор. По този начин пряко
ще се осигурява възможността до достъп на жилище на маргинални групи разчитайки и на
подкрепа от държавата. В ОУП на град Самоков, на база изведените хипотези са конкретизирани
проектни предложения за задоволяване на прогнозираните потребности от развитие на жилищния
фонд до 2030 година.
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Изводи:

 В град Самоков е разположен близо половината от жилищния фонд находящ се на
територията на общината.
 Голям е броя на жилищата на възраст над 40 години, а бавния темп на строителство
определя слабото ниво на обновяване.
 В град Самоков е концентриран панелен жилищен фонд, които се нуждае от реконструкция
и саниране.
 На територията на общината преобладаващия брой сгради е строен с тухли.
 Наблюдава се значителен брой не обитавани жилища.
 Съществува недостиг на общински жилищен фонд необходим за покриване на нуждите на
маргиналните групи.

4. ИНФРАСТРУКТУРНО
ТЕРИТОРИЯТА

РАЗВИТИЕ,

СВЪРЗАНОСТ

И

ДОСТЪПНОСТ

НА

Достъпността, свързаността и инфраструктурното развитие се обуславя от географското
положение на общината, която обхваща територията на самоковската котловина и е разположена
между планините Рила, Плана , Витоша, Верила и Ихтиманска средна гора, и е средно на 950 м.
надморско равнище. Населените места в общината са общо 28 – гр. Самоков и 27 села.
Урбанистичната характеристика е с ясно изразена концентрация в района на гр. Самоков, където
живее преобладаващия брой от населението на общината. Градът се определя, като организиращо
ядро на селищната мрежа, която освен селата се допълва

и от селищни образования с

рекреационно туристически функции. Това са курортът Боровец, планински комплекс Мальовица
и Белчинските минерални бани. С такива функции могат да се определят и планинските местности
Овнарско, Соколец, Шумнатица, Дюлетчица както и вилните зони Ярема, Мечката и Горни окол.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

117

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Териториалното развитие на населените места ще бъде повлияно от появата на курортни зони към
тях, както и от появата и развитието на самостоятелни туристически образования.
Според териториалната си близост населените места в община Самоков могат да се групират по
следният начин:
 Селата Алино, Поповяне, Ковачевци, Ярлово;
 Селата Рельово, Белчински бани, Белчин, Клисура;
 Селата Продановци, Райово, Широки дол, Горни окол, Долни окол;
 Град Самоков и селата Доспей, Драгошиново, Злокучане, Шипочане, Ново село;
 Курорта Боровец и селата Радуил, Марица и Гуцал;
 Курорта Мальовица и селата Говедарци, Бели искър, Мала царква и Маджаре.
Социално - икономическото развитие на гр. Самоков е повлияно от близостта на столицата - гр.
София. В бъдеще този фактор е възможно да допринесе за превръщането на гр. Самоков в локален
икономически център на Софийската агломерация.
Според Националната концепция за пространствено развитие градът се определя като град от 4 то ниво. Той е структуроопределящ за пространствено - селищния модел и изпълнява функции на
опорен селищен център с основно влияние върху дейностите на общината.
Община Самоков не попада в основните урбанизационни оси на развитие, свързани с
транспортните направления от трансевропейската транспортна мрежа и на транспортните мрежи
от Европейско значение. Общината е на второстепенната ос на развитие Кюстендил – Дупница –
Самоков - Ихтиман. Това дава предимство на гр. Самоков при провеждане на националната
политика за пространствено развитие свързана с достъпността и свързаността на районите и
градските центрове. Населените места на общината са с действащи подробни устройствени
планове, които в следствие на промените следва да бъдат актуализирани.
През 2013 г. е одобрен и влязъл в сила Общ устройствен план на град Самоков и крайградската
територия, които цели създаването на планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на
урбанизираната територия.
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Фиг. 17. Населените места в община Самоков

4.1. Пътна мрежа и транспортна инфраструктура
Благоприятната достъпност на община Самоков се формира от относително близкото
разположение на два от общоевропейските транспортни коридори преминаващи през страната.
Единият е коридор № 8 /АМ Тракия и ж.п. линията София – Пловдив - Свиленград/, който
осигурява достъпа до общината от източна посока. Другият е коридор № 4 /АМ Струма и ж.п.
линия София –Солун/, който осигурява достъп от западна посока.
Второкласен път ІІ - 82 „София-Самоков-Боровец-Костенец” осигурява достъпа от София и
международното летище до Самоков и курорта Боровец. Другият възможен достъп от столицата е
по третокласен път ІІІ-181 „София-Бистрица-Железница-Алино”. Второкласен път ІІ-62 „СамоковДупница-Кюстендил” осигурява връзките със съседните общини Дупница и Костенец.
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Дължината на пътната мрежа на територията на общината е с обща дължина 236,6 км., като поголямата част от пътищата са от ІІ и ІІІ клас.
Общинската пътна мрежа е с дължина 130 км. и до голяма степен трасетата й осигуряват достъп от
центъра до населените места в общината.
Бъдещото развитие на общината и курортно - туристическите локализации, както и създаването на
нови такива е свързано с подобряването на техническите параметри и доброто експлоатационно
състояние, както на довеждащите пътища от София и Дупница, така и на четвъртокласната и
третокласна пътна мрежа.
За развитието на уличната мрежа в гр. Самоков е разработена специализирана схема в рамките на
ОУП. Тя се разглежда ката първостепенна пътна мрежа от четвърти клас и се основава на входно изходните главни улици към София, Дупница и Боровец.
В проектна готовност е изграждането на Югозападната пътна дъга на града, както и има проектни
трасета за изграждането на велоалеии в гр. Самоков и алея между град Самоков и село
Продановци.
Необходимо е формулирането на цялостна концепция за ремонт, рехабилитация и изграждане на
нови участъци от четвъртокласната пътна мрежа.
От съществено значение за развитието на общината, ще бъде реализирането на високоскоростна
транспортна връзка „Рила”, която ще свърже автомагистрала „Струма„ с автомагистрала „Тракия”.
Транспорт
Община Самоков се обслужва изключително от автомобилен транспорт. Транспортната мобилност
към други градове от страната, населените места в общината и в самия град се осигурява от
редовни автобусни линии. Автогарата е разположена в центъра на гр. Самоков и е важен
транспортен възел. От и през нея тръгват и преминават автобусни линии свързващи града и
общината с градовете: София, Пловдив, Дупница, Пазарджик и Костенец. Междуселищният
транспорт осигурява връзка на селата Райово, Продановци, Доспей, Горни окол, Долни окол,
Широки дол, Говедарци, Маджаре, Мала църква, Бели Искър, Злокучане, Драгушиново, Марица,
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Радуил, Ярлово, Рельово и Белчин и курортите Боровец и Мальовица с гр. Самоков. Подържането
на тези транспортни връзки вътре в общината е с важно социално - икономическо значение за
населението и осигурява достъп до здравната и образователна инфраструктура на отдалечените
места.
Градският транспорт в гр. Самоков е организиран в две градски автобусни линии обхващащи в
пълна степен територията на града.
4.2. В и К инфраструктура
Водоснабдителните и канализационни системи на община Самоков се обслужват от „ВиК” ЕООД
- София област. Водоснабдени са 27 населени места с изключение на с. Яребковица. Канализация
е изградена в гр. Самоков, к.к. Боровец и 6 села - Белчински бани, Марица, Горни Окол, Доспей,
Клисура и Белчин. Община Самоков попада в три района за басейново управление на водите
Дунавски район – подбасейн Искър, Източнобеломорски район - подбасейн Марица и
Западнобеломорски район - подбасейн Струма.
Водоснабдителна инфраструктура
На територията на община Самоков има четири водоизточника - „Язовир Бели Искър”, който е от
тип „повърхностен водоизточник с язовир” и „Бистрица”, „Пукната Скала”, и „Юручка река”,
които са от тип „повърхностен водоизточник без язовир”. Изброените водоизточници се
характеризират с високо качество на доставяната вода.
Водата за град Самоков се доставя от два основни водоизточника – „Язовир Бели Искър” и река
„Пукната скала”. Язовир Бели Искър се намира на 23 км южно от Самоков и е собственост на
„Софийска вода“ АД. Водоизточник „Пукната скала” се експлоатира от „ВиК“ ЕООД – София и се
намира на 9.5 км южно от Самоков. Няма изградено пречиствателно съоръжение и водата от него
се доставя гравитачно. Курортен комплекс Боровец се водоснабдява от местния водоизточник
„Бистрица”. На територията на община Самоков водоснабдителната система работи гравитачно, с
изключение на резервоара на с. Шумнатица, който е разположен на по - висока кота и налагането
се увеличава с местна помпена станция, разположена североизточно от Боровец.
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Пречистване на питейната вода
На територията на община Самоков съществува една пречиствателна станция за питейна вода
„Мала Църква” с капацитет 2000 л/сек. Водата се доставя от язовир Бели Искър и няколко речни
водосбора чрез Рилски водопровод (главен довеждащ водопровод Рила). ПСПВ е част от активите
на община София – град и се управлява от „Софийска вода“ АД. Общият капацитет е проектиран
да водоснабдява основно София (Q=1800л/сек) и част от Самоков (Q=200л/сек).
Водохранилища
На територията на община Самоков има 19 бр. резервоара с общ обем 9155 м3 и обемен индекс на
резервоарите 36 %. Капацитетът на съхранение е недостатъчен (обемен индекс под границата от
50 %). Съхранението на вода за град Самоков се осигурява от основния резервоар Самоков 1 с
обем 4000м3, който се намира южно от града. Другият резервоар Самоков 2 с обем 2500м 3, който е
разположен западно от града, в момента не функционира, тъй като конструкцията му не е
завършена. Доставката на вода към гр. Самоков се осъществява чрез два главни водопровода,
които влизат в града от юг и север, като единият – довеждащ от Пукната скала няма изградена
система за съхранение на водни обеми.
Общата дължина на довеждащите водопроводи на територията на община Самоков е 152,7 км., а в
гр. Самоков е 86,01 км. С най-висок процент са стоманените тръби – 44 %, които са амортизирани
поради корозия. Азбестоциментовите тръби отдавна са с изтекъл срок на експлоатация.

ВС
ВС_Самоков

Материал и дължина [км]
ПЕ

Няма данни *

Ст

13.16

28.56

37.89

ПВХ

АЦ
6.41

Общо
86.01

Източник: „ВиК“ ЕООД – София област.
* Няма данни

Водоснабдителна разпределителна мрежа
Общата дължина на водоразпределителната мрежа е в гр. Самоков 83,40 км. Най-висок е
процентът на азбестоциментовите тръби – 46 %, които представляват сериозен проблем, поради
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тяхната не надеждност и потенциалните рискове за здравето. Процентът на стоманените тръби
също е много висок почти 42 %.
Диаметър
[мм]

Материал и Дължина [км]

ВС

ПЕ

Ст

ВС_Самоков

2.03

34.77

ПВХ

Няма данни във
ВиК*

АЦ

Общо

8.08

38.52

83.40

Източник: „ВиК“ ЕООД – София област.
* Няма данни

Водопроводната мрежа в к.к. „Боровец” покрива 100 % от консуматорите. Общата дължина на
съществуващата водоснабдителна мрежа е около 11,3 км., от които 2,5 км. азбестоциментови
тръби, 8,3 км. стоманени тръби, 0,5 км. тръби от полиетилен с висока плътност.
Основната част на водоснабдителната система и съоръженията са пуснати в експлоатация преди
повече от 50 години. Това означава, че в момента състоянието на водоснабдителната система е
лошо и води до множество течове, много аварии и високи експлоатационни разходи.
Неотчетена вода (загуби)
В София област неотчетената вода във водоснабдителните системи е в размер на 73 %., а средните
загуби на вода във водоснабдителните системи са в размер на 65 %, като варират в границите
между 54 % и 87 %. Средните загуби на вода във водоснабдителната система на агломерация
Самоков са в размер на 67,9 %., които се дължат основно на течове по главните водопроводи – 38
% и течове по сградните отклонения – 27,7 %. Високото ниво на течове е причина за нарастването
на оперативни разходи, претоварване на водоизточниците, намаляване на водоснабдителната
сигурност и други. Високият процент на общите загуби определя като приоритетна цел
създаването на ефективна стратегия за намаляване им. Цялостното обхващане на нуждите на
общината в този сектор следва да бъде обобщено в нов интегриран проект за ВиК, а към момента,
между общината и „ВиК“ ЕООД – София, е в ход програма за подмяна и рехабилитация на
рискови участъци от инфраструктурата.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

123

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Канализационна инфраструктура
На територията на община Самоков канализационната мрежа обхваща гр. Самоков, к.к. Боровец и
селата: с. Белчински бани, с. Марица, с. Горни Окол, с. Доспей, с. Клисура и с. Белчин.
Изграждането на канализационната система на гр. Самоков е започнало преди повече от 82 г. и тя
е от смесен тип, със степента на изграденост към момента на мрежа – 62 %, а на присъединеност 85 %.. Дължината на й е 54,5 км , като по-голяма част от тръбите й са бетонени. В експлоатация са
въведени пет главни канализационни колектори, един довеждащ колектор до ПСОВ и пет
дъждопреливни шахти на канализационната мрежа, като към момента няма изградени помпеноканализационни станции.
Съществуващата канализационна мрежа на к.к. „Боровец” е с обща дължина 11,3 км и покрива 80
% от територията на комплекса, като 46 % е изградена от водоплътен материал (ПЕ), а останалата
част е рехабилитирана и не се наблюдават дефекти.
Пречистване на отпадните води
Третирането на отпадъчни води на гр. Самоков и с. Доспей се извършва от пречиствателна
станция за отпадъчни води - ПСОВ „Самоков”, която е разположена на север от града, на левия
бряг на река Искър. Капацитет й е 44 100 м3/ден, което позволява значително увеличаване на
натоварването след рехабилитация, чрез включване на допълнителни населени места.
Пречистените води се заустват в р. Искър, във връзка с което се осъществява постоянен
мониторинг, а изходните показатели се предоставят ежемесечно на РИОСВ - София и Басейнова
дирекция Дунавски район с център гр.Плевен.
Отпадните води от к.к. Боровец и близките вилните селища се третират от ПСОВ „Яйцето”, която
се управлява от В и К „Чамкория 2006” ЕООД. Също така на територията на комплекса работят и
ПСОВ „Песъко” (обслужва хотелите „Самоков” и „Рила”), както и локална ПСОВ, която обслужва
хотел „Олимп”.
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През 2012 по „Програма за развитие на селските райони” община Самоков е реализирала проект за
изграждане на първи етап на селищна пречиствателната станция за отпадни води в с. Белчин, с
капацитет 1000 еквивалент жители (е.ж.) и заустване в р. Стара река.
Над 50% от вътрешните водопроводни мрежи в населените места са амортизирани и е необходима
тяхната подмяна, както и доразвитие на мрежите с оглед изграждане на новите туристически ядра.
Като проекти с надобщинско значение може да се определят изграждането на канализационна и
водоснабдителна инфраструктура свързана с бъдещото развитие на курортно туристическата
локализация Самоков – Боровец – Бели Искър.
За постигане на съответствие с целите и задачите, залегнали в „Националната стратегия за
управление и развитие на водния сектор” и на „Националната стратегия за околна среда” е
изготвен „Регионален план за водоснабдителните и канализационни системи на Югозападния
регион”, където са регламентирани инвестиционните нужди за изпълнението на българското
законодателство и Европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и
пречистването на отпадните води.
4.3. Енергийни и комуникационни мрежи
Електрозахранването на общината се осигурява основно от общата електроенергийната система на
страната посредством електропровод „Сокол” и от ВЕЦ „Бели Искър”, чрез електропровод
„Ястребец”. Електропреносната и разпределителна мрежа на територията на общината е добре
развита и обхваща всички населени места. Енергийното захранване на подстанция Самоков (от
общата електроенергийна система) е обстоятелство, което създава несигурност при аварии и
невъзможност за резервиране при отпадане на единственото захранване на 110 кв. За решаването
на този проблем, в плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода
2010-2020 г., като основно направление за бъдещето развитие е залегнало подобряването и
захранването на гр. Самоков и зимен курортен комплекс Боровец, чрез изграждане на ЕП 110 kV „
Марек – Самоков”. Допълнителна сигурност за поемане на товарите свързана с развитието на
района, ще осигури и подмяната на единия от трансформаторите в подстанция Самоков (25 мва) с
по - голяма мощност 40 (мва).
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

125

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Газоснабдяване
Проектът за газоснабдяване в община Самоков започва в началото на 90-те години. През 1997 г. е
пуснат първият газопровод на гр. Самоков с дължина 8 км., като първоначално обслужва
предимно промишлените предприятия. Той е включен към транзитният газопровод Русия- Гърция
–Македония.
Битовата и обществено - административна газификация на община Самоков и Боровец стартира
през 2001 г. Тя е с възможности да обхване целия град и околните села. Разпределителните
газопроводи и отклонения покриват над 80 % от град и Боровец, което доближава общината до
средно - европейските норми. Природният газ, като енергоносител е с безпорни предимства, като
екологично чист и икономичен, което го определя като опазващ състоянието на околната среда и
снижаващ консумацията на електроенергия.
Капацитетът на изградената газопроводна система на територията на общината е с възможности за
бъдещо развитие и захранване на големи консуматори, което е важен фактор за бъдещото
социално-иконмическо развитие.
Изводи:
 Община Самоков е с благоприятна достъпност, добре изградена инфраструктура и е
разположена на второстепенната ос на развитие Кюстендил – Дупница – Самоков –
Ихтиман.
 Град Самоков се определя, като водещ в пространствено - селищния модел и е опорен
център с основно влияние в общината;
 Географското разположение в относителна близост до два общо европейски транспортни
коридора е предпоставка за повишаване на инвестиционната активност;
 Разположението на населените места дава възможност за формиране на шест обособени
групи, което благоприятства възможностите за интегрирано инфраструктурно развитие.
 Пътната мрежа на община Самоков е добре развита и осигурява достъпност до всички
населените места;
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 В общината функционира добре организиран градски и междуселищен автобусен
транспорт, осигуряващ в достатъчна степен нуждите от мобилност на населението;
 ПСОВ Самоков е с достатъчен капацитет и е с възможност за обслужване на близките до
гр. Самоков населени места.
 Газопреносната система в общината е добре развита и разполага с достатъчно голям
капацитет за задоволяване на нови битови и промишлени потребители.
 Електропреносната и разпределителна мрежа обхваща всички населени места в общината, а
формирането на устойчива енергийна политика е залегнало в „Общински енергиен план
2014 -2020 г.”.
 Състоянието на вътрешната пътна мрежа се нуждае от рехабилитация и изграждане на нови
участъци, за което е необходимо формулиране на цялостна концепция.
 Водопроводната и канализационна мрежа на общината са с висок процент на амортизация,
което налага осъществяването на инвестиции за тяхната рехабилитация и реконструкция;
 Необходимо е изготвянето на интегрирани проекти за реконструкция и рехабилитация на
ВиК мрежата в общината.
 На територията на общината няма изградени пречиствателни станции за питейни води,
което крие риск за влошаване на качеството при климатични промени;
 Битовата газификация има голям потенциал за развитие и ще допринесе за опазване на
околната среда и намаляване разходите на населението;
 Недостига на финансови ресурси ограничава възможностите за реализиране на общинската
политика в разглежданите области.
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5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
Националните приоритети за опазване на околната среда са определени в съответствие с
политиката за устойчиво развитие, в изпълнение на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и
социално интегриращ растеж „Европа 2020”, която включва като основен приоритет постигането
на устойчив растеж, чрез изграждане на ефективна по отношение на използването на ресурсите, по
- зелена и конкурентоспособна икономика.
Разходите за възстановяване и опазване на околната среда за Софийска област за 2010 година
достигат 68 млн. лв. по данни на НСИ, което представлява намаление с 1,2 пъти в сравнение с
2007 г. Тази сума е 5,4 % от разходите за опазване на околната среда в цялата страна.
Състоянието на околната среда и екологичните условия в община Самоков се формират от
комплексното въздействие и влияние на природни и антропогенни фактори.
Анализът на развитието на климатичните промени определя все по-нарастващото им влияние
върху въздействието на състоянието на околната среда в общината. Като основни антропогенни
фактори оказващи влияние върху околната среда в общината могат да се определят бита,
транспорта, употребата на торове и пестициди, промишлеността, неконтролираното въздействие
върху горския фонд и управлението на отпадъците.Съществен фактор, оказващ положително
влияние, е и развитието и управлението на защитените територии и зони, намиращи се в рамките
на общината.
Част от политиките по опазване на околната среда и екологичните условия на общината са
залегнали в „Общинска

програма за управление на дейностите по отпадъците”, „Общинска

енергийна програма 2014-2020” и „Общия устройствен план на град Самоков и крайградстаката
територия”.
5.1. Атмосферен въздух
По данни на РИОСВ качеството на атмосферният въздух на територията на община Самоков
отговаря на санитарно хигиенните норми по КАВ. Съхраненото му добро качество и чистота се
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определя от въздействието на релефа, климатичните условия и липсата на големи промишлени
замърсители.
Източник на замърсяване са битовите, транспортните и промишлените дейности, генериращи
фини прахови частици, серните окиси, въглеродният двуокис и метанът. Основните източници на
серен оксид са процесите, свързани с изгаряне на твърди и течни горива, съдържащи сяра. В
малките населени места съществен дял от замърсяването на въздуха се пада на битовия сектор.
Характерно за зимния период е повишаването на количествата емисии до 10 % от количеството
емитирани вещества, а в малките населени места те нарастват до 50 %. Емисиите от метан
възникват както по природен път, така и в резултат на човешката дейност. Метан се отделя главно
в разлагащите се продукти в депата за ТБО, както и от отпадъци от изпускащи тръбопроводи за
пренос на газ. Основните източници на въглероден двуокис са употребата на изкопаеми горива,
които се използват в транспорта, промишленото производство и производството на топло и
електроенергия. Допълнителен източник на емисии на въглероден двуокис са дейностите на човек,
свързани със селското стопанство – животновъдство, изсичането или унищожаването на горите и
др. Спадът в сектора на строителството намалява неговото влияние върху околната среда при
замърсяването с прах и твърди частици. Този процес оказва най - голямо положително
въздействие на територията на град Самоков и к.к. Боровец.
Контролът върху качеството и състоянието на атмосферния въздух се извършва от РИОСВ София
по отношение на количествата серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли, прах и
сероводород.
Територията на община Самоков не е обект на трансгранично замърсяване на въздуха, като липсва
и пренос на замърсени въздушни маси от съседни общини. Характерното за самоковската
котловина тихо време и наличие на температурни инверсии ограничават възможностите за
саморазсейване на атмосферните замърсители. Неблагоприятно влияние върху рекреацията на
въздуха оказват мъглите, чиито средногодишен брой е 60 дни, а пикът им е през месец ноември.
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5.2. Вода
Водните ресурси следва се оценяват според анализа на състоянието на повърхностните води,
подпочвените води, питейните води и отпадните води. Ефективното управление, използване и
опазване на водните ресурси обуславя устойчивото развитие и повишаването на качеството на
живот.
Състояние на повърхностните и подземни води
Основно влияние върху състоянието и опазването на повърхностните и подземни води оказват
нивото на развитие на пречистващата инфраструктура, заустването без пречистване в естествените
водоизточници, туризма, промишлеността и селското стопанство. Проучванията показват, че
антропогенното въздействие на този етап не се отразява негативно на химичното състояние на
подпочвените

води.

Самоковската

котловина

се

намира

над

подземно

водно

тяло

BG1G00000NQ031, чиито подпочвени води са в пряк обмен с водите на река Искър, а покривните
пластове са с ниско защитно действие, което налага ефективна превенция от замърсяване. По
отношение на река Искър е извършена риск оценка от страна на МОСВ, според която водите и
притоците до гр. Самоков не са в риск, а непосредствено след него са във възможен риск.
Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за поддържане на
стабилен качествен състав на водите.
Подземните и повърхностни води имат добри питейни качества и с редки изключения отговарят
на санитарно-хигиенните изисквания като „вода за пиене”.
Надземните и подземни водни ресурси на територията на община Самоков са в добро общо
екологично състояние - не са налице негативни процеси по отношение на тяхната чистота и
химически състав, и могат да бъдат определени като важен актив в процеса на благоустройство и
развитието на общината
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Състояние на питейните и отпадъчни води
Управлението на качеството на питейната вода е един от основните елементи при превенцията и
предотвратяването на редица заболявания и е от съществено значение за нивото на качеството на
живот.
Интегрираното управление на водните ресурси, използвани от населението се затруднява от
отдалечеността на част от населените места от град Самоков, както и от някой специфики на
релефа на общината.
Град Самоков е изцяло водоснабден, с дължина на водопроводната мрежа 85 км. Питейно
битовите нужди на населението от вода се осигуряват от речно водохващане на река Бели Искър и
каптажи в местността Пукната скала и Али Самун, а при необходимост могат да бъдат отклонени
води от Рилския водопровод.
Към 2014 година на територията на община Самоков има изградена само една пречиствателни
станции за питейни води „Мала Църква” обслужваща и Столична община, поради което от
изключително важно значение е опазване на екологичното състояние на всички елементи на
водните ресурси и осъществяване на постоянна превенция в тази насока.
Отпадни води и пречистване
На територията на община Самоков са изградени четири пречиствателни станции за отпадни води,
а именно ПСОВ ”Самоков”, ПСОВ в местността „Песъко”, ПСОВ в местността „Яйцето” и ПСОВ
в с. Белчин.
Отпадните води на гр. Самоков се събират посредством изградената канализационна мрежа и се
отвеждат в пречиствателна станция за отпадни води „Самоков”, след което се заустват в река
Искър. Проектният капацитет на пречиствателната станция е 200 л/сек.
На територията на к.к. Боровец са изградени две ПСОВ - в местността “Песъко” и в местността
“Яйцето”. Събирателния колектор в местността „Песъко” е с ограничен ресурс и обслужва
предимно туристическите обекти в к.к. Боровец. Капацитетът на тази пречиствателна станция е 10
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л/сек. Събирателният „горен” колектор отвежда отпадните води към ПСОВ – местността
„Яйцето”, където се включва и канализационния колектор от вилните зони.
Пречиствателната станция за отпадни води в с. Белчин е разчетена на 300 000 л. използвана вода
дневно. Станцията се състои от две пречиствателни линии всяка с капацитет 1000 е.ж.
Пречистените води от ПСОВ – с. Белчин се заустват в река Стара река.
Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролира системно от РЗИ.
Извършва се наблюдение на всички кладенци поотделно, като разширен химически анализ се
прави по различни показатели. Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните
води се осъществява от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема
“Контрол и опазване чистотата на водите”.

5.3. Земи и почви
Почвеното разнообразие в общината включва алувиално ливадни почви, излужени канелени
горски почви, кафяви горски почви и планинско ливадни горски почви.
Основните източници на замърсяване на почвите са:
 газове от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на киселинни
дъждове;
 локални ограничени замърсявания в обсега на действащото депо и нерегламентирано
депониране на отпадъци в близост до населените места;
 от транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови двигатели;
 комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при неправилно
съхранение замърсяват почвите и подпочвените води;
 изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване;
 производството на нитратна земеделска продукция.
Производствените

предприятия

генерират

локални

почвени

замърсявания

предимно

в

производствените площадки. Земеделието се извършва в установените нормативи по отношение
на използване на химически торове и пестициди, поради което, не се наблюдава съществено
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влияние върху почвения ресурс. Съществуващите замърсявания в общината са с ограничен обхват
и са предимно около нерегламентираните сметища.
Временното складиране на почвеният слой при извършване на изкопни работи в района на град
Самоков се осъществява в депо за земни маси в близост до р. Искър.
На територията на общината няма потенциални източници на замърсяване на почвите с тежки
метали, поради което, не е изграден пункт към единната национална автоматизирана система за
мониторинг на почвите, както и

няма данни за наличие на значителни проблеми, които да

застрашават екологично – чистото състояние на почвите.

5.4. Шум
Шумът е един от основните фактори, наред със замърсяването на атмосферният въздух, водата и
почвата, влошаващи качеството на живот и влияещи върху здравето на хората. Нивото на шум в
гр. Самоков се наблюдава от 12 пункта, разположени в различни точки на града.
Автотранспортът е с най-голям дял в акустичното въздействие върху средата. За неговото
повишаване роля играе увеличаващият се брой МПС, състоянието на пътната мрежа и нейната
пропускателна способност. Промишленото шумово въздействие намалява своя дял в общото
шумово натоварване, поради намаляващото производство и концентрирането му в промишлени
зони.
Във връзка с ангажиментите на Република България по Директива 2002/49/ЕО за оценка и
управление на шума в околната среда е необходимо изготвянето на стратегическа карта на шума и
план за действие на гр. Самоков.
5.5. Биологично разнообразие и защитени територии
Защитените територии в общината следва да се разглеждат като национално и общочовешко
богатство и достояние, като специална форма на опазване на природата, способстващи за
развитието на културата и науката. Тяхното предназначение е опазване на биологичното
разпространение в екосистемите и на естествените процеси протичащи в тях, както и на
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характерни и забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съществуват 5 категории
защитени територии – национален парк, резерват, природен парк, защитени местности и природна
забележителност.
Защитените територии заемат 26,92 % от територията на общината и включват:
 Национален парк “Рила” - обявен със заповед на МОС от 24.02.1992 г. с обща площ 81 046
ха. От територията на община Самоков в парка са включени 29

377,7 ха, от които 25 087,7

ха горски фонд и 4 290 ха високопланински пасища и ливади. Паркът включва част от
землищата на гр. Самоков и селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и
Радуил. Националният парк е създаден с цел да се запазят завинаги в полза на обществото
комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие,
местообитанията на редки застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни
пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и
културата. Паркът се управлява с цел поддържане разнообразието на екосистемите и
защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в
екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и
рекреационни

дейности;

създаване на предпоставки

за развитието на туризъм,

екологосъобразен поминък на населението.
НП Рила е местообитание на редки и застрашени видове и съобщества, някои от тях ендемити за тази област. Срещат се около 1 400 висши растения, а защитени от закона са
42 вида. В Червената книга са включени 98, 9 в Червения списък на IUCN и 6 в списъка на
редките, застрашени и ендемични растения в Европа. Единствено в Рила се срещат рилска
иглика, павлово шапиче и рилски ревен. На територията на парка са установени 282 вида
мъхове, 130 вида водорасли, 233 вида гъби, 5 вида риби, 20 вида земноводни и влечуги, 99
вида птици, 48 вида бозайници. В НП Рила се намира най-голямата популация на
балканската дива коза и лалугери, едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от
двете в България гнездови находища на малката кукумявка. Паркът е защитена територия
за популации на глухар в България. От 2 934 вида 242 са ендемити, а 244 - реликти. В НП
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Рила се съхраняват 38 % от растенията, 80 % от безгръбначните животни, 80 % от
глациалната езерна флора и фауна.
Паркът включва 4 резервата “Парангалица” (обявен през 1933 г.), “Централен Рилски
резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са защитени територии от първа категория и са
образци от естествени екосистеми, с характерни и забележителни диви растителни и
животински

видове и

местообитанията

им.

Обявени

са

и

следните

природни

забележителности водопад “Скакавица” (община Сапарева баня), водопад “Самоковището”
(с. Бистрица, община Дупница) и водопад “Скакавец” (община Самоков) - естествени
водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно дърво “Змиевиден смърч”
(община Самоков); “Морена” (с. Бистрица, община Дупница) – кът от парка, отличаващ се
със своята научна, културна и естетична стойност; “Урдини езера” (1 150 ха. с. Говедарци,
община Самоков) – уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за
световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и
застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина.
 Природният парк “Витоша” заема 3 139,1 ха. площ от територията на община и включва
част от землището на с. Ярлово. В него са включени разнообразни екосистеми с
многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания с
характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
Защитените местности:
 “Букова Усойка” с площ 16,2 ха в землището на с. Доспей, обявена със Заповед №
3700/29.12.1972 г., цел на обявяване – опазване на вековната букова гора;
 “Юруковото” с площ 12 ха, землище на с. Ковачевци, обявена със Заповед №
707/09.03.1970 г., цел на обявяване – вековна букова гора;
 “Корията” с площ 9,6 ха, землище на с. Доспей;
 “Чакърови поляни” с площ 6,3 ха, землище на с. Бели Искър, обявена със Заповед № РД
1055/18.08.2003 г., цел на обявяване – опазване на територия с характерен ландшафт, който
е резултат на хармонично съжителство на човека и природата;
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 “Черната скала” с площ 8,6 ха, землище на гр. Самоков, обявена със Заповед №
1427/13.05.1974 г., цел на обявяване – скално образувание.
Защитени зони – Натура 2000
Изискването за обявяване на защитени зони за опазване на европейското природно наследство са
заложени в чл. 3 на Директива 92/43/ЕЕС (за природните местообитания). Защитените зони биват
два типа – за местообитанията и за птиците. Съвкупността от всички защитени зони в
Европейския съюз сформират Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. В българското
законодателство Натура 2000 е залегнала като част от “националната екологична мрежа”
изграждана съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) .
За екологичната мрежа, в частта й за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР (Директива
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете) попадат и
части от територията на община Самоков, както следва:
 Защитена зона Черни рид BG0000301 обща територия 858.45 ха., в която

попада

землището на с. Ново село.
 Защитена зона река Палакария BG0000617 с обща територия 3 006.73 ха., в която
попадат землищата на селата Алино, Белчин, Ковачевци, Поповяне, Райово, Пельово,
Широки дол и Ярлово.
 Защитена зона Рилски манастир BG0000496 с обща територия 25833.53 ха., в която
попадат селата Бели искър, Говедарци и Мала църква.
 Защитена зона Верила BG0000308 с обща територия 6443.42 ха., в която попадат
землищата на селата Белчин, Клисура, Ковачевци, Поповяне, и Ярлово.
 Защитена зона Палакария BG0001307 с обща територия 2 785.71 ха, в която попадат
землищата на селата Горни и Долни Окол.
 Защитена зона Витоша BG0000113 с обща територия 27 360 ха., в която попада
землището на с. Ярлово.
За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР (съгласно
Директива 79/409/ЕЕС - за птиците) попадат части от територията на община Самоков:
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 Защитена зона Палакария BG0002084 с обща територия 15 808.77 ха., в която зона
попадат землищата на селата Алино, Белчин, Доспей, Драгушиново, Злокучене,
Ковачевци, Поповяне, Продановци, Райово, Пельово, Широки дол и Ярлово.
 Защитена зона Рила BG0000495 с обща територия 77 927.16 ха., в която зона попадат
землищата на селата Бели Искър, Говедарци, Маджаре, Мала църква и Радуил.
5.6. Управление на отпадъците
Управлението на дейностите по отпадъците са насочени към намаляване на въздействията върху
околната среда, причинени от образуваните отпадъци, както и подобряване на ефективността от
използване на ресурсите. От основно значение за опазването на околната среда от замърсяване е
ограничаването на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта
места, както и осигуряването на безопасно депониране, почистването и възстановяването на
замърсени терени.
Проблемите за състоянието и принципите за управление на генерираните отпадъци на
територията на община Самоков са обхванати в „Общинска програма за управление на дейностите
по отпадъците на община Самоков 2010-2020 г”. Според анализите, основните източници на
отпадъци са гражданите, домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми,
училищата, строителството, животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения и
болничните заведения. Най - голямото количество са битовите отпадъци, които се получават от
жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се
приравняват и отпадъците от търговските обекти, предприятията, обектите за отдих и забавления,
когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество и състав няма да попречи
на третирането им съвместно с битовите. Количествата на събираните отпадъци се оценява
косвено по разчетен път на база на транспортните документи.
Сметосъбирането и сметоизвозването в община Самоков (26 населени места, к.к. Боровец, к.
Мальовица, в.з. Ярема, в.з. Щъркелово гнездо) и поддръжката на съществуващото депо в гр.
Самоков се извършва от дружество “БКС” ЕАД. Община Самоков отговаря за почистване на
обществените територии, снегопочистване, поддръжка на зелените територии и др.
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Дейностите по събирането на различните видове отпадъци се осъществява от “Репак” – извършва
разделно събиране на отпадъците от опаковки и организация по оползотворяването им.; “Озон –
Т” ООД – търговия с черни и цветни метали, хартия, пластмаса, пластмасови опаковки и събиране,
временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС; „Нуба рециклиране” АД –
организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии; „Иуеео рециклиране” АД –
организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Основен екологичен проблем, свързан с третирането на отпадъците е напълно изчерпаният
капацитет на старото депо на града, което се е разпростряло и на съседните имоти, както общинска
така и частна собственост. Проблемът ще намери решение с изпълнението на проект „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъците, които обхваща общините Самоков, Костенец,
Долна баня и Ихтиман, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. В
резултат на неговото изпълнение, ще се изгради интегрирана система за управление на
отпадъците, която включва изграждането на регионално депо за битови отпадъци, съоръжения за
компостиране, центрове за рециклиране и сепарираща инсталация.
5.7. Енергийна ефективност
Основната цел на Република България в енергийната стратегия за 2020 г. е намаляване с 50 % на
енергийната интензивност на БВП. В „Националният план за действие по енергийна ефективност
2008-2016 4г.” е формулирана и цел за икономия на енергия през 2016 г. не по-малко от 9 % от
крайното енергийно потребление през 2007 г. Инициативите за постигането и са насочени към
енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради, както и към бизнеса. Измененият през
2013 г. Закон за енергийна ефективност, има за цел да насърчава енергийната ефективност чрез
система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище, като
основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на
енергийните доставки и опазването на околната среда. Националната политика в областта на
производството на енергия от възобновяеми енергийни източници се фокусира върху:
 насърчаване на развитието и използването на технологии за производство и потребление на
енергията, добита от възобновяеми и алтернативни енергийни източници;
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 използване на био горива и други възобновяеми горива;
 опазване на околната среда;
 създаване на условия за устойчиво развитие на местно и регионално ниво.
На територията на община Самоков няма изградени мощности за производство на електроенергия,
но в района има потенциал и подходящи места за изграждане на вятърни генератори, както и на
малки ВЕЦ по поречието на реките Черни Искър и Искър под Самоков. Друг алтернативен
източник е термалното находище „Белчин бани”, с температура 41 градуса, с потенциал за битово
отопление.
Степента на газификация в общината е предпоставка за постигане на енергийна ефективност,
както в бита така и в промишлеността. Необходимо е подобряване на сградният фонд с цел
снижаване потреблението и разходите за енергия. Потенциални възможности за постигане на подобра енергийна ефективност са изграждането на фабрика за био горива, подмяна на улично
осветление, изграждане на централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия, както и монтаж на слънчеви колектори.
Важен елемент в общинската стратегия за постигане на енергийна ефективност е приетият
„Общински енергиен план 2014-2020 г.”, който цели да се подпомогне постигането на
стратегическите цели на общината чрез проучване и установяване на възможностите за
повишаване на ефективността при потреблението на енергия, потенциала за използване на ВЕИ,
капацитета на общината да предостави и привлече финансови и други средства и не на последно
място да подбере набор от проекти. Ролята на общината следва да бъде мотивираща, чрез
осъществяване на дейности, които демонстрират положителните ефекти от намаляването на
потребление на енергия и не изискват голям финансов ресурс. Тези дейности могат да включват –
разработване на стратегия за устойчиво енергийно развитие; провеждане на информационни
кампании за възможностите за икономия на енергия в домакинствата; представяне на финансови
механизми за финансиране на мерки за енергийна ефективност; популяризиране на опита на други
страни в производството на енергия на местно ниво; финансиране на проучвания за потенциала на
ВЕИ на територията на общината, които да станат основа за стартиране на нови производствени
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

139

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

мощности и съдействие в процеса на осигуряване на подходящи условия за стартиране на бизнес
начинание свързани с производство на електроенергия от местни предприемачи; реализиране на
дейности насърчаващи частния сектор за изпълнение на мерки за енергийна ефективност.
На европейско ниво са предвидени редица финансови механизми за подпомагане на тези
дейности, като прилагането на интегрирана и добре координирана на всички нива на управление
политика е условие за адекватно и пълно използване на тези механизми.

Изводи:
 Околната среда в община Самоков е с много добри екологични характеристики.
 Основните фактори на влияние върху качеството на околната среда са бита,
транспорта, употребата на торове и песдцити, управлението на отпадъци,
въздействието върху горския фонд и промишлеността.
 Качеството на въздуха на територията на общината е добро, като липсват големи
замърсители от промишлеността.
 Отоплението с твърди горива от бита и транспорта, оказва в най –висока степен
негативно въздействие върху качеството на въздуха.
 Надземните, подземните водни ресурси и питейната вода на общината са в добро
екологично състояние и високо качество;
 Отдалечеността на част от населените места затруднява интегрираното управление
на водните ресурси.
 Няма данни за значителни проблеми и дейности, които да застрашават екологичното
състояние на почвите.
 Природните паркове, защитените зони и местности на територията на общината са
важен елемент от системата за опазване на околната среда.
 Територията на община Самоков се характеризира с изключително разнообразен и
уникален растителен и животински свят.
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 Община Самоков е с добре изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване
обхващаща всички населени места;
 В процес на изпълнение е изграждането на интегрирана система за управление на
отпадъците, обхващаща общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман;
 На територията на община Самоков няма изградени мощности за производството на
електрическа енергия, но е налице потенциал за развитие в тази насока.
 Съществува потенциал за повишаване на енергийната ефективност, чрез различни
мерки и дейности насочени към намаляване на потреблението на енергия и
използване на ВЕИ.
 Изменението на климата на територията на общината, ще окаже въздействие върху
секторите селско стопанство, туризъм, лесовъдство и енергетика.
 Очакваното удължаване на летния сезон, ще се отрази негативно върху зимния
туризъм в общината, но в същото време ще даде в по-висока степен тласък за
развитие на алтернативни форми на туризъм през останалите сезони.

6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Община Самоков е най – голямата административна единица в област София и включва 28
населени места, чието управление се осъществява от 13 кмета и 12 кметски наместника.
6.1. Структура
Процесът на децентрализация в България и развитието на законодателната рамка дава по – големи
правомощия на местната власт, както и на видовете услуги предоставяни на гражданите и бизнеса
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от администрацията. Общото ръководство и контролът на дейността на общината се осъществява
от кмет, които е едноличен орган на изпълнителната власт. При осъществяване на дейността си,
той се подпомага от секретар и двама заместник - кметове с определени от него ресори.
Политиката за изграждане и развитие на общината се определя от общински съвет, чиято дейност
се осъществява съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация и правилник
за организация на дейността му. Той се състои от председател, трима заместник – председатели и
29 (двадесет и девет) общински съветника. Към него функционират постоянни комисии по бюджет

и финанси; законност, обществен ред и общинска собственост; устройство на територията и
екология; здравеопазване и социална дейност; европейски проекти, стопански дейности и
туристическа политика; образование, култура, младежки дейности и спорт; разкриване и
предотвратяване на конфликт на интереси. При възникване на необходимост общинският съвет
може да сформира временни комисии.
Дейността, структурата, организацията на работа и състава на община Самоков се уреждат с
„Устройствения правилник на общинската администрация”, които е утвърден със Заповед на кмет
на общината. Съгласно него дейността се извършва от обща и специализирана администрация.
Общата администрация осигурява технически дейности на органите на местната власт и на
специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на
физически и юридически лица. Специализираната подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на органите на местната власт. Дейността на общинската администрация се
допълва и от функциите на четири общински предприятия със заети лица, както следва ОП
“Строителство, ремонт и озеленяване” – 82, ОП „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност” 50, ОП “Общинско лесничейство” - 30 и ОП “Спортни имоти и прояви” – 36 души.
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Фиг. 18. Административна структура на общинска администрация Самоков

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни
актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета при осъществяване на правомощията му,
осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на
гражданите и юридическите лица. Числеността й е 154 общински служителя, от които с висше
образование са 56 %, а със средно образование 44 %.
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Фиг.19. Образователна степен на служителите на общинска
администрация Самоков

Магистър; 57

Бакалавър; 29

Средно образование; 65

Магистър

Бакалавър

Професионален
бакалавър/Специалист; 3

Професионален бакалавър/Специалист

Средно образование

Администрацията е организирана в четири дирекции в които са обособени седем отдела, както
следва:
 „Административно-правно и информационно обслужване”
отдел „ГРАО”
 „Териториално и селищно устройство и европейски програми”
отдел „Регулация и кадастър”,
отдел „Европейски проекти” и
отдел „Архитектура”.
 „Местни данъци и такси и бюджетен контрол”
отдел „Финансов контрол и бюджет”,
отдел „Бюджетно счетоводство и отчитане средствата от европейски проекти” и
отдел „Местни данъци и такси”.
 „Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм и общинска собственост”;
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На пряко подчинение на кметът на общината е вътрешен одит, чиято задача е да индетифицира и
оценява рисковете в общината, както и адекватността, и ефективността на системите за финансово
управление и контрол.
Във функционалните задължения на структурните звена влиза участието в изготвянето и
реализирането на проекти за привличане на средства за национални и международни програми и
фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при
разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.
Разработени са и се прилагат вътрешни правила за работа, както и инструкции за дейността на
отделните дирекции, посредством които са въведени ефективни връзки за координация и
субординация между отделните звена.
6.2. Административно обслужване и прилагане на политики
Община Самоков предоставя над 240 вида административни услуги обхващащи във висока степен
необходимостта на гражданите във всички сфери.
За улеснение достъпа до услуги общината е изградила следните онлайн услуги справка за
документи

заведени

в

деловодството

на

община

Самоков;

електронно

плащане

за

административни услуги; портал за идентичност на държавната администрация и плащане на
такса смет и данък сгради.
За подобряване качеството на административното обслужване от една страна и от друга
гражданите да могат да се запознаят с функциите на общинската администрация е приета харта за
правата на потребителя на административни услуги.
Прилаганите политики на община Самоков насочени към развитие и повишаване на жизнения
стандарт, се формулират в редица стратегически документи и планове. От съществено значение е
ефективното изпълнение на целите и задачите, залегнали в тях и при необходимост тяхното
своевременно актуализиране и допълване. Рамката на действие на политиките е залегнала в
следните документи:
 План за развитие на община Самоков 2007 – 2013 г.;
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 Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 – 2015 г. в
община Самоков и програмите към нея;
 Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в община Самоков за
периода 2012 – 2017 г.;
 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Самоков 2000 –
2015 г.;
 Приватизационни планове на община Самоков;
 План за действие на община Самоков за подкрепа интеграционните политики 2012 –
201 4 г.;
 Общинска програма за закрила на детето в община Самоков 2012 – 2013 г.;
 Общински енергиен план 2014 – 2020 г.;
 Общински годишни планове за младежта;
 Общинска програма за управление на отпадъците 2010 – 2020 г;
 Програма за реализицаия на благоустройствени мероприятия върху обекти –
общинска собственост, с участие на местното население 2012 – 2015 г.;
 Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска администрация Самоков.
Основните принципи и цели на качественото обслужване са залегнали в приетият план „Политика
и цели по качество на административно обслужване в община Самоков”. Обучението и
усъвършенстването на човешките ресурси са важни фактори за развитието на административния
капацитет на общината. Политиката на общината в това отношение е свързана с реализирането на
редица проекти, един от които е „Създаване на по-ефективна и по-ефикасна администрация чрез
повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите в общинска
администрация - гр. Самоков.”, финансиран по Оперативна програма „Административен
капацитет 2007 – 2013 г.”. В рамките на неговото изпълнение ще се проведат обучения на
служителите по следните теми - практически умения за ефективни комуникации; управление на
промяната времето и стреса; административно регулиране на стопанската дейност; практически
умения за деклариране и управление на конфликта на интереси; административна стилистика;
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форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации; управление
на конфликти и техники за разрешаване на проблеми; работа с лични данни и софтуер за работа
със специализирани системи В ход е и изпълнението на проект „Ефективна и ефикасна
администрация на община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса” с
източник на финансиране Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.,
които цели постигане на нова, с европейско качество дейност на общинската администрация на
община Самоков, чрез въвеждане на по-ефективна структура и модели за работа. В рамките на
проекта е изготвен доклад от проведен функционален анализ на общинската администрация, които
отразява основните проблеми и дава насоки за структурното и функционално развитие.
Публичността на действията на администрацията е важно направление в сферата на
административния капацитет на община Самоков. В тази връзка се провежда кампания за
прозрачност в местното самоуправление, която цели постигане на публичност и засилване на
доверието на гражданите.
Политиката

за

повишаване

качествата

на

административния

капацитет

на

общинска

администрация Самоков е заложена да продължи и през следващия програмен период (2014-2020
г.), както и ще бъдат развити и внедрени съвременни технологични системи за осигуряване на
достъп до услуги по различни канали.
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SWOT АНАЛИЗ
Изготвеният социаликономически анализ за развитието на община Самоков в рамките на
последните седем години показа на преден план интересни зависимости и тенденции. Част от тях
не се различават в особена степен спрямо предходни години, но в други направления общината е
постигнала съществен напредък. Редица са факторите, които биха повлияли на поетапното
превръщане на Самоков в проспериращ център, със силно развита икономика, благоприятна среда
и висок жизнен стандарт. В условията на всестранна глобализация, простираща се на всички
континенти, държави, региони, области, общини, градове и села, община Самоков и нейните
населени места неминуемо търпят както положителните, така и отрицателните отражения на този
процес.
Последните седем години са белязани от икономическата и финансова криза, която дава своето
отражение както на национално, така и на местно ниво. Равнището на икономическа активност се
намалява значително, особено след 2008 г. От това последва и увеличаване на безработицата,
намаляване на покупателната способност и жизнения стандарт на населението. Всички тези
негативни тенденции са и причина са влошаване на демографските показатели, не само на
територията на община Самоков, но и на всички общини в страната. Намаляването на
населението, влошените съотношения във възрастовата структура, увеличените миграционни
процеси – вътрешни и външни, водят до влошаване на образователната структура, увеличаване на
безработицата и рязко намаляване на раждаемостта и обезлюдяване на населените места.
Близостта до столицата, в още по-силна степен усилва тенденцията към изселването на компактни
групи от населението, които в повечето случаи са по-високо образовани и са във фертилна
възраст.
Ограничаването на влиянието на тези негативни процеси намира отражение в провежданите
общински политики за осигуряване на стабилно икономическо и социално състояние, постигане

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

148

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

на

устойчив

растеж,

подобряване

на

демографските

показатели,

стимулиране

на

предприемаческата дейности и използване в максимална степен на сравнителните предимства на
общината. В тази връзка са реализирани редица проекти, както със собствени капиталови
средства, така и с помощта на финансиране от фондовете на ЕС. Приключени са проекти за
устойчивото развитие на туризма, подобряване на инвестиционния статус на населението и
подобряване качеството на човешките ресурси, подобряване на състоянието на инфраструктурите,
благоустрояване на населените места и опазването на околната среда. Също така са направени
инвестиции за повишаване на качеството на административния капацитет и утвърждаване на
ролята на местното самоуправление. Осъществени са и са в процес на реализация важни проекти,
свързани с туризма, които вече дават своя положителен резултат за облика и развитие на
общината, както и за формирането на регионални туристически продукти.
Самоков има предимство пред други общини поради наличието на богат горски фонд и на
цялостно опазена околна среда и биоразнообразие. Това благоприятства наличието на условия за
развитие на био-производства, създаване на ефективни партньорство за съвместни разработки и
инициативи в тази насока. Богатото културно-историческото наследство предоставя уникалната
възможност да се работи за популяризирането на общината като център на късно античната и
средновековна история, като духовен център от епохата на Възраждането, като важен център за
художественото изкуство и не на последно място – извор на ценно и самобитно занаятчийско
изкуство.
Изключително ценната роля на Самоков, не само на местно, но и на национално ниво е развитието
на младежта и спорта като ключова секторна политика, която макар и поетапно, се развива с ясна
стратегическа визия и целенасочени действия. Широкото разпространение на спорта, намиращо
израз в спортното училище, спортните отбори и клубове, построената през последните години и
активно работеща многофункционална спортна зала, както и изградените ски съоръжения
благоприятстват обособяването на Самоков като средище за развитието на спортна култура на
местното население и на гостите, за постигането на високи професионални успехи в областта на
спорта и за превръщането му в известна дестинация за провеждане на турнири, състезания и
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първенства. Развитието на ските, играе ключова роля за общината, не само благодарение на к.к.
„Боровец, но и на възможностите за изграждане на функционираща ски инфраструктура и в
близост до общинския център. Самоков има потенциалът да се превърне в конкурентно място за
практикуване на зимни спортове, не само поради подходящите условия, с които разполага, но и
поради стратегическата си близост до столицата и до втория по големина град в страната –
Пловдив.
В контекста на гореизложеното и изследвайки всички съществени фактори за развитие на
общината, се формулират основните силни и слаби страни, които я характеризират, а в следствие
на разширения подход при обработката на информация и дефинират възможностите и заплахите
пред нейното развитие. Благодарение на силните си страни, общината трябва да насочи своите
усилия да минимизира потенциалните заплахи пред бъдещия ѝ просперитет, а в контекста на
предоставените възможности да отстрани слабостите си и да ги превърне в работещи в нейна
полза.

СИЛНИ СТРАНИ
 Благоприятно
географско
разположение, в близост до развити
урбанизирани територии и два
общоевропейски
транспортни
коридора.
 Разнообразни природни ресурси със
съхранени екологични характеристики
и рекреационни възможности.
 Съхранено
богато
културно,
историческо и духовно наследство с
традиции и обичай, и добре развита
културна инфраструктура.
 Наличие на голям брой обекти на
културно-историческото наследство.

СЛАБИ СТРАНИ






Височинен планински релеф на част
от площта със сурови климатични
условия.
По–нисък дял на обработваема земя,
голяма степен на раздробеност на
поземления фонд.
Концентрация на икономическата
активност в административния център
на общината.
Диспропорция и еднообразие в
предлаганите туристически услуги на
територията на общината.
Слабо
развита
система
от
хидромелиоративни съоръжения и
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 Висок дял на защитените територии
със съхранено разнообразие на
флората и фауната.
 Богати водни ресурси, включващи
качествени
питейни
води
и
хидротермални извори.
 Традиционна
международна
туристическа дестинация к.к. Боровец
с развита ски - инфраструктура.
 Съхранен горски фонд с богато
разнообразие и наличие на значителни
горскостопански ресурси.
 Функционираща индустриална зона
със съпътстваща инфраструктура.
 Устойчива тенденция на постоянен
брой жители на град Самоков.
 Наличие
на
развита
базова
образователна мрежа с възможности
за професионална подготовка.
 Развита
структура
на
здравеопазването, включваща найголямата болница в София област –
МБАЛ Самоков.
 Многообразна
спортна
инфраструктура с традиционно международен
богат
спортен
календар.
 Многофункционална спортна зала с
хотелски комплекс – център на
спортни събития и изяви.
 Широк спектър на социални дейности
и
програми
включващи
интеграционни
политики
при
взаимодействие с граждански и
обществени организации.
 Добре
развита
транспортна
инфраструктура и пътна мрежа.
 Изградена система за сметосъбиране и
сметоизвозване обхващаща всички
населени места.
















системи.
Ниска степен на модернизация и
диверсификация в аграрния сектор.
Неблагоприятно въздействие върху
горския фонд и не добре подържана
горска пътна мрежа.
Ниска степен на популяризиране на
културно – историческото наследство,
местните традиции и обичай в
страната и чужбина.
Неблагоприятни
демографски
тенденции.
Концентрация на етнически групи с
ниско образователно равнище и ниска
степен на заетост.
Недостиг на млади специалисти в
сферата на здравеопазването и
образованието.
Остаряла материална база в здравния
и образователен сектор.
Недостатъчен
капацитет
на
съществуващите детски ясли и
градини.
Намаляващ брой на заетите лица и
висок
процент
на
младежката
безработица.
Влошено състояние на техническата
инфраструктура в общината.
Липса на изградени пречиствателни
станции за питейни води.
Негативно
въздействие
върху
околната
среда
от
битовото
отопление.
Недостиг на финансови ресурси за
пълноценно
реализиране
на
общинските политики.
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 Функциониращи и развити системи за
доставка
на
електроенергия
и
природен газ.
 Наличие на два национални природни
парка – НП Рила и НП Витоша.
 Макроикономическа стабилност на
района с висока концентрация на
предприятия.
 Опит и умения за подготовка и
управление на проекти, финансирани
от фондовете на Европейския съюз.
ВЪЗМОЖНОСТИ












Ефективно и ефикасно усвояване на
финансовите средства на фондовете
от Европейския съюз.
Разширено
регионално
и
трансгранично сътрудничество при
реализиране на съвместни проекти.
Подобряване на съществуващата и
изграждане
на
регионална
транспортна
и
бизнес
инфраструктура.
Провеждане на активна държавна
политика за привличане на нови
инвестиции
Създаване на различни форми на
взаимодействие между общината,
бизнеса и обществените организации.
Национални програми за създаване на
нови регионални и национални
туристически
пакети
и
популяризирането им на национално
и международно ниво.
Формиране
на
национални
и
регионални клъстери и браншови
сдружения
в
приоритетните
икономически отрасли.
Развитие на национални програми

ЗАПЛАХИ








Негативно влияние на развиващи се
глобални кризи водещи от отлив на
инвестиции и ограничаване на пазари.
Ограничени национални финансови
възможности за подпомагане и
финансиране
на
общинските
политики.
Влошаваща се демографска ситуация,
отлив на млади хора и намалени
възможности за осигуряване на
трудова заетост.
Ограничаване
потенциалните
възможности за динамичен и улеснен
достъп до европейско финансиране.
Неблагоприятно
въздействие
на
климатичните
промени
върху
секторите на икономиката и околната
среда.
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заподпомагане на аграрния сектор,
създаване на географски означения и
запазени търговски марки в сферата
на еко - земеделието и биопроизводството и популяризирането
им на национално и международно
ниво.
Пълноценно
интегрирано
взаимодействие
между
научно
изследователския
сектор
със
социалната
и
образователна
инфраструктура.
Реализиране на високоскоростна
транспортна връзка „Рила” свързваща
автомагистрала
„Струма„
с
автомагистрала „Тракия”.
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ІІ. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА
ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА
Разделът представя стратегическа рамка, която включва визията на община Самоков; общата цел,
която следва да бъде постигната; три стратегически цели, двадесет специфични цели и мерките за
постигането им.Тяхното формулиране е в резултата от извършения анализ на социалноикономическата среда, възможностите и заплахите, както и на база Областната стратегия за
развитие на София област 2014 – 2020г., с която настоящият план е в пряка йерархична
зависимост. Последната поставя три стратегически цели – икономическо развитие, социално
развитие и опазване на околната среда и действия по изменението на климата, насочени към
постигането на визията за постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано
териториално развитие на София област.
Община Самоков е с най-голяма площ от общините включени в пределите на София област.Тя се
намира в район, който е с благоприятни географски характеристики и който е богат на природни
и културно-исторически забележителности. Общината е с добре развита пътна мрежа, като
достъпността до общинския център и до

населените места е добре обезпечена. Общината

разполага с богато природно и културно наследство, което е предпоставка и за създаването на
различни по вид туристически продукти, които да благоприятстват нейното развитие и да поставят
туризъм като един от основните отрасли за развитие и генериране на добавена стойност. Сериозни
усилия следва да се отделят за опазването на околната среда и поддържането на чиста природа,
която да осигури висок жизнен стандарт на своите жители и да създаде благоприятни
предпоставки за развитието на туризъм Като голяма част от българските общини и в частност
тези, които се намират на територията на селските райони, община Самоков се характеризира с
относително негативните тенденции по отношение на икономическите, демографските и
социалните си показатели.За следващите седем години, общинското ръководство неминуемо ще
продължи и задълбочи усилията си да подобри структурните и факторните условия на местната
общност, с което да допринесе за подобряване на цялостното благосъстояние и постигане на
устойчиво развитие в областта на икономиката, околната среда и социалната сфера.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
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Вземайки предвид гореизложеното, отчитайки всички специфики на община Самоков,
включително и интегрирайки се към заложените цели в Стратегията „Европа 2020” и
Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), Регионалния план за
развитие на Южен Централен Район за периода 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на
Софийска област за периода 2014-2020 г., е формулирана следната:
Визия за развитие на община Самоков в периода 2014 – 2020 година:
ВИЗИЯ: 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 превръща
я в желана европейска туристическа дестинация.
Следвайки формулираната визия, е определена обща стратегическа цел, към която ще се
съсредоточат обединените усилия и ресурси в рамките на следващите седем години, изразяваща се
в следното:
ОБЩА ЦЕЛ: Постигане на устойчиво икономическо и социално развитие, гарантиращо
създаване на работни места, повишаване на жизнения стандарт на населението, осигуряване
на образователна и трудова интеграция на младите хора при съхранени екологични
характеристики на околната среда и ефективно оползотворяване на местните ресурси.
За постигане на визията и реализирането общата цел се формулират три стратегически цели, които
отразяват начина, по който са приоритизирани основните насоки за създаване на балансирано
развитие и устойчив растеж на общината и на нейните жители.
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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.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Подобряване на социалната и институционална среда,
адаптиране формите на социално въздействие към нуждите на местното населението с
акцент върху интеграцията на младежите и нуждаещите се групи.
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.
Постигането на стратегическите цели ще се осъществи посредством конкретни приоритети,
специфични цели и мерки, благодарение на които ще се материализират идеите за съвместно подобро и целенасочено бъдеще. Към всяка една от стратегическите цели са обособени конкретни
приоритети и специфични цели, които следва да сеизпълнят чрез прилагане на формулираните
мерки.
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.
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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;
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;
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 селскостопанската
дейност;
Мярка 1.1.4: Стимулиране подобряването на икономическите резултати на стопанствата и
улесняване на преструктурирането и модернизирането на съществуващите, с цел увеличаване на
пазарното участие и ориентация, както и на разнообразяването в селското стопанство;
Мярка 1.1.5: Разработване на добри практики за създаване и управление на интензивни горски
култури за добив на биомаса.
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.
Специфична цел 1.2. Стимулиране на развитие на нови форми на предприемачество,
свързани със създаване на модерна и ефективна преработвателна промишленост в
общината.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

157

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ ”

Мярка 1.2.1: Подкрепа за създаване на условия за развитие на преработващата промишленост с
акцент върху хранително-вкусовата и дървопреработвателната и дейности с ниска степен на
отрицателно влияние върху околната среда;
Мярка 1.2.2: Осъществяване на сътрудничество и привличане на инвестиции за технологична
модернизация и внедряване на съвременно оборудване и техника в преработвателната
промишленост;
Мярка 1.2.3: Създаване на единна информационна система – съчетаваща основни компоненти за
стратегическо планиране и осъществяване на инвестиции в частния и в публичния сектор
посредством ПЧП.
Мярка 1.2.4: Изготвяне на анализи, оценки и проучвания на потенциалните възможности за
развиване на предприемаческа дейност на територията на община Самоков.
ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ
КОНКУРЕНТИ ОТРАСЛИ.
Специфична цел 2.1. Стимулиране модернизацията на предприятията, и насърчаване
инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената икономика.
Мярка 2.1.1: Стимулиране на технологично обновяване и развитие на микро и малките
предприятия, създаващи нови работни места и разнообразяващи местната икономика с
неземеделски дейности, включително за инвестиции в сгради, съоръжения, софтуер и т.н.
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.
Мярка 2.1.3: Подпомагане разпространението на принципите на „зелена икономика” в контекста
на преодоляване въздействието на климатичните промени и достигането на високи икономически
показатели и опазена околна среда.
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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.
Мярка 2.2.2: Подкрепа за създаването на клъстери и насърчаване на затваряне на цикъла „добив –
преработка – готов продукт”, и навлизането на местни и международни пазари.
Мярка 2.2.3: Създаване на комуникационни канали между общински предприятия и частният
бизнес за постигането на по-конкурента местна икономика и повишаване на инвестициите в
иновативни продукти и дейности.
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.
Мярка 2.3.2: Изготвяне на общи и подробни устройствени планове за постигане на хармонично
териториално развитие и реализирането на интегрирани проекти.
Мярка 2.3.3: Планиране и изграждане на нови зелени площи и продължаване изработването на
регулационни планове за неурегулирани досега съществуващи паркове.
Мярка 2.3.4: Интегриране на градските и околоградски зелени зони за отдих, чрез изграждане на
«зелени връзки», улично озеленяване, веломаршрути и тематични маршрути.
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Специфична цел 2.4. Модернизиране и адаптиране на инфраструктурата, насочено към
повишаване на ефективността на функциониращите предприятия и привличането на нови
инвестиции.
Мярка 2.4.1: Устойчиво развитие на съществуващи промишлени терени и отреждането на нови
със съпътстващата техническа инфраструктура формираща достъпност.
Мярка 2.4.2: Развитие на бъдеща курортна зона, чрез изграждане хотели, семейни хотели,
ваканционни селища, изграждане на спортни терени за летни и зимни спортове, игрище за голф,
начална станция на кабинкова въжена линия, създаване на буферни паркинги и хидро-паркове.
Мярка 2.4.3: Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на дребномащабна
инфраструктура в зависимост от нововъзникналите потребности на частния сектор.
Мярка 2.4.4: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура за
подобряване на инвестиционния климат и насърчаване създаването на нови форми на
предприемачество.

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.
Мярка 3.1.2: Изграждане на съоръжения и използване на технологии за създаването и
поддържането на изкуствени настилки за целогодишно практикуването на зимни спортове.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
Мярка 3.1.4: Създаване на завършен културно - туристически продукт, чрез актуализиране на
списъка на паметниците на културата и полагане на грижи и контрол върху тяхното поддържане,
подобряване състоянието и достъпа до историческите местности и тяхната околна среда,
проектиране и изграждане на етнографския парк “Старинен Самоков” край града, включване на
традиционни празници и чествания в туристическия календар на общината и подкрепа за местните
традиционни занаяти и изкуства и тяхното експониране в подходяща среда в града.
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.
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.
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.
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.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Мярка 3.2.3: Подпомагане на проекти на граждански сдружения и обществени организации
насочени към формиране на целогодишна туристическа натовареност, предлагане на целогодишни
туристически продукти, следващи международните практики и тенденции в областта на туризма
за постигане на съвременен привлекателен туристически образ.
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.
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.
Мярка 3.2.6: Подкрепа развитието на взаимодействието между образователните институции и
туристическия бранш с оглед задоволяване нуждите му от подготвени 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.
Мярка 3.3.2: Организиране на ежегодни тематични фестивали, научни форуми, културни и
спортни прояви за популяризиране на общината, възможностите и за туризъм и рекреация, чрез
сътрудничество с всички заинтересовани страни и осъществяване на транснационални контакти с
цел обмен на добри практики и бъдещи съвместни инициативи.
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.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
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.
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.
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.
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.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
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.
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.
Мярка 1.1.4: Стимулиране на задържането на квалифицирани кадри в образователната система.
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.
Мярка 1.1.6: Създаване на съвместимост между потребностите на бизнеса от квалифицирана
работна ръка и предоставяното профилирано и професионално образование в община Самоков.
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.
Мярка 1.1.8: Подкрепа за осигуряване на фирмени обучения в зависимост от нуждите на
работодателите и спецификата на областта, в която оперират.
Мярка 1.1.9: Развитие на таланти и поощряване на младите хора да се развиват в различни
области.
Мярка 1.1.10: Подкрепа за мобилност на работното място и насърчаване на самонаемането и
разкриването на самостоятелен бизнес.
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.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Мярка 1.1.12: Създаване на нови места в детските градини и ясли, чрез реконструкция на
съществуващата и създаване на нова материално техническа база.
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.
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.
Мярка 1.2.3: Разработване на специализирани спортни програми за превенция в борбата със
зависимостите, създаване и прилагане на механизми за стимулиране на спортните клубове,
активно работещи с училищата и детските заведения и създаване на общински спортни календари
и активното им популяризирането сред населението с цел постигане на по-висок обхват и
ефективност.
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.
Мярка 1.2.5: Насърчаване на ПЧП за работа в областта на спорта и осъществяване на
насърчителни мерки за бизнеса за подпомагане на спорта.
Специфична цел 1.3. Опазване, стимулиране и популяризиране на местното културно
многообразие, традиции, обичаи и самобитност и насърчаване на културния диалог чрез
участия в международно значими инициативи.
Мярка 1.3.1: Постигане на синергия при съхраняването на местното културно многообразие,
традиции, обичаи и самобитност, чрез създаване на мрежа от културни събития, адаптирани към
местните специфики със съвременните разбирания и приобщаване на младите в културните
дейности.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
Мярка 1.3.3: Стимулиране провеждането на местни политики за създаване на културни продукти
успешно комуникиращи със съвременните европейски и глобални тенденции.
Мярка 1.3.4: Създаване на културни платформи даващи възможност за участие, диалог и
реципрочност между всички заинтересовани страни в областта на културата.
Мярка 1.3.5: Формиране ролята на общината като медиатор между културните институции и
заинтересованите страни, чрез създаване на фонд за култура.
Мярка 1.3.6: Използване на съвременни технологии за визуализиране на културно –
историческото наследство с оглед гарантиране на достъпността му от туристи.
Мярка 1.3.7: Социализация на културните продукти предлагани от институциите и културните
средища.
Мярка 1.3.8: Подобряване на материално техническата база на обектите представляващи
елементи от културната инфраструктура.
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.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
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.
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.
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.
Мярка 2.2.4: Идентифициране и осъществяване на дейности и мерки за осигуряване на достъпна
среда до всички обществени сгради въвеждане на стандарти за поддръжката на общинската
собственост.
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.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
Мярка 3.1.2: Повишаване квалификационните

умения на служителите в общинската

администрация за подготовка, управление и контрол на проекти свързани с местното развитие.
Мярка 3.1.3: Подобряване на комуникационните способности на служителите на общинската
администрация за подобряване качеството на предлаганите услуги.
Мярка 3.1.4: Формиране на устойчиви мотивационни нагласи в служителите при изпълнение на
конкретните им функции, чрез провеждане на обучение за постигането на залегналите общите
цели и приоритети в общината.
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.
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.
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.
Мярка 3.2.4: Благоустрояване, модернизация, ремонт, реконструкция и рехабилитация на сгради
и терени на общинската администрация.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И
БАЛАНСИРАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
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.
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.
Мярка 1.1.4: Подобряване качеството на питейната вода чрез изграждане на ПСПВ.
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.
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.
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.
Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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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.
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.
Специфична цел 1.2. Намаляване уязвимостта от изменението на климата чрез устойчиво
използване и управление на природните ресурси и стимулиране на практики за адаптиране
в потенциално засегнатите сектори.
Мярка 1.2.1: Сътрудничество с частния сектор за насърчаване на използването на екологично
щадящи технологии, превенция, предотвратяване на рисковете от изменението на климата и
адаптирането на структуроопределящите сектори към потенциалните последствия.
Мярка 1.2.2: Осъществяване на дейности, свързани със съхраняването на горския фонд и
биологичното разнообразие, незаконния дърводобив, бракониерството, свръх експлоатацията на
горите, паленето на стърнище, неконтролираната паша, незаконният добив и износ на билки.
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.
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.
Мярка 1.2.5: Създаване на ефективни системи за ранно известяване и превенция на природни
бедствия.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ПРИОРИТЕТ 2. ПОДКРЕПА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС
СЪХРАНЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИЯ И РАСТИТЕЛЕН СВЯТ В
ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ.
Специфична цел 2.1. Балансирано използване на рекреационните възможности и природни
ресурси за превръщането на защитените територии в социално-икономическо фактор за
интегрирано развитие на региона и опазване и съхраняване на биологичното разнообразие.
Мярка 2.1.1: Организиране на форуми, дискусии, кръгли маси и др. събития, свързани с опазване
на околната среда, опазване на биологичното разнообразие и намаляване на антропогенното
влияние в Национален парк „Рила“, Природен парк „Витоша“ и защитените територии в община
Самоков – сътрудничество с НПО, учени и изследователи, бизнеса, публични институции и други
заинтересовани страни.
Мярка 2.1.2: Ограничаване на антропогенното влияние върху околната среда и реализирането на
кампании за опазване и съхранение на природното наследство – включително чрез целенасочено
действия в образователните институции в общината, но и извън нея.
Мярка 2.1.3: Осъществяване на регионално сътрудничество в контекста на климатичните заплахи,
замърсяването на околната среда и превръщането на националните и природните паркове и
защитените територии в обекти на целенасочено въздействие и приемственост в разбирането за
тяхната значимост.

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане
на политики за местно и регионално развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Съответствие на целите и приоритети на ОПР 2014-2020 със стратегически документи на областно и
регионално ниво
ОПР САМКОВ 2014-2020

ОБС Софийска област 2014-2020

Регионален план – Югозападен район
2014-2020

ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

ВИЗИЯ

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 превръща я в
желана европейска туристическа
дестинация.

Постигане на устойчиво интегрирано
и вътрешно балансирано
териториално развитие на Софийска
област.
Пълно съответствие

ОБЩА ЦЕЛ:

ОБЩА ЦЕЛ

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

ОБЩА/ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално
развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
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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.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Не е заложена в Областната
стратегия

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

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ Стратегическа цел 1: Икономическо
1:Конкурентна икономика, ефективно развитие
взаимодействие и управление за
Съответствие със СЦ 1 на ОПР
подобряване на жизнения стандарт на
населението
чрез
постигане
на

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическа цел 1: Постигане на
устойчив икономически растеж, чрез
развитие
на
конкурентоспособна
диверсифицирана
регионална
икономика
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устойчива заетост и диверсифициране
на бизнес алтернативите

Съответствие със СЦ 1, СЦ3 на ОПР

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ
2:Подобряване на социалната и
институционална среда, адаптиране
формите на социално въздействие към
нуждите на местното населението с
акцент
върху
интеграцията
на
Стратегическа цел 2: Социално
младежите и нуждаещите се групи.
развитие
СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ
Съответствие със СЦ 1 и СЦ 2 на
3:Съхраняване
на
природните
ОПР
дадености и балансирано въздействие
върху околната среда при запазване на
нейните екологични характеристики и
отчитайки влиянието на климатичните Стратегическа цел 3: Опазване на
околната среда и действия по
изменения.
изменението на климата

Стратегическа цел 2: Постигане на
балансирано и устойчиво регионално
развитие и укрепване на връзките
между градските центрове и селските
райони; Съответствие със СЦ 1, СЦ3
на ОПР

Стратегическа цел 3: Икономическо,
социално и териториално сближаване
с останалите региони в ЕС
Съответствие със СЦ 1, СЦ2 и СЦ3 на
ОПР

Съответствие с СЦ 3 на ОПР
ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТИ
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Областна стратегия на Софийска област
Хоризонтален приоритет 1: Изграждане и подобряване на инфраструктура
Хоризонтален приоритет 2: Повишаване на административния капацитет
Съответствието е интегрирано по всички направления, заложени в
Приоритетите на ОПР на община Самоков като конкретно изражение има
на ХП1 на ОСР в СЦ1 П2, СЦ 1П3 и СЦ 3 П1 на ОПР и на ХП 2 в СЦ 2 П3
на ОПР

СЦ 1 Приоритет 1: Балансирано и СЦ 1 Приоритет 1: Развитие на
стимулиращо
въздействие
върху приоритетни сектори
икономическата среда
СЦ 1 Приоритет 2: Насърчаване на
СЦ 1 Приоритет 2: Създаване на инвестиционната активност
условия за развитие на иновативни
СЦ 1 Приоритет 3: Подобряване на
конкуренти отрасли
енергийната ефективност и рационално
използване на енергийните ресурси

Приоритет І. Повишаване
конкурентоспособността на
регионалната икономика
Приоритет ІV. Повишаване
конкурентоспособността на човешките
ресурси и подобряване качествата на
урбанизираната среда

СЦ 1 Приоритет 3: Повишаване
значението на туризма в икономиката
СЦ 1 Приоритет 1: Развитие на
на общината
приоритетни сектори
СЦ 2 Приоритет 1: Повишаване на
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качеството
на
образованието,
спортната дейност и развитие на
СЦ 2 Приоритет 2: Повишаване на
културния облик на общината
културния и образователен статус на
СЦ 2 Приоритет 2:Подобряване на населението
здравеопазването и повишаване на
ефективността
на
прилаганите СЦ 2 Приоритет 1: Подобряване на
достъпа
до
здравни
услуги
и
социални политики
повишаване на тяхното качество
СЦ 3 Приоритет 3: Укрепване на
административния
капацитет
и
подобряване на ефективността и СЦ 2 Приоритет 3: Повишаване и
ефикасността
на
управленските поддържане на квалификацията на
процеси
работната сила

Приоритет ІV. Повишаване
конкурентоспособността на човешките
ресурси и подобряване качествата на
урбанизираната среда
Приоритет V. Укрепване на
административния капацитет и развитие
на сътрудничеството

СЦ 3 Приоритет 1: Ограничаване на
рисковете от негативното човешко
въздействие
и
влиянието
на СЦ 1 Приоритет 3: Подобряване на
климатичните
промени
върху енергийната ефективност и рационално
екологични характеристики
на използване на енергийните ресурси
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околната среда
СЦ 3 Приоритет 1: Управление на
отпадъците
в
съответствие
с
изискванията на европейската и Приоритет IІІ. Опазване и подобряване
на състоянието на околната среда
националната нормативна уредба
СЦ 3 Приоритет 2:
управление на водите

СЦ 3 Приоритет 2:Подкрепа и
популяризиране
на
дейностите,
свързани
със
съхраняването
и
опазването
на
животинския
и
растителен
свят
в
защитените
територии и природни паркове

Интегрирано Приоритет ІІ. Развитие на техническата
инфраструктура

СЦ 3 Приоритет 3: Устойчиво
управление на горите, опазване и
поддържане на защитените територии и
биоразнообразието,
смекчаване
на
последствията от промените в климата
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ІІІ. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица е важен структурен елемент от общинския план. В нея се включват дефинираните
стратегически цели и приоритети, прогнозните финансови ресурси, необходими за обезпечаване на конкретни проекти и
дейности за тяхното постигане, като това дава възможност в средносрочен план общината да подготви набора от
предпроектни документи и проучвания, необходими за реализация на набелязаните планови приоритети. Параметрите в
таблицата са прогнозни и отворени, могат да се изменят в зависимост от развитието на социално-икономическата среда и
спецификите на конкретните проекти, което е необходимо условие за ефективното постигане на поставените цели.

Таблица 26: Индикативна финансова таблица на необходимите ресурси за изпълнение на ОПР на община Самоков за
периода 2014-2020 г.

Период 2014-2020 г.

Стратегическа цел/Приоритет

Местно публично финансиране
Местни
Общински
публични
бюджет
фондове

Общ
дял
%

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

Централен
бюджет

Общ
дял
%

Фондове
на ЕС

Общ дял
%

Други
източници

Общ
дял

Фондове,

Общ
дял

%

фирми

%
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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.

1225,75

7,60%

113,45

0,70%

8341,8

51,70%

479

2,97%

5975

37,03% 16135

208,8

6,00%

17,4

0,50%

1861,8

53,50%

174

5,00%

1218

35,00%

3480

427

7,00%

30,5

0,50%

3202,5

52,50%

305

5,00%

2135

35,00%

6100

Приоритет 3: Повишаване значението на
туризма в икономиката на общината.

589,95

9,00%

65,55

1,00%

3277,5

50,00%

0

0,00%

2622

40,00%

6555

Стратегическа цел 2: Подобряване на
социалната институционалната среда,
адаптиране формите на социално
въздействие към нуждите на местното
населението с акцент върху
интеграцията на младежите и
нуждаещите се групи.

2442

20,00%

557,4

4,57%

8547

70,00%

0

0,00%

663,6

5,43%

12210

Приоритет 1: Повишаване на качеството
на образованието, спортната дейност и
развитие на културния облик на
общината.

918

20,00%

229,5

5,00%

3213

70,00%

0

0,00%

229,5

5,00%

4590

Приоритет 1: Балансирано и
стимулиращо въздействие върху
икономическата среда.
Приоритет 2: Създаване на условия за
развитие на иновативни конкуренти
отрасли.
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Приоритет 2: Подобряване на
здравеопазването и повишаване на
ефективността на прилаганите социални
политики.

1170

20,00%

292,5

5,00%

4095

70,00%

0

0,00%

292,5

5,00%

5850

Приоритет 3: Укрепване на
административния капацитет и
подобряване на ефективността и
ефикасността на управленските процеси.

354

20,00%

35,4

2,00%

1239

70,00%

0

0,00%

141,6

8,00%

1770

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.

22316

29,97%

3698,5

4,97%

44657

59,97%

3698,5

4,97%

100

0,13%

74470

22191

30,00%

3698,5

5,00%

44382

60,00%

3698,5

5,00%

0

0,00%

73970

125

25,00%

0

0,00%

275

55,00%

0

0,00%

100

20,00%

500

25983,75

25,27%

4369,35

4,25%

61545,8

59,86%

4177,5

4,06%

6738,6

Приоритет 1: Ограничаване на
рисковете от негативното човешко
въздействие и влиянието на
климатичните промени върху
екологични характеристики на околната
среда.
Приоритет 2: Подкрепа и
популяризиране на дейностите, свързани
със съхраняването и опазването на
животинския и растителен свят в
защитените територии и природни
паркове.
ОБЩО

6,55% 102815

Предложената индикативна финансова рамка следва да се актуализира и прецизира след приемането на програмите, които следва да
реализират секторни и териториални политики, финансирани от фондове на ЕС.
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ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
Таблица 27: Индикаторна матрица за наблюдение и оценка на ОПР на община Самоков за периода 2014 – 2020 г.

Приоритет, специфична цел

Индикатор

Мерна
единица

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност в
края на
2020г.

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.

Брой новооткрити стопанства

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

50

Подпомогнати стопанства

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

200

Заети лица в сектора

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

283 бр.
( за 2012г.)

350

лв.

НСИ

2017 г.
2020 г.

12270 лв
( за 2012г)

14700

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

10

Нетни приходи от продажби

Специфична цел 1.2. Стимулиране на
развитие на нови форми на

Брой предприятия с иновации и въведени
нови технологии
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предприемачество, свързани със
създаване на модерна и ефективна
преработвателна промишленост в
общината.

Брой новосъздадени ПЧП за разработване
на иновации и въвеждане на нови
технологии

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

5

Брой новооткрити работни места

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

50

0

150

0

50

ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ КОНКУРЕНТИ ОТРАСЛИ.
Брой предприятия обновили енергийната си

Брой

НСИ, Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

Брой

НСИ

2017 г.
2020 г.

0

150

Брой създадени партньорства

Брой

НСИ, Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Население, живеещо на територии със
стратегии за интегрирано градско развитие

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

Цялото
население на
гр. Самоков

Брой разработени устройствени планове

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Специфична цел 2.1. Стимулиране
база
модернизацията на предприятията, и
насърчаване инвестирането в иновации, Брой новосъздадени микро предприятия
съчетавайки принципите на зелената
икономика.
Брой създадени работни места
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.
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
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Увеличение на озеленени урбанизирани
територии

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

Брой обновени бизнес и индустриални зони

Приходи от нощувки в средствата за
подслон и местата за настаняване

%

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

20%

|Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

лв.

НСИ, Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

461 481,62
( за 2013)

550 000 лв

ПРИОРИТЕТ 3. ПОВИШАВАНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ТУРИЗМА В ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНАТА.
Брой изградени паркове (градски,
крайградски, лесопаркове)

Специфична цел 3.1. Развитие на
туристическите ресурси чрез
комплексно оползотворяване на
цялостния природен и културен
потенциал на община Самоков

Специфична цел 3.2. Създаване на
условия и насърчаване развитието на
разнообразни форми на туризъм на

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

10

Брой

Община
Самоков,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой подкрепени проекти свързани с
културния потенциал на общината

Брой

Община
Самоков,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

20

Брой направени археологически
проучвания

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Организирани мероприятия свързани с
местния бит и култура
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цялата територия на общината.
Брой

Община
Самоков,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой обучени лица в областта на туризма

Брой

Община
Самоков,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой създадени партньорства

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой организирани търговски борси,
панаири, изложения

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой създадени туристически продукти

Специфична цел 3.3. Засилване на
различните форми на сътрудничество,
насочени към създаване на модерна
европейска туристическа визия на
община Самоков.
Специфична цел 3.4. Насърчаване на
интегрирането на местното
производство в предлаганите
туристически услуги.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА, АДАПТИРАНЕ ФОРМИТЕ НА СОЦИАЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ КЪМ НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕТО С АКЦЕНТ ВЪРХУ ИНТЕГРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
ГРУПИ.
ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ОБЛИК НА
ОБЩИНАТА.
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Участие в образователни и обучителни
схеми за подпомагане на младежката
заетост, възможностите за образование и
особено висше и професионално
образование

Специфична цел 1.1. Стимулиране на
развитието на образователния процес,
Брой обучени, квалифицирани и
насочено към подобряване на знанията, преквалифицирани хора в трудоспособна
възраст
уменията и възможностите за
реализация.

Специфична цел 1.2. Осигуряване на
интегрирана система за развитие на
физическото възпитание и спорта и
постигане на високи спортни
постижения чрез комплексен подход.

Брой

Община
Самоков,
учебно
заведение

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой

Община
Самоков, АЗ

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой модернизирани /създадени детски
градини и ясли

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

2

Подкрепени проекти свързани с
образователния процес

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Изградени нови спортни обекти

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

10

Брой проведени спортни турнири и
състезания

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0
30
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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
иницитиви.

Брой участия в международно значими
инициативи

Брой

Община
Самоков,
образователни
институции,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

20

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
Брой изградени/подобрени обекти от
насърчаване на дейности за превенция здравната инфраструктура
и предотвратяване на социално значими
заболявания.
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.

Брой

Община
Самоков,
здравни
заведения

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой подобрени общински сгради с
достъпна среда

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой новоразкрити социални услуги

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

6

ПРИОРИТЕТ 3. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ.
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Специфична цел 3.1. Непрекъснато
Брой проведени обучения
повишаване на квалификационните и
професионални умения на служителите
на общинската администрация и
Брой обучени служители
повишаване на качеството на
предоставяните услуги.

Специфична цел 3.2: Въвеждане на погъвкава структура на общинската
администрация и модели на работа,
гарантиращи адекватно планиране и
реализация на управленските процеси.

Брой модернизирани публични обекти
(сгради)
Брой въведени електронни услуги 20142020
Въведен електронен архив

0

35

2017 г.
2020 г.

0

100

2017 г.
2020 г.

0

50

2017 г.
2020 г.

0

20

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой

Брой

Община
Самоков

Брой

Община
Самоков

Брой

Община
Самоков

Брой

Община
Самоков

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

10

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

1

Служители с повишена квалификация
Брой разработени планове, програми,
стратегии и политики

2017 г.
2020 г.

Община
Самоков

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

Изградено регионално депо за ТБО
Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

1

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално
развитие в община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

187

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В
ОБЩИНА САМОКОВ ”

инфраструктура, съобразен с
критериите на ЕС за опазване на
околната среда, живота и здравето на
хората, намаляване на разходите на
енергийни ресурси.

Рекултивация на неорганизираните
сметища

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

2

Изградена/реконструирана/рехабилитирана/
ремонтирана водопроводна мрежа

км

Община
Самоков, ВиК
дружества

2017 г.
2020 г.

0

х

Изградена/реконструирана/рехабилитирана
канализационна мрежа

км

Община
Самоков, ВиК
дружества

2017 г.
2020 г.

0

х

Изградени/реконструирани/модернизирани
съоръжения за питейни води

Брой

Община
Самоков, ВиК
дружества

2017 г.
2020 г.

0

х

Изградени/реконструирани/модернизирани
съоръжения за отпадни води

Брой

Община
Самоков, ВиК
дружества

2017 г.
2020 г.

0

х

Основен ремонт и реконструкция на улици
в общината

км

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Реконструирана/рехабилитирана общинска
пътна мрежа

км

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой обществени сгради с подобрена
енергийна база
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Специфична цел 1.2. Намаляване
Инвестирани средства за превенция и
уязвимостта от изменението на климата управление на риска 2014г-2020г
чрез устойчиво използване и
управление на природните ресурси и
стимулиране на практики за адаптиране
Реализирани мерки с екологична цел
в потенциално засегнатите сектори.

лв.

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

Брой

Община
Самоков

2017 г.
2020 г.

0

х

ПРИОРИТЕТ 2. ПОДКРЕПА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЯВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТИНСКИЯ И
РАСТИТЕЛЕН СВЯТ В ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ.

Специфична цел 2.1. Балансирано
използване на рекреационните
възможности и природни ресурси за
превръщането на защитените територии Проведени кампании за опазване на
околната среда
в социално-икономическо фактор за
интегрирано развитие на региона и
опазване и съхраняване на
биологичното разнообразие.

Брой

Община
Самоков,
Браншови
организации

2017 г.
2020 г.

0

15
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V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА
2014-2020 г.
Общинският план за развитие на община Самоков е комплексен документ, който
съдържа в себе си ясна логическа рамка, очертаваща социо-икономическите аспекти на
развитието на местно ниво, задълбочен анализ на структурните и факторните условия и
създаващ стратегическата рамка за бъдещо развитие. Елементите на планиране и
прогнозиране, заложени в плана за следващите седем години е необходимо да бъдат
проследявани чрез ясна система за наблюдение и оценка, респективно и механизъм за
актуализация във връзка с направените констатации и оценки.
В този ред на мисли, системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед
постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване
на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Интегрална част от
системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана е Програмата за неговата
реализация. Основен предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на
заложените цели и приоритети в общинския план за развитие на основата на
резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в
Програмата за реализация на плана. С приоритет трябва да се разглеждат организацията
и методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от съответните органи
и звена в общинската администрация. За целите на наблюдението и оценката се
изгражда система съгласно нормативните изисквания и стандарти, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа
за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство
участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници,
общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, както и представителите на гражданското
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общество в общината. Наблюдението и оценката сами по себе си не представляват
дейности, чиито краен продукт да са направените конкретни изводи, препоръки и
поставени оценки, които да останат без реално приложение. Те са база за направата на
актуализация на общинския план за развитие на община Самоков – като динамичен
документ, който следва и се приспособява към нуждите на обществото и промените
настъпили в икономическата и социална среда като цяло. Смисълът на актуализацията
е да възстановява баланса между заложеното за изпълнение, и това, което действително
е възможно да бъде осъществено в контекста на конкретните условия на средата в
различни периоди.
При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху
социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на
околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна
стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края
на съответния период.
1. Действия за наблюдение на ОПР на община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
Наблюдението е постоянен процес на проследяване напредъка в постигането на целите
и приоритетите на Плана за развитие на община Самоков за периода 2014 - 2020 г.,
осъществяван на базата на утвърдената система от индикатори и финансовата рамка на
документа.
В процеса на наблюдение участват всички заинтересовани страни - кметът на
общината, общинските съветници, кметовете на кметства и кметските наместници,
представители на общинската администрация, на социалните и икономическите
партньори, на неправителствените организации и на гражданското общество.
Основните принципи за осъществяване на наблюдението са:


Прозрачност - осигуряване на пълна откритост при общуването между
местната общност и служителите от общинската администрация, като
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процедурите и информацията трябва да са видими за обществото, за да се
осигури публично вземане на решения.


Публична отчетност – постоянно подаване на информация за това в
каква степен заложените цели в ОПР са постигнати, доколко рационално
са използвани публичните ресурси, какви са обществените въздействия и
т.н. По този начин заинтересованите страни имат възможност да
предоставят и да получават информация, която има решаващо значение
за защита на интересите на обществото и разкриването в ранен етап на
злоупотреби и измами, свързани с публични ресурси в полза на частни
интереси.



Съгласуваност между субектите - създаване на обратна връзка и
взаимно предоставяне на информация за постигане на ефикасност и
ефективност на процес на наблюдение и постигане на съгласие за
съвместни действия при необходимост и съвместно обсъждане и
конкретизиране на направените изводите.



Обективност

и

безпристрастност

-

осигуряване

на

коректна

информация и формулиране на адекватни изводи и препоръки
независимо от вътрешното съзнание на лицата участващи в процес на
наблюдение, особено от гледна точка на вземането на информирани
управленски решения.


Независимост - самостоятелност на отговорните органи и лица при
изпълнение на определените им правомощия за осъществяване на
мониторинга.

Ролята на наблюдението се отнася до:


Осигуряване на защита на интересите на местната общност чрез
създаване на връзка между идентифицираните потребности и стратегията
за развитие на общината.



Осигуряване на информация за органите на местното самоуправление
относно постигане на целите и ползите от общественото въздействие от
изпълнението на общинската стратегия.
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 Подобряване

на

административния

капацитет

за

изпълнение

на

общинския план за развитие, както и качеството на планирането и
програмирането.
Мониторингът и оценката на ОПР, като неразделни компоненти на единна система за
управление на качеството на стратегическото планиране и реализация,

създават и

гарантират:


Ефективност и ефикасност на провежданите политики във връзка с
изпълнението на ОПР и изграждането на целесъобразна стратегическа
визия за развитие.



Подобрение на качеството на изпълнението на ОПР;



Прозрачност на управленските процеси – да бъде предоставена в пълна
степен информация за процедурите и отговорните институции, които да
са достъпни в пълна степен за всички заинтересовани страни и
обществеността.



Механизми за гражданско участие – в рамките на демократичното
управление, гражданите винаги е необходимо да им бъде предоставена
възможност да участват в процеса на вземане на решения.



Съгласие – общественият дебат позволява съгласуване на различни
интереси и постигане на съгласие и консенсус, които да да водят до
подкрепа за реализацията на политиките, свързани с реализацията на
ОПР.



Отчетност – свързана с това до каква степен се постигат целите, доколко
рационално са използвани публичните ресурси, и какви са постигнатите
обществени въздействия.



Отговорност на управлението - политиците и служителите в общинската
администрация е необходимо да представят публично резултатите от
упражняването на своите правомощия, да предприемат действия при
констатиране на различия между планираните и постигнати резултати,
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както и да поемат отговорност за допуснати грешки и некомпетентност
при вземането на решения
В рамките на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР се включват 3
основни елемента, без които те реално не могат да бъдат осъществени:
1.2. Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация:
Наблюдението на изпълнението на ОПР се извършва въз основа на данни ,
предоставяни от различни официални източници, като например: Националният
статистически институт, Агенцията по заетостта, служба ГРАО и специализираните
отдели на община Самоков, в това число и на данни, предоставяни от други
специализирани институции, агенции и организации, имащи отношение към развитието
на общината и поддържащи актуални регистри на информация в различни сфери.
Информацията за изпълнението на системата от индикатори се набира в различни
интервали от време с оглед на постоянния обмен на информация. Периодите варират в
зависимост от заложените индикатори за проследяване и възможността за събиране на
актуална информация. Събирането на информация може да бъде ежемесечно, на три
месеца, на шест месеца и годишно.
Видовете източници на информация се разделят най-общо на два вида – външни и
вътрешни. В зависимост от целевия индикатор, те могат да предоставят достатъчно
актуална и адекватна информация или не.


Външни: Обхваща цялата информационната система за планиране и
управление и съпътстващите я модули: Информационна система за
управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския
съюз, Единна информационна система за управление на регионалното
развитие, Информационна система за наблюдение на проекти, поддържана от
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Информационна система
за наблюдение и оценка на Програмата за развитие на селските райони,
Информационна система за мониторинг на изпълнението на Програмата на
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правителството, Програмен продукт за мониторинг на изпълнението на
проектите, включени в Националната стратегия за интегрирано развитие на
инфраструктурата в Република България; Националната и европейска
статистика (НСИ и Евростат); секторни и стратегически анализи, изготвени
от външни експерти; информация от регионалния съвет за развитие, от
областния съвет за развитие и други.


Вътрешни: Информация за проекти на администрацията по статус –
регистър на проектите; анкетни карти сред гражданите; интервюта;
изследвания, проучвания, анализи и оценки, извършени от администрацията;
информация от общинските специализирани звена; отчет за изпълнението на
плана; отчета за изпълнението на секторните програми; отчета за
изпълнението на бюджета и други.

Събрана информация от различните източници подлежи на систематизиране –в това
число обработка и задълбочен анализ. Данните служат и за изготвянето на Годишния
доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР и в зависимост от направените
анализи и изведени заключение могат да бъдат основание за инициирането на
коригиращи действия на Плана за реализация или на конкретни елементи от ОПР.
1.3. Индикатори за наблюдение:
Неразделна част от ОПР е изградената система от индикатори, които са неразделна част
от Индикаторната матрица за наблюдение и оценка на ОПР на община Самоков и
които служат за отчитане на:
o Степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в
ОПР, въз основа на данните за физическото и финансовото му изпълнение;
o Конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на
целите и приоритетите за развитие на местно ниво.
Системата включва различни видове индикатори в зависимост от нуждите на
наблюдението и оценката:
o индикатори за ресурси;
o индикатори за продукта от заложените мерки и дейности/проекти;
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o индикатори за резултат;
o индикатори за въздействие;
o индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.
Информацията и данните, необходими за наблюдение и оценка на изпълнението на
ОПР служат и за попълването на информационната система за управление на
областното и регионалното развитие, тъй като данните и информационните потоци,
произтичащи конкретно от общината са важен източник на достоверна информация за
развитието на местно ниво и дават много по-точна и вярна картина.
1.4. Органи за наблюдение, организацията и методи на тяхната работа:
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Орган за
наблюдение на ОПР е общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението му
общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации,
физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност
и прозрачност при изпълнението на ОПР.
От гледна точка на това, че процесите на проследяване на регионалното развитие е
комплекс от дейности на различни нива, на органите за наблюдение се възлагат широка
гама от функции, които да обезпечават системното и качествено управление на
наблюдението на документите за стратегическо планиране. Функциите на Общинския
съвет, в качеството му на орган за наблюдение на местно ниво, съгласно чл. 81 на
ППЗРР, включват:


Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от
индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и
приоритетите за регионално и местно развитие.



Координация на дейностите по наблюдението между централните и
местните органи на изпълнителната власт, други заинтересовани органи,
организации и юридически лица на основата на принципа за
партньорство.



Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните
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помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и
насърчаването на равните възможности и социалното включване.


Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за
стратегическо планиране на регионалното развитие.



Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните
структури, участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове
за развитие и на общинските планове за развитие.



Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на
проблеми и пропуски.



Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се
гарантира

прозрачност

при

изпълнението

на

документите

за

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.
Съгласно чл. 91 от ППЗРР Кметът на общината организира наблюдението на
изпълнението на ОПР и за резултатите от него разработва годишен доклад, който се
одобрява от общинския съвет. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на
ОПР се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на
всяка следваща година. Годишните доклади представляват и основен информационен
източник за изготвяне на междинната и последващата оценка на ОПР. Копие от
годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР се изпраща на
председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното
одобряване.
1.5. Годишни доклади за наблюдение съдържат:


Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално-икономическите условия в общината;



Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
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Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за
развитие, в т. ч.:

мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план
за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми; мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие; мерките за постигане на необходимото
съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и
програми на територията на общината; мерките за прилагане принципа на
партньорство; резултатите от извършени оценки към края на съответната година;


Заключения

и

предложения

за

подобряване

на

резултатите

от

наблюдението.
Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на ОПР, се
въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.
За нуждите на наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР с вътрешен акт на
кмета на община Самоков се създава Група по наблюдение на ОПР. Съставът на
групата е 5 членен, като неин председател е Секретарят на общината.
Групата по наблюдение на ОПР осъществява:


Периодично (на всеки шест месеца) прави преглед на системата от
индикатори за наблюдение на изпълнението на плана.



Прави предложения пред Кмета на общината, свързани с нуждата от
актуализация на системата от индикатори, методиката за събиране на
информация по индикатори и т.н.



Периодично (на всеки шест месеца) извършва преглед на постигнатия
напредък.



Разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на
достигането на целите.
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Разглежда и съгласува резултатите от оценките, ако такива са възложени.



Ежегодно подготвя програма за реализация на ОПР и доклад за
изпълнението на плана, който кметът внася в общинския съвет.



Прави предложения пред кмета на общината за усъвършенстване на
плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, програмите
и проектите.



Организира публично обсъждане на годишния доклад за изпълнението на
плана.



Следи за ресурсното обезпечаване на мерките от ОПР в хода на
бюджетния процес в общината.



Информира кмета на общината за проведените обществени обсъждания,
постигнатия напредък, необходимостта от вътрешна и външна оценка на
документа, предприемане на промени, актуализации или други по
отношение на ОПР и други, свързани с изпълнението на възложените
задачи на Групата.
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Таблица 28: График за наблюдение на ОПР за периода 2014 г. – 2020 г.
№

Вид
наблюдение
на ОПР

1.

Ежегодно

2.

Наблюдение
при
необходимост

3.

В края на
периода

Документ от
наблюдението

Период на действие на ОПР
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Годишен
доклад

до 31.12.

до 31.12.

до 31.12.

до 31.12.

до 31.12.

до 31.12.

до 31.12.

-

Документ,
съгласно
поставената
задача

При
сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При
сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При
сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При
сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При
сериозна
промяна в
ситуацията,
при задание
от ОбС и
други

При сериозна
промяна в
ситуацията, при
задание от ОбС
и други

-

до 31.03.

до 31.03.

до 31.03.

до 31.03.

до 31.03.

до 31.03.

до 31.03.

Доклад за
цялостно
изпълнение на
ОПР – с
акумулиране
на
постигнатото
през
предходната/ите година/-и
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1.6. Системата на докладване и осигуряване на информация и публичност:
Резултатите от наблюдението и оценката на ОПР се оформят в годишни доклади,
междинни и последващи оценки и се отчитат при изпълнението на Областната
стратегия за развитие на Софийска област и на Националната стратегия за регионално
развитие. Кмета на общината внася доклади за резултатите от междинната и
последваща оценка на изпълнението на ОПР за обсъждане и одобрение от общинския
съвет. Органът за наблюдение – Общинският съвет, осигурява дейностите по
публичност и разпространение на резултатите от оценката, гарантирайки прозрачност.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се
осигурява от бюджета на общината.
2. Оценка на ОПР на община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
Оценката се определя най-общо като преценка на публичните политики, разписани в
ОПР от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите,
чието удовлетворяване се цели с тях.
Оценката на изпълнението на ОПР и съответните публични политики се отнасят до
следните ключови аспекти на оценяваните политики, които е необходимо да бъдат
постигнати:
•

Икономичност

на

извършваните

дейности

по

прилагане

на

оценяваната политика или ОПР или програма от съответният орган или звено в рамките
на администрацията в съответствие с добрите административни принципи и
управленски практики;
•

Ефикасност на използването на финансовите, човешките, техническите и

други ресурси;
•

Ефективност по отношение постигането на целите на политиката или

ОПР, а също и оценка на действителните резултати и въздействия в сравнение с
очакваните.
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2.1. Субектите на оценката на изпълнението на ОПР и конкретните политики за
развитие са:
•

Кметът на община Самоков;

•

Общински съвет;

•

Представители на общинска администрация и съответните звена (отдели,

дирекции) пряко отговорни за прилагането на оценяваната политика или ОПР;
•

Представители на специализирани звена за извършване на вътрешен

мониторинг и контрол на дейностите по изпълнение на местните политики за развитие
и ОПР;
•

Представители на местното население и структури на гражданското

общество, бизнеса и др. в качеството им на заинтересовани страни;
•

Външни организации/оценители в случаите, когато провеждането на

мониторинг и оценка на изпълнението се възлага на независими експертни екипи.
2.2. Предмет на оценката на ОПР е неговата резултатност, „успех” – очакван или
вече постигнат. Оценката представлява систематично изследване, което се извършва, за
да се преценят връзките между входовете, дейностите, изходите и резултатите от
изпълнението на програмата от една страна, и факторите в програмната среда, от друга
страна. Оценката може да се извърши по различни съображения. Тя може да е
предприета, за да се подпомогне планирането на политика или програма, или за
изпробване на иновационни идеи. Тя може да е инициирана за управленски и
административни цели или за да се прецени доколко е подходящо да се въведат
определени промени в политиката или програмата, или за да се установят начини за
подобрение. Оценката може, също така, да бъде предприета, за да се реши дали да се
разшири обхватът на определена политика или програма. Респективно, за да бъде
изпълнени различните съображения за провеждане на оценката, тя е необходимо да
бъде извършвана в различни времеви интервали.
Респективно, оценката на ОПР е предварителна, междинна и последваща.
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2.3. Предварителна оценка се изготвя съгласно чл. 32 на ЗРР от външен за община
Самоков оценител или консултант с оглед на постигането на максимална степен на
обективност. Оценителният процес е паралелен с процеса на подготовката на проекта
на ОПР. Оценката е предназначена да даде прогнозна оценка за въздействието на плана
върху процесите на социално-икономическото развитие на общината и да направи
преценка на това до колко формираните политики и проекти съответстват на Закона за
опазване на околната среда – т.е. да съдържа и екологична оценка.
2.4. Междинна оценка на ОПР се осъществява на базата на чл. 33 на ЗРР и чрез
използване на Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. Целта на
междинната оценка е да даде информация за реализацията на ОПР, използваните
ресурси и да инициира коригиращи действия при констатирани отклонения или
установени нови потребности на местната общност. На базата на резултатите в доклада
от оценката, кметът на общината може да предприеме мерки за подобряване на
публичността и комуникацията с всички заинтересовани страни, относно изпълнението
на плана за развитие.
Този вид оценка се изготвя не по-късно от 4 години от началото на периода на неговото
действие, който е 7 години. В конкретния случай, междината оценка на ОПР на община
Самоков не следва да бъде изготвена по-късно от 2017 г.
Междинната оценка задължително трябва да включва:


Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на стратегическия
документ;



Оценка на степента на постигане на целите на ОПР;



Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



Изводи и препоръки за актуализация на ОПР.

Резултатите от извършваната оценка на ОПР се отчитат при оценка на изпълнението на
Областната стратегия за развитие на Софийска област и на Националната стратегия за
регионално развитие. Кметът на община Самоков следва да внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последваща
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оценка на изпълнението на ОПР. Общинският съвет осигурява дейностите по
публичност и разпространение на резултатите от оценката.
2.5. Последваща оценка се осъществява на базата на чл. 34 на ЗРР и има за цел да
прецени дали резултатите от изпълнението на ОПР водят до постигане на
предварително поставените цели. Чрез последващата оценка се изяснява не само
влиянието, което е оказал стратегическият документ върху развитието на община
Самоков, но се очертават най-подходящите решения за бъдещи дейности и неговото
подходящо продължение в нов документ за следващия програмен период. Новият
стратегически документ е необходимо да бъде логически свързан и да надгражда
постигнатото до този момент; да осъществява адекватна корелация между постигнатите
резултати и възможностите за бъдещо развитие.
Последващата оценка се извършва не по-късно от 1 година след изтичането на периода
на действие на ОПР с оглед на необходимостта от допълнително време и ресурс за
събиране на информация и данни, основно по отношение на последната година от
изпълнението му.Последващата оценка включва:


Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите
на ОПР;



Оценка на общото въздействие на ОПР;



Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;



Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно
развитие и регионалните й въздействия.

През периода на действие на ОПР на община Самоков могат да се извършват и
допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи (чл.35 на ЗРР) по
преценка на кмета и общинския съвет или съответните органи за управление на
регионалното развитие, определени в ЗРР.
Оценките на стратегическия документ се извършват чрез възлагане при условията и по
реда на Закона за обществените поръчки съответно от кмета на община Самоков.
Минималните изисквания за квалификация на експертите, участващи в извършването
на оценките, се определят с правилника за прилагане на закона.
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Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие, трябва да отговарят на следните
изисквания за квалификация:


Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";



Да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна
дейност в продължение най-малко на 5 години през последните 10 години
в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в
т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи,
проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния
сектор;



Да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и
публичност и оценката на дейности, свързани с провеждането на
регионалната политика и прилагането на структурните инструменти на
ЕС.



В рамките на следващата таблица са представени сроковете за
провеждане на оценките на ОПР на община Самоков.

Таблица 29: График за провеждане на оценки на ОПР на община Самоков
№

Вид оценка на
ОПРР

1.

Предварителна

2.

Междинна

3.

Последваща

Документ от
оценката на
ОПР
Предварителен
доклад

Период
2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

До
31.09.

Междинен
доклад

До
31.12.

Окончателен
доклад

До
31.12.

В обобщение, основните фази, през които е необходимо да се премине при провеждане
на Оценката на ОПР на община Самоков са:
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Планиране и организация на процеса на оценка.



Възлагане на оценката.



Провеждане на оценката.



Отчитане и използване на резултатите от оценката.



Разпространение на резултатите от оценката.

3. Актуализация на ОПР на община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и
приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към повисок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Той отразява
състоянието на общината – икономическо и социално, и съответните действия, които е
необходимо да бъдат извършени в перспектива в рамките на процесите на планиране и
прогнозиране.
По-конкретно, с Общинския план за развитие на община Самоков се определят
средносрочните цели и приоритети за развитие (за периода 2014-2020 г.), като се
отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите
насоки за разработване на целите и приоритетите за развитие, съдържащи се в
областната стратегия за развитие. Той се разработва за седем години, което съответства
на изпълнението на финансовата на рамка на ЕС.
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на
ОПР. Негова е роля е по осъществяване на координация и контрол върху процеса на
разработване и съгласуване на документа. Задължително условие за ОПР е той да се
обсъжда и съгласува с всички заинтересовани страни - органи и организации,
икономическите и социалните партньори, физически лица и представители на
юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Консултираният
документ се обсъжда и приема от общинския съвет.
Общинският план за развитие се актуализира в следните случаи:


При съществени промени на икономическите и социалните условия в
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общината.


В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие на Софийска област.



В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС.



При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи
върху изпълнението на ОПР.



На основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

За актуализирането на ОПР се разработва актуализиран документ за изпълнение за
остатъка от периода на неговото действие. Съгласуването и приемането на документа
се осъществява по описания по-горе ред. За ефективното и ефикасно изпълнение на
ОПР, програмата за неговата реализация може да се актуализира, при необходимост, с
решение на общинския съвет, по предложение на кмета на общината. Актуализацията
се осъществява чрез финансиране от бюджета на общината.
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VI. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ
1. Прилагане принципа на партньорство
Принципът на партньорство е крайъгълен камък на европейската политика на
сближаване. Най-ранните му корени могат да бъдат открити в Римския договор от 1957
г., когато е създаден и Европейският социален фонд. През 1988 г. е направена нова
стъпка с утвърждаването на принципа като общ инструмент за структурните фондове.
В началото партньорството е насочено единствено към традиционните икономически и
социални участници. В следствие на процесите на усъвършенстване и задълбочаване на
партньорството, сега то включва „всяка друга организация, която представлява
гражданското общество, екологични партньори, неправителствени организации и
организации, които са натоварени с насърчаване на равенството между жените и
мъжете“. Именно тази еволюция отразява стратегическата цел на ЕС за добро
управление, която е потвърдена и в стратегията „Европа 2020“.
Принципът на партньорство е съсредоточен в изпълнението на три основни цели:


По-добро планиране – изработване на цялостна стратегия за действие и
изпълнение;



По-добро изпълнение – с цел осигуряване на координирани действие;



Повишаване на капацитета за регионално и местно развитие – по-добро
определяне на целите и приоритетите и съобразяване с нуждите на
всички нива.

За изпълнението на тези цели е необходимо идентифицирането на факторите за
успех, които са концентрирани в изпълнение на следните пунктове, които
благоприятстват и са резултат от успешното партньорство:
•

представят се различни гледни точки и знания, като се изтъкват реалните

условия на място;
•

постига се по-добър отклик на потребностите и перспективите на партньорите;
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•

чрез насочеността си към местното равнище интервенциите могат да бъдат още

по-добре адаптирани към реалната ситуация на предприятията, работниците и
гражданите;
•

необходимо е да се отдаде по-голямо значение на околната среда, равенството

между мъжете и жените, както и на мерките за борба със социалното изключване;
•

добавената стойност от интегрираните политики ще се усети по-осезаемо;

•

партньорството е ключов инструмент за колективна ангажираност и допринася

за по-голямата ефективност на публичните разходи и публичните политики;
•

партньорите доближават политиката на ЕС за сближаване до гражданите.

Успешното партньорство зависи до голяма степен от това дали традицията на
консултации и участие е част от националната и политическа култура. В подобни
случаи партньорите вземат по-голямо участие и са по-способни да разработват и дори
да изпълняват програми и проекти. Опитът показва, че като цяло прилагането на
принципа на партньорство изглежда се подобрява през годините, макар и оценката за
това прилагане сред партньорите да не е еднозначна. Все още съществуват съществени
пречки, които се различават в отделните държави.
За съжаление на партньорството все още се гледа формално: между публичните власти
и партньорите често съществува недоверие, тъй като те нямат общо виждане или ясна
позиция относно целта на своето партньорство. Липсва ясно разбиране относно това
какво представлява организираното гражданско общество и каква е неговата роля. Това
се задълбочава от неясните правила на регламента и от обстоятелството, че
официалните

органи

възприемат

партньорството

като

допълнителна

тежест.

Легитимността и представителността на партньорите се поставят под въпрос и
възникват опасения, че прекалено широки и продължителни консултации могат да
забавят изпълнението на програмите. Като последица от това процедурите на
консултации често са неподходящи – прекалено бюрократични, с твърде техническа
насоченост и недостатъчни срокове, отпускани на партньорите. Между компетентните
органи и партньорите съществува значителна информационна асиметрия. Често
партньорите участват само частично във формулирането и изпълнението на
политиките. Игнорирането на партньорите означава, че гласът им остава нечут. Освен
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това съществува съпротива срещу новото мислене и новаторските идеи. Настоящите
правила и тяхното прилагане не са адаптирани за насърчаване на партньорството. В
резултат на това партньорите губят мотивация за участие и поемане на ангажименти.
За да изпълняват ролята си на партньори, много социално-икономически участници и
НПО се нуждаят от съответните знания, организация, професионален капацитет и
финансови ресурси. За малките организации е особено трудно да участват пълноценно.
Също така необходим е постоянен процес на обмен на информация. Важно за
управлението е процесите на засилено партньорство да се прехвърлят към по-ниски
териториални равнища – на местно ниво например, както и да се създават междинни
платформи или органи за координиране и неформални мрежи. Реализирането на
обучение по осъществяване на политиките и начините за осъществяване на
партньорство и изграждане на капацитета посредством конкретни мерки като
стратегически

дискусии,

транснационални

действия,

структури

за

подкрепа,

разпространение на добри практики е от изключително значение за постигане на
търсените въздействия.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават
на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите
страни в различните етапи. В националното законодателство, Законът за регионалното
развитие и Правилника за неговото прилагане определят търсенето на партньорство,
публичност и прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията
на ОПР.
Планът за развитие е ефективен инструмент за управление и пълноценно развитие на
община Самоков при условие, че е налице активен обмен на идеи и координирани
действия между заинтересованите страни по време на неговото разработване и
реализация.
В периода на разработването на ОПР на община Самоков за периода 2014-2020 година,
разработващият екип представи публично пълния набор информация с работните
предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни
резултати за развитието на общината и нейната общност. Бяха проведени цикъл от
тематични фокус групи за дискутиране на проблемите и насоките за развитие на
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местната икономика, инфраструктура, образование, социални дейности, култура, спорт
и опазването на околната среда. Различните механизми за представяне и дискутиране
на работата по ОПР насърчава публичното участие и провокират идеите на различните
заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и съображения е
възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ местната специфика документ.
Постигането

на

обществена

ангажираност

към

ОПР

и

припознаването

на

предвижданията на плана са добър шанс за неговото успешно изпълнение. Също така
интегрален елемент от включването на всички заинтересовани страни ще бъде и
активен процес в публичното обсъждане на ОПР, с който да се постигне в максимална
степен краен документ, който да отговаря не само на обективно получените резултати,
станали основа за планирането и прогнозирането, но и да отговаря на обществените
потребности и виждания за развитие на общността, в която живеят.
По време на етапа на разработването на ОПР, разработващият екип в своята дейност се
базира на:


Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;



Осигуряване

на

равен

достъп

и

представителство

на

различните

заинтересовани обществени групи;


Получаване на актуална информация по целия спектър на ОПР, включително
и от проведените 5 фокус групи на теми: „Образование, спорт и интеграция
на ромите”, „Здравеопазване и социални услуги”, „Култура, туризъм и
трансгранично

сътрудничество“,

„Техническа

инфраструктура”

и

„Алтернативи за развитие на местната икономика и устойчиво развитие”;


Сътрудничество

на

принципа

на

равнопоставеност

и

зачитане

на

гражданските и човешките права;


Включване на предложения от процеса на обсъждане на ОПР във
формирането на аналитичната и стратегическата част на Плана.

Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от община
Самоков в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
разработване на ОПР включва три основни компонента: информиране, консултиране и
вземане на съвместни решения.
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2. Осигуряване на публичност и информация
Процесите

на

осъществяване

на

публичност

и

информираност

при

подготовката,изпълнението и управлението на ОПР на община Самоков и респективно
на конкретните публични политики, залегнали в него, са свързани със серия от
действия. Тези действия са свързани както с предоставянето на едностранни
комуникационни канали, така и осъществяването на обратна връзка и съвместно
вземане на решения.
Прилагането на принципите за публичност и информация изисква планирането на
действия, чрез които ще се осигури прозрачност и ще се информират заинтересованите
страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за
интегрирано устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната
общност, както и мотивирането й за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели, чието изпълнение ще осигури в пълна степен публичност и
информация на всички заинтересовани страни са следните:


Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото
планиране за развитието на общината, за повишаване ефикасността на
публичните разходи и за осигуряването на по-голяма добавена стойност
за територията на община Самоков;



Публикуване на плана за развитие на официалната интернет страница на
община Самоков.



Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското
общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна
гражданска

позиция

по

отношение

участието

и

подкрепата

на

ръководството на общината за реализация на плана.


Провеждане на публични дискусии, семинари, разпространение на
печатни и видеоматериали за информиране на всички заинтересовани
страни за предвижданията на ОПР за периода до 2020 г., за ролята на
гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за
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развитие на общината, тяхната реализация и очакваните резултати в
икономическата,

социалната

сфера,

в

областта

на

техническата

инфраструктура и околната среда.


Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на
публично-частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа.



Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския
съвет, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, НПО и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на Общинския план за развитие на
община Самоков за периода 2014-2020 г..



Стандартизиране на процедурата по предоставяне на публичните отчети
за дейността на общинската администрация и изпълнението на плана за
развитие - Публикуване на отчетите на интернет страницата на общината,
популяризирането им чрез местните медии, издаване на листовки с
отчетите и разпространяването им посредством различни подходи,
включително и в обекти на търговската мрежа;



Провеждане на периодични анкетни проучвания, относно степента на
достигане на набелязаните цели и задачи в плана за развитие – както в
рамките на общинската администрация и други публични органи и
институции, така и сред НПО, бизнеса и гражданите.



Провеждане на тематични и периодични кръгли маси по проблеми,
свързани с развитието на община Самоков.



Създаване на консултативен съвет към кмета на общината, като
постоянно действаща неформална съвещателна структура за развитие на
община

Самоков

–

включващ

широко

представителство

на

заинтересованите страни в рамките на община Самоков.
Всички тези подходи ще благоприятстват достъпа до публичното пространство от
страна на общинската администрация и общинския съвет, като по този начин се
избегнат посредници при разпространението на информация и генерирането на
погрешни интерпретации във връзка с провежданите политики. По този начин се
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допринася и за пълноценното административно и информационно обслужване на
гражданите. В допълнение към това ще се постигне по-добро ниво на обратна връзка с
гражданите, без да се получават изкривявания в медийната среда. Реалните обществени
нужди, представени чрез директни механизми за участие, с включени сериозен
контингент от местната общност, гарантират по-добро разбиране на това, което е
необходимо да се направи за обществото като цяло, в рамките на изпълнителните
правомощия на местната власт.
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА 20142020 г.
Таблица 30: Програма за реализация на ОПР на община Самоков за периода 2014-2020 г.
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.
Референтен
номер

1.1.1.

1.1.2.

Мярка

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Отговорна
организация

500

ДФЗ, ПРСР,
ЧИ

Частни
инвеститори,
Община
Самоков

700

ОБ, ПРСР,
ДФЗ, ЧИ,
ОПРЧР

Частни
инвеститори,
Община
Самоков

(в хил. лева)
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.
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.

Период на реализация (година)
2014

2015

2016

2017

2018

2019
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

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 селскостопанската
дейност.
Стимулиране подобряването на икономическите
резултати на стопанствата и улесняване на
преструктурирането и модернизирането на
съществуващите, с цел увеличаване на пазарното
участие и ориентация, както и на разнообразяването в
селското стопанство.
Разработване на добри практики за създаване и
управление на интензивни горски култури за добив на
биомаса.

Подкрепа за създаване на система за информираност и
комуникация, между фермери, собственици на земи,
заетите в туристическата индустрия, хранителновкусовата промишленост, местната общност,
гражданското общество и неправителствените
организации с оглед интегрирано развитие.

300

ОБ, ПРСР,
ДФЗ, ЧИ

Частни
инвеститори,
Община
Самоков

400

ПРСР, ДФЗ,
ЧИ, ОПРЧР

Частни
инвеститори,
Община
Самоков

100

ОБ, ПРСР,
ДФЗ, ЧИ

Частни
инвеститори,
Община
Самоков

100

ОПРЧР,
ОПИК,
Европа за
гражданите,
ОПАК, ЧИ

Частни
инвеститори,
НПО, Община
Самоков

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в
община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

216

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА
САМОКОВ ”

Специфична цел 1.2. Стимулиране на развитие на нови форми на предприемачество, свързани със създаване на модерна и ефективна преработвателна промишленост в
общината.
Подкрепа за създаване на условия за развитие на
ОПИК, ЧИ,
Частни
преработващата промишленост с акцент върху
ОБ, Други
инвеститори,
1.2.1.
хранително-вкусовата и дървопреработвателната и
800
донорски
ПЧП, Община
дейности с ниска степен на отрицателно влияние
програми
Самоков
върху околната среда.
Осъществяване на сътрудничество и привличане на
ОПИК, ЧИ,
Частни
инвестиции за технологична модернизация и
ОБ, Други
инвеститори,
1.2.2.
400
внедряване на съвременно оборудване и техника в
донорски
ПЧП, Община
преработвателната промишленост.
програми
Самоков

1.2.3.

1.2.4.

Създаване на единна информационна система –
съчетаваща основни компоненти за стратегическо
планиране и осъществяване на инвестиции в частния и
в публичния сектор посредством ПЧП.

ОПИК,
Частни
ОПРЧР, ЧИ,
инвеститори,
120
ОБ, Други
ПЧП, Община
донорски
Самоков
програми
Изготвяне на анализи, оценки и проучвания на
ОПРЧР, ЧИ,
Частни
потенциалните възможности за развиване на
ОБ, Други
инвеститори,
60
предприемаческа дейност на територията на община
донорски
ПЧП, Община
Самоков.
програми
Самоков
Приоритет 2. Създаване на условия за развитие на иновативни конкуренти отрасли.

Специфична цел 2.1. Стимулиране модернизацията на предприятията, и насърчаване инвестирането в иновации, съчетавайки принципите на зелената икономика.

2.1.1.

Стимулиране на технологично обновяване и развитие
на микро и малките предприятия, създаващи нови
работни места и разнообразяващи местната икономика
с неземеделски дейности, включително за инвестиции
в сгради, съоръжения, софтуер и т.н.

600

ПРСР,
ОПРЧР,
ОПИК, ЧИ

Частни
инвеститори
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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.

700

ПРСР,
ОПНОИР,
ОПИК, ЧИ,
Други
донорски
програми

Частни
инвеститори

Подпомагане разпространението на принципите на
ОПРЧР, ЧИ,
Община
„зелена икономика” в контекста на преодоляване
ОБ Други
Самоков,
2.1.3.
въздействието на климатичните промени и
200
донорски
Частни
достигането на високи икономически показатели и
програми
инвеститори
опазена околна среда.
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.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Подкрепа и иницииране създаването на групи,
организации, партньорства и тяхното сътрудничество
с научни институти за прилагане на иновации.

Подкрепа за създаването на клъстери и насърчаване на
затваряне на цикъла „добив – преработка – готов
продукт”, и навлизането на местни и международни
пазари.
Създаване на комуникационни канали между
общински предприятия и частният бизнес за
постигането на по-конкурента местна икономика и
повишаване на инвестициите в иновативни продукти и
дейности.

300

ОПРЧР,
ОПИК, ЧИ,
ОБ,ОПНОИР,
Други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори

300

ОПИК,ЧИ.
ПРСР, Други
донорски
програми

Частни
инвеститори

150

ОПРЧР, ЧИ,
ОБ Други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори
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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.

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.

200

ОПРР, РБ, ОБ,
МИП

Община
Самоков

2.3.2.

Изготвяне на общи и подробни устройствени планове
за постигане на хармонично териториално развитие и
реализирането на интегрирани проекти.

200

МИП, ОБ

Община
Самоков

2.3.3.

Планиране и изграждане на нови зелени площи и
продължаване изработването на регулационни планове
за неурегулирани досега съществуващи паркове.

300

МИП, ОБ,
ОПРР

Община
Самоков

Интегриране на градските и околоградски зелени зони
за отдих, чрез изграждане на «зелени връзки», улично
озеленяване, веломаршрути и тематични маршрути.

Община
Самоков,
2.3.4.
400
Частни
инвеститори
Специфична цел 2.4. Модернизиране и адаптиране на инфраструктурата, насочено към повишаване на ефективността на функциониращите предприятия и привличането на
нови инвестиции.
Устойчиво развитие на съществуващи промишлени
Община
терени и отреждането на нови със съпътстващата
ОБ, ОПИК,
Самоков,
2.4.1.
800
техническа инфраструктура формираща достъпност.
МИП, ОПРР
Частни
инвеститори
ОБ, ПРСР,
ОПРР
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Развитие на бъдеща курортна зона, чрез изграждане
хотели, семейни хотели, ваканционни селища,
изграждане на спортни терени за летни и зимни
спортове, игрище за голф, начална станция на
кабинкова въжена линия, създаване на буферни
паркинги и хидро-паркове.
Стимулиране на предприемачеството чрез създаване
на дребномащабна инфраструктура в зависимост от
нововъзникналите потребности на частния сектор.

1500

ПРСР, ЧИ,
ОБ, РБ

Община
Самоков,
Частни
инвеститори

200

ОБ

Община
Самоков

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на
техническата инфраструктура за подобряване на
Община
250
ОБ, ОПРР
инвестиционния климат и насърчаване създаването на
Самоков
нови форми на предприемачество.
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.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Изграждане на интегрирана система от градски и
крайградски паркове и територии за създаване на
условия за пълноценно спортно-рекреационно
ползване.
Изграждане на съоръжения и използване на
технологии за създаването и поддържането на
изкуствени настилки за целогодишно практикуването
на зимни спортове.
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.

800

ОПРР, ОБ, ЧИ

Частни
инвеститори,
ПЧП

500

ЧИ

Частни
инвеститори

800

ПРСР, ОБ,
ОПРР, ПРСР,
РБ, ЧИ

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
ПЧП
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3.1.4.

Създаване на завършен културно - туристически
продукт, чрез актуализиране на списъка на
паметниците на културата и полагане на грижи и
контрол върху тяхното поддържане, подобряване
състоянието и достъпа до историческите местности и
тяхната околна среда, проектиране и изграждане на
етнографския парк “Старинен Самоков” край града,
включване на традиционни празници и чествания в
туристическия календар на общината и подкрепа за
местните традиционни занаяти и изкуства и тяхното
експониране в подходяща среда в града.

900

НФМ на ЕИП,
ОПРР, ОБ, РБ,
МК, ЧИ

Община
Самоков,
Културни
институции,
НПО, Частни
инвеститори

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.

300

ОБ

Община
Самоков

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.

50

ОБ, ЧИ

Община
Самоков, НПО

Специфична цел 3.2. Създаване на условия и насърчаване развитието на разнообразни форми на туризъм на цялата територия на общината.
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

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.
Подпомагане провеждането на нови археологически
проучвания, като Шишманово кале, Тракийски могили
и други насочени към разкриване на пълния потенциал
на културно-историческото наследство на община
Самоков.
Развитие на „Дестинация Рила“ - осъществяване на
целогодишна туристическа натовареност,
осъществяване на целогодишни туристически
продукти и следване международните практики и
тенденции в областта на туризма за постигане на
съвременен привлекателен туристически образ.
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.

70

ПРСР, ЧИ,
Частни
ОБ, ЧИ, други инвеститори,
донорски
НПО, Община
програми
Самоков

1000

МК, ОБ, ЧИ,
ОПРР

Община
Самоков,
Културни
институции

40

ЧИ, ОБ, други
донорски
програми,
МИЕ

Частни
инвеститори,
Община
Самоков,
други общини

800

ПРСР, ЧИ,
ИАРА

Частни
инвеститори
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3.2.5.

3.2.6.

Прилагане на иновативни практики и подходи за
маркетинг и реклама на община Самоков като
целогодишна туристическа дестинация – създаване на
работеща туристическа марка.
Подкрепа развитието на взаимодействието между
образователните институции и туристическия бранш с
оглед задоволяване нуждите му от подготвени кадри.

60

ОБ, ЧИ,
ОПРР, МИЕТ

Община
Самоков

50

ЧИ, ОПРЧР

Частни
инвеститори

Специфична цел 3.3. Засилване на различните форми на сътрудничество, насочени към създаване на модерна европейска туристическа визия на община Самоков.

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.

3.3.2.

Организиране на ежегодни тематични фестивали,
научни форуми, културни и спортни прояви за
популяризиране на общината, възможностите и за
туризъм и рекреация, чрез сътрудничество с всички
заинтересовани страни и осъществяване на
транснационални контакти с цел обмен на добри
практики и бъдещи съвместни инициативи.

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.

15

ЧИ, ПРСР, ОБ

Община
Самоков,
НПО, Частни
инвеститори

400

ТГС БългарияСърбия, ОБ,
МОН,МК,
Други
донорски
програми

Община
Самоков,
НПО, Частни
инвеститори,
Други
общини

200

ТГС БългарияСърбия, ОБ,
ОПРР, Дурги
донорски
програми

Община
Самоков,
НПО, Частни
инвеститори

Този документ е създаден в рамките на Проект 13 - 13 - 93 / 08.11.2013 г. “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в
община Самоков”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.

223

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА
САМОКОВ ”

3.3.4.

3.3.5.

3.4.1.

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.

150

ПУДООС,
МОСВ, ОБ,
Други
донорски
програми

Община
Самоков,
НПО, Частни
инвеститори

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.

ТГС БългарияСърбия, ,
Община
ОПРР, МИЕ,
Самоков,
170
Други
НПО, Частни
донорски
инвеститори
програми
Специфична цел 3.4. Насърчаване на интегрирането на местното производство в предлаганите туристически услуги.

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.

150

ЧИ, ПРСР,
ОБ, МИЕ

Община
Самоков,
НПО, Частни
инвеститори

Организиране на съвместяването на дейността на
Община
борса за селскостопански продукти, в това число и
Самоков,
3.4.2.
био-продукти с нуждите на туризма – превръщането ѝ
100
ЧИ, ПРСР, ОБ
НПО, Частни
в атракция за посетители, гости и туристи на
инвеститори
територията на общината.
Стратегическа цел 2: Подобряване на социалната институционалната среда, адаптиране формите на социално въздействие към нуждите на местното населението с акцент
върху интеграцията на младежите и нуждаещите се групи.
Приоритет 1: Повишаване на качеството на образованието, спортната дейност и развитие на културния облик на общината.
Специфична цел 1.1. Стимулиране на развитието на образователния процес, насочено към подобряване на знанията, уменията и възможностите за реализация.
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1.1.1.

1.1.2.

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.
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.

200

250

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

120

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ, ТГС
БългарияСърбия

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

250

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

Подкрепа за организирането на обмен на добри
практики, както за ученици, така и за учители в
рамките на страната и ЕС.
1.1.3.

Стимулиране на задържането на квалифицирани кадри
в образователната система.
1.1.4.

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ЧИ
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1.1.5.

Сътрудничество между образователните институции и
работодателите в района за осигуряване на програми
за стажуване и придобиване на професионален опит и
знания.

1.1.6.

Създаване на съвместимост между потребностите на
бизнеса от квалифицирана работна ръка и
предоставяното профилирано и професионално
образование в община Самоков.

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.

250

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

50

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

250

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

50

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ЧИ

Подкрепа за осигуряване на фирмени обучения в
зависимост от нуждите на работодателите и
спецификата на областта, в която оперират.
1.1.8.

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
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Развитие на таланти и поощряване на младите хора да
се развиват в различни области.
1.1.9.

30

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

250

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ЧИ

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

60

ОПРЧР,
НОИР, МОН,
други
донорски
програми, ОБ,
ЧИ

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори

ОБ, ОПРР,
МТСП

Община
Самоков,
НПО,
Образователн
и институции,

Подкрепа за мобилност на работното място и
насърчаване на самонаемането и разкриването на
самостоятелен бизнес.
1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

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.
Създаване на нови места в детските градини и ясли,
чрез реконструкция на съществуващата и създаване на
нова материално техническа база.

500
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Специфична цел 1.2. Осигуряване на интегрирана система за развитие на физическото възпитание и спорта и постигане на високи спортни постижения чрез комплексен
подход.
Повишаване формите на физическата активност и
ММС, НОИР,
насърчаване воденето на здравословен начин на живот
МОН, ОБ, ЧИ,
Община
сред младежите.
други
Самоков,
донорски
НПО,
1.2.1.
80
програми,
Образователн
спортни
и институции,
клубове, ТГС
Частни
Българияинвеститори
Сърбия
Създаване на условия за повишаване на спортната
ММС, НОИР,
Община
активност, чрез осигуряване на необходимите
МОН, ОБ, ЧИ,
Самоков,
финансови ресурси, развитие на спортния календар и
други
НПО,
1.2.2.
подобряване на условията за практикуване на
80
донорски
Образователн
различни видове спорт.
програми,
и институции,
спортни
Частни
клубове
инвеститори
Разработване на специализирани спортни програми за
ММС, НОИР,
превенция в борбата със зависимостите, създаване и
МОН, ОБ, ЧИ,
Община
прилагане на механизми за стимулиране на спортните
други
Самоков,
клубове, активно работещи с училищата и детските
донорски
НПО,
1.2.3.
заведения и създаване на общински спортни календари
80
програми,
Образователн
и активното им популяризирането сред населението с
спортни
и институции,
цел постигане на по-висок обхват и ефективност.
клубове, ТГС
Частни
Българияинвеститори
Сърбия
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Подобряване на спортната инфраструктура в
образователната система с цел стимулиране на
учениците и младите хора за активното участие в
спортни дейности и събития.

Община
Самоков,
НПО,
1.2.4.
500
Образователн
и институции,
Частни
инвеститори
Насърчаване на ПЧП за работа в областта на спорта и
Община
ММС, НОИР,
осъществяване на насърчителни мерки за бизнеса за
Самоков,
МОН, ОБ, ЧИ,
подпомагане на спорта.
НПО,
други
Образователн
1.2.5.
80
донорски
и институции,
програми,
Частни
спортни
инвеститори,
клубове
ПЧП
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.

1.3.1.

1.3.2.

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.

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.

ММС, НОИР,
МОН, ОПРР
ОБ, ЧИ, други
донорски
програми,
спортни
клубове

300

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

100

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС България-

Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
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Сърбия

1.3.3.

1.3.4.

Стимулиране провеждането на местни политики за
създаване на културни продукти успешно
комуникиращи със съвременните европейски и
глобални тенденции.

Създаване на културни платформи даващи
възможност за участие, диалог и реципрочност между
всички заинтересовани страни в областта на
културата.

40

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

150

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

100

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

Формиране ролята на общината като медиатор между
културните институции и заинтересованите страни,
чрез създаване на фонд за култура.
1.3.5.

Читалища,
Частни
инвеститори

Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори
Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори
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Използване на съвременни технологии за
визуализиране на културно – историческото
наследство с оглед гарантиране на достъпността му от
туристи.
1.3.6.

70

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори

500

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори

250

МК, ОБ, ЧИ,
РБ, други
донорски
програми,
ТГС БългарияСърбия

Община
Самоков,
НПО,
Културни
институции,
Читалища,
Частни
инвеститори

Социализация на културните продукти предлагани от
институциите и културните средища.

1.3.7.

Подобряване на материално техническата база на
обектите представляващи елементи от културната
инфраструктура.
1.3.8.
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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.

2.1.1.

Модернизиране и разширяване на материалнотехническата база, подобряване на предоставяните
медицински услуги, привличане на квалифицирани
кадри, повишаване на здравната култура на
населението с цел подобряване на здравния му статус.

3000

НОИР,
Община
ОПРЧР, ОБ,
Самоков,
РБ, ОПРР, МЗ,
Частни
други
инвеститори,
донорски
МБАЛпрограми, ЧИ Самоков, НПО

Насърчаване развитието на мрежа от кампании за
НОИР,
Община
превенция и предотвратяване на социално значими
ОПРЧР, ОБ,
Самоков,
заболявания и провеждането на тематични здравни
РБ, ОПРР, МЗ,
Частни
2.1.2.
300
беседи, както в рамките на образователната система,
други
инвеститори,
местното население така и сред представители на
донорски
МБАЛуязвимите групи.
програми, ЧИ Самоков, НПО
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.
Предотвратяване на рискове, водещи до социално
НОИР,
Община
изключване и изолация на индивиди и групи,
ОПРЧР, ОБ,
Самоков,
насърчаване на деинституционализацията и
РБ, ОПРР,
2.2.1.
1500
Частни
подобряване качеството на резидентната грижа.
МТСП, други
инвеститори,
донорски
НПО
програми, ЧИ
Осигуряване на социална интеграция на всички
НОИР,
Община
нуждаещи се групи в обществото и подобряване
ОПРЧР, ОБ,
Самоков,
надграждането на предоставяните социални услуги на
РБ, ОПРР,
2.2.2.
500
Частни
местно ниво, включително и чрез обмен на добри
МТСП, други
инвеститори,
практики.
донорски
НПО
програми, ЧИ
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2.2.3.

2.2.4.

Синхронизиране на действията на държавната,
местната власт и неправителствените организации за
подобряване благосъстоянието на децата и техните
семейства в Община Самоков.

Идентифициране и осъществяване на дейности и
мерки за осигуряване на достъпна среда до всички
обществени сгради въвеждане на стандарти за
поддръжката на общинската собственост.

250

300

НОИР,
ОПРЧР, ОБ,
РБ, ОПРР,
МТСП, други
донорски
програми, ЧИ
НОИР,
ОПРЧР, ОБ,
РБ, ОПРР,
МТСП, други
донорски
програми, ЧИ

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО
Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО

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.

3.1.1.

3.1.2.

Провеждане на обучения на служителите от
администрацията за възможностите от предоставяне
на електронни услуги, широколентов достъп и за
управлението на ПЧП инициативи и проекти.

Повишаване квалификационните умения на
служителите в общинската администрация за
подготовка, управление и контрол на проекти
свързани с местното развитие.

200

150

ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, ЧИ,
други
донорски
програми
ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, ЧИ,
други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО
Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО
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3.1.3.

3.1.4.

Подобряване на комуникационните способности на
служителите на общинската администрация за
подобряване качеството на предлаганите услуги.

Формиране на устойчиви мотивационни нагласи в
служителите при изпълнение на конкретните им
функции, чрез провеждане на обучение за постигането
на залегналите общите цели и приоритети в общината.

150

150

ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, ЧИ,
други
донорски
програми
ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, ЧИ,
други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО
Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО

Специфична цел 3.2. Въвеждане на по-гъвкава структура на общинската администрация и модели на работа, гарантиращи адекватно планиране и реализация на
управленските процеси.

3.2.1.

3.2.2.

Повишаване ефективността на провежданите
политики чрез създаване на приемственост при
планирането, контрол и оценката.

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.

50

70

ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, РБ,
други
донорски
програми
ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, РБ,
други
донорски
програми

Община
Самоков

Община
Самоков
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3.2.3.

3.2.4.

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.

Благоустрояване, модернизация, ремонт,
реконструкция и рехабилитация на сгради и терени на
общинската администрация.

300

700

ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, РБ,
други
донорски
програми
ОПДУ, ОБ,
ОПРЧР,
МТИТС, РБ,
други
донорски
програми

Община
Самоков

Община
Самоков,
ОблА

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.
1.1.1.

Интегрирано управление на дейностите по отпадъците
при пълна отговорност на замърсителите за запазване
на чиста и околна среда.

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.

70

3000

ОБ, ПУДООС,
МОСВ

Община
Самоков

ОБ, ОПОС,
Община
ПУДООС, ЧИ,
Самоков, ПЧП
МОСВ
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ОБ, ОПОС,
ПУДООС,
ВиК
дружества,
ПРСР

Община
Самоков

3000

ОБ, ОПОС,
ПУДООС, ЧИ

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
ПЧП

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.

11200

ОБ, ЧИ,
ПРСР, ОПРР

Община
Самоков,
Частни
инвеститори

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.

2000

ПРСР, ОПРР,
ОБ

Община
Самоков

1500

ПРСР, ОПРР,
ОБ

Община
Самоков

8600

ПРСР, ОПРР,
Фонд
"Козлодуй",
НДЕФ, други
донорски
програми

Община
Самоков

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.

38900

Подобряване качеството на питейната вода чрез
изграждане на ПСПВ.
1.1.4.

1.1.7.

1.1.8.

Подмяна на улично осветление в населените места на
територията на община Самоков и стимулиране
проникването на зелената система в зоните за
обитаване.
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.
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Стимулиране на увеличаване битовото потребление на
газ, като екологично чист и икономичен
Община
1.1.9.
енергоносител и създаване на условия за изграждане
2000
ОБ, ЧИ
Самоков
на мощности за комбинирано производство на топло и
електроенергия.
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.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Сътрудничество с частния сектор за насърчаване на
използването на екологично щадящи технологии,
превенция, предотвратяване на рисковете от
изменението на климата и адаптирането на
структуроопределящите сектори към потенциалните
последствия.
Осъществяване на дейности, свързани със
съхраняването на горския фонд и биологичното
разнообразие, незаконния дърводобив,
бракониерството, свръх експлоатацията на горите,
паленето на стърнище, неконтролираната паша,
незаконният добив и износ на билки.

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.

ОБ, ЧИ,
НОИР, други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО

500

ОБ, ЧИ, ПРСР

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО,
Общинско
лесничейство
гр.Самоков

1500

ОПОС, ОБ,
ОПРР

Община
Самоков

100
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1.2.4.

1.2.5.

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.
Създаване на ефективни системи за ранно известяване
и превенция на природни бедствия.

1500

ОБ, ПРСР

Община
Самоков,
Общинско
лесничейство
гр.Самоков

100

МОСВ, ОБ,
МВР

Община
Самоков

Приоритет 2: Подкрепа и популяризиране на дейностите, свързани със съхраняването и опазването на животинския и растителен свят в защитените територии и природни
паркове.
Специфична цел 2.1. Балансирано използване на рекреационните възможности и природни ресурси за превръщането на защитените територии в социално-икономическо
фактор за интегрирано развитие на региона и опазване и съхраняване на биологичното разнообразие.

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.

2.1.2.

Ограничаване на антропогенното влияние върху
околната среда и реализирането на кампании за
опазване и съхранение на природното наследство –
включително чрез целенасочено действия в
образователните институции в общината, но и извън
нея.

150

150

ОПОС,
ОБ,ЧИ,
НОИР, други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО, други
общини

ОБ,ЧИ, други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО, други
общини
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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.

200

МОСВ, ОБ,
други
донорски
програми

Община
Самоков,
Частни
инвеститори,
НПО, други
общини
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VІІI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ
Политиката на Р България в областта на изменението на климата се провежда в
контекста на международните ангажименти по Рамковата конвенция на ООН за
изменението на климата, Протокола от Киото, Плана за действие от Бали и Програмата
по изменение на климата на ЕС. Основната стратегическа цел на страната за очертаване
на рамката на действие в борбата с изменението на климата и насочване на усилията
към намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени е залегнала в
приетия през 2012 г. Трети национален план за действие по изменение на климата.
Формулираните конкретни секторни мерки са насочени към постигането на
общоевропейските цели в областта до 2020 г, а именно 20 % увеличаване на
енергийната ефективност, 20 % намаляване на емисиите парникови газове спрямо
нивата им от 1990 г. и 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в общото
потребление на енергия в ЕС, включително 10 % дял на биогоривата в транспорта.
Глобалните тенденции на климатични промени оказват съществено влияние върху
икономиката, социалната среда и начина на живот. Десетте ключови индикатора за
затоплянето

на

климата

са:

по-високите

наземни

температури,

по-високите

температури над океаните, високото съдържание на топлина в океаните, по-високите
температури на въздуха близо до повърхността на Земята, по-високата влажност, повисоките температури на морската повърхност, покачването на морското равнище,
намаляването на морският лед, намаляване на снежната покривка и топенето на
ледниците. Относителното движение на всеки от тези показатели оказва комплексно
въздействие върху изменение на климата на територията на България. В следствие на
това се извеждат основни тенденции свързани със затопляне на климата в България.
Средно годишната температура през 2011 г. е с 0,4 градуса над климатичната норма и е
14-та поредна година с температури по-високи от обичайните. Наблюдават се повече и
по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и тежки наводнения.
Увеличава се честотата на екстремалните метеорологични и климатични промени.
Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
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намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.
Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване. Горната граница на широколистните гори се
измества към по - голяма височина.
Всичко това показва, че секторите чието развитие зависи до голяма степен от
определени температурни и валежни нива, като селско стопанство, лесовъдство,
енергетика и туризъм, ще бъдат съществено засегнати. Щетите в инфраструктурата и
загубата на собственост налагат тежки разходи за икономиката и обществото.
Основни рискове са свързани и с по-нататъчното ограничаване на водните ресурси,
горски пожари, свлачища и наводнения. По-голяма част от българските гори биха били
засегнати от промените в климата, тъй като 61 % от тях са в зоната над 800 м.
надморска височина. Уязвими ще бъдат и пролетните земеделски култури предвид
недостатъчните валежни количества. Контрастите при дъждовете причиняват проблеми
в работата на пречиствателните станции за отпадни води, както и върху
канализационните системи на населените места.
Община Самоков формулира конкретни мерки за противодействие на изменението на
климата основно в три области - енергетика, транспорт и управление на отпадъци,
които намират отражение в приетите стратегически документи – „Общински енергиен
план 2014 – 2020 г.”, „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците
2010 – 2020 г.” и „Общ устройствен план на гр. Самоков и крайградската територия”
В сектора енергетика се съвместяват четири основни функции:


Консуматори на енергия - като възможни мерки в тази насока за
противодействие на изменението на климата е разработване и изпълнение на
цялостни програми и планове за реконструкция на общинския сграден фонд;
енергийни обследвания за общински сгради и системи за улично осветление;
прилагане на мерки за енергийна ефективност; мониторинг и управление на
енергията в общинските сгради.



Производители на енергия – предприемат се мерки за противодействие на
изменението

на

климата

спрямо

възможностите

за

влияние

върху

производството, преноса и разпределението на енергия.
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Инвеститор и регулатор – в регулационната си функция, общината изпълнява
дейности, свързани с разработването на общински планове за развитие в
средносрочен план, разработването и изпълнението на енергийни планове и
програми, утвърждаване на строителни правила и норми; формиране и
утвърждаване на политика за местните данъци и такси. В този контекст могат да
се извършат различни мерки за противодействие, които да се съвместят в
сътрудничество между избрани представители на местната общественост,
отделите

на

общинската

администрация,

фирмите

за

производство

и

разпределение.


Мотиватор – изразява се във взаимодействие с различни участници в процеса
„производство-пренос–разпределение-потребление” на енергията. Основните
мерки в случая са свързани с предоставянето на информация и консултантски
услуги на местното население и фирмите на територията на общината, касаещи
въпросите, свързани с изменението на климата като цяло и дейностите за
повишаване на общественото съзнание и въвличане на максимален брой
участници в изпълняваната на територията на общината политика за изменение
на климата.

Основните дейности, които се предприемат в тази връзка са свързани с подобрение на
енергийната ефективност в общинските сгради и услуги, намаляване на загубите в
мрежите за пренос и разпределение на топлинна енергия, модернизация на
производството на топлинната енергия. Известни са мерки, включващи доставката на
възобновяема енергия и изпълнението на местни проекти за използване на
възобновяеми енергийни източници, в това число и чрез насърчаване на отглеждането
на култури, осигуряващи био-производство на горива и управление на отпадъците.
По отношение на транспортния сектор се залагат комбинирани мерки в сферата на
планирането, които са неразривно свързани с планирането на земеползването,
обществения транспорт и превозните средства на общината. Община Самоков следва да
насърчава поощряващите мерки, свързани с изграждането на велосипедни алеи и
организирането на кампании, целящи промяна на поведението на гражданите по
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отношение на използването в максимална степен на средства за транспорт, които да не
вредят на околната среда.
В сектора на управлението на отпадъците общината има приета Общинска програма за
управление на дейностите по отпадъците 2010 – 2020 г., която дава основните
направления на развитие и формулира приоритетите и дейностите за постигане на
висока ефективност и екологична съвместимост на третирането на отпадъците при
всички етапи.
Чрез предприетите мерки в различни сектори, освен прякото намаляване на емисиите
на парниковите газове, те постигат и редица други ползи като:


Стимулиране на местната икономика;



Икономия на финансови средства;



Подобряване на качеството на въздуха;



Цялостното подобряване на условията на живот в общината.

Удължаването на летния сезон в следствието на климатичните изменения е сериозна
заплаха за зимния туризъм на територията на община Самоков. Очакваното повишение
на температурите и намаляването на дните с дъжд през лятото, пролетта и есента ще
скъсят зимният сезон. Това ще доведе до пряк негативен ефект върху работните места и
приходите генерирани от този вид туризъм в общината. Намаляването на снежната
покривка поради по-ранното и топене и по-късните зимни валежи оказва негативно
влияние върху ски курорта. Тенденцията е към увеличаване на броя на годините с лоши
снежни условия. Това налага осъществяването на крупни инвестиции за компенсиране
на климатичните промени.
Като възможна положителна тенденция може да се определи нарастването на броя на
туристите в зимните курорти през удължения летен сезон предвид по-благоприятните
температурни нива.
Климатичните изменения са предизвикателство и пред развитието на селското
стопанство в общината. Повишаването на температурите води до по-ранно начало на
вегетацията през пролетта. Това означава по-ранно развитие на корени, стебла, листа и
по- ранно развитие на плод и семена. Възможност е отглеждането на култури, които са
по - топлолюбиви и не са отглеждани до момента. Липсата на валежи, ще позволи
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изместването на някои типични култури към места с по-висока надморска височина,
каквато е територията на община Самоков.
По - високите средно годишни температури, в резултат на климатичните изменения се
отразяват и върху здравето на хората при сърдечно-съдови заболявания или проблеми с
дихателните пътища.
За намаляване уязвимостта на общината от последиците при изменението на климата е
необходимо осъществяване на устойчиво използване и управление на природните
ресурси, стимулиране на практики допринасящи за адаптиране и съвместими с
опазването и подобряването на околната среда, природните ресурси, почвата и
генетичното разнообразие. Част от възможностите за финансиране на адаптивните
политики са залегнали в Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г”.
Приоритетите, ще бъдат насочени към изграждане на В и К инфраструктура, укрепване
на системата за мониторинг на водите, управление на риска от наводнения, управление
на отпадъците и развитие на защитените територии.
Дейностите за борба с климатичните промени в почти всички сектори имат местно
измерение - било поради връзката им с планови програми, приемани на общинско ниво,
или поради това, че се изпълняват чрез местни проекти. Предимство за община
Самоков, би могло да бъде разумното и прозрачно регламентиране на тези дейности и
проекти възползвайки се от правомощията и възможностите в тази област.
Изпълнението на поредицата от възможните мерки за ограничаване изменението на
климата и за адаптацията към вече настъпилите промени, за които община Самоков би
могла да съдейства са основно свързани с кандидатстване по проекти в областта на
енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство, управлението на отпадъците
и водите, опазване чистотата на атмосферния въздух, индустрията и други сектори на
националната икономика, които могат да доведат до намаляване емисиите на
парникови газове.
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