Приложение №1

Г О Д И Ш Е Н ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
САПАРЕВА БАНЯ ПРЕЗ 2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал.4 от
Правилника за прилагане на ЗРР, внасям за обсъждане и одобряване от Общински
съвет – Сапарева баня Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Oбщински
план за развитие през 2018 година.
Годишният доклад, съгласно чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие /ЗРР/ съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия на общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие за
периода 2014-2020;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в
социално-икономическите условия на общината
Реалната оценка за социално-икономическия напредък в Община Сапарева баня
е направена на база на анкетните проучвания, публикувани в сайта на НСИ за общите
тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни и за
отделните области и общини.
Анализ на социално икономическия профил на община Сапарева баня:
1.
Община Сапарева баня е на четвърто място по население и на осмо по
територия сред общините в област Кюстендил.
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2.
По данни на НСИ в края на 2018г. населението на общината е 7520
жители . Естественият и механичен прираст са отрицателни.
3.
Към края на месец декември 2018г. равнището на безработица в община
Сапарева баня е 8,04% , което е с 2,35% по-малко от равнището на безработица през
2017г. , когато е била 10,39%.
4.
Наблюдава се значително намаление на безработицата в общината, найвече в курортния град Сапарева баня заради големия наплив на туристи в града, в който
има открити 147 категоризирани обекти / в това число места за настаняване и заведения
за хранене и развлечения/, и в който курортен град работят 8 открити и 4 закрити
басейна с прочутата минерална 103-градусова минерална вода.
Икономиката на Сапарева баня е моноструктурна, обслужващопромишлена. Доминират фирмите, работещи в сферата на услугите, търговията,
туризма и транспорта.
5.

Към края на 2018 година в община Сапарева баня /в т.ч. к.с. Паничище/
категоризираните обекти са общо 147 броя, в това число места за настаняване и
заведения за хранене и развлечения. Легловия капацитет на община Сапарева баня е
2425 легла. През 2018 година в община Сапарева баня са категоризирани 30 бр. къщи за
гости, самостоятелни стаи 0 бр. и 1 бр. семеен хотел, 5 бр. ресторанти, 0 бр. снек бар. 5
бр. кафе аперитив, 1 бр. Апартамент за гости, 0 бр. почивна станция. Видно от
горецитираните данни се установи увеличение на категоризираните обекти с 49 броя
спрямо данните за 2017г. /98 броя категоризирани обекти/.
През 2018 година, категоризираните туристически обекти са общо 49 бр., от
които
36
места
за
настаняване
и
13
заведения
за
хранене.
Общия брой на местата за настаняване в гр. Сапарева баня са 147, а в Паничище 15 бр.
В гр. Сапарева баня се намира и Специализирана болница за рехабилитация
/СБР/, бившия балнеосанаториум с леглова база от 150 места.
В сравнение с 2017г. се е увеличил и броя на местата за настаняване и средства
за подслон и към края на 2018г. общо реализираните нощувки на територията на
община Сапарева баня от българи и чужденци е значително увеличен:

 2018г. – 74 769 общо реализираните нощувки на територията на община
Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица – 47 213
броя;
 2017г. – 67 115 общо реализираните нощувки на територията на община
Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица – 41 155
броя;
 2016г. – 55 318 общо реализираните нощувки на територията на община
Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -23 189 броя;
 2015г. – 38 794 общо реализираните нощувки на територията на община
Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -24 785 броя;
 2014г. - общо реализираните нощувки на територията на община
Сапарева баня от българи и чужденци: 36877; пренощувалите лица 21 583 броя;
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 2013г. реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня
общо от българи и чужденци са 70 896; пренощувалите лица към месец
октомври 2013г. са 39 116 броя.
Статистиката убедително показва, че политиката в сферата на туризма, която се
води от ръководството на общината е с положителен аспект и дава добри резултати.

По данни на НСИ по някои ключови показатели състоянието в страната е
следното:
Според сезонно изгладените данни се отчита ръст от 3.6% на БВП през първото
тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 година.
Спрямо края на 2017 година - последното тримесечие - БВП отчита ръст с 0.9%
В Община Сапарева баня се реализираха обем от дейности, финансирани от
Европейските фондове, Републиканския бюджет, бюджета на общината. Това е израз на
последователната политика на общинското ръководство за изпълнение на целите от
Общинския план за развитие за постигане на визията за развитие – реализиране на
дейности, подкрепящи
развитието на туристическия сектор и стимулиращи
привличане на нови инвестиции.
Изпълнението на мерките и дейностите за изграждане на техническа и
туристическа инфраструктура на територията на общината продължи и тази година /
видно от Приложение 2/.
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2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в Oбщински план
за развитие през 2018 година, е следното:
Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на
местната икономика”, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията
за туризъм и балнеология, Мярка 1. Подобряване условията и инфраструктурата
за туризъм, бе изпълнено следното:
 През 2018г. са проведени съответните процедури по ПРАГ, сключени са договори
с избраните изпълнители и дейностите по проект: „Балнеложкият туризъм –
пътят на здравето” по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 –
2015 – 1/18.01.2016г. са стартирани и в момента са в процес на изпълнение. Със
заповед на кмета на община Сапарева баня е сформиран екип за управление на
проекта
и предстои реализацията му. Проведена е начална пресконференция
по проекта, стартирана е и дейността за изработка на Стратегия за развитие на
съвместен туризъм м/у община Сапарева баня и община Сокобаня. Стартирани са
и строително-монтажните дейности по реконструкцията и обновяването на парка
"Николай Хайтов" ,които включват:
- изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания;
- изграждане на санитарен възел за посетители;

- изграждане на туристически атракции, детски площадки, тематично свързани с
туризма, планинския туризъм и други спортове;
- конструирано осветление;
- озеленяване на парка с подходящи дървесни и храстови видове и други
паркови елементи;
-изграждане на спортни съоръжения;

 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „Enhancing the
sustainable tourism through popularization of the historical and cultural heritage
of the CBC region of Sapareva Banya and Nish” (Повишаване на устойчивия
туризъм чрез популяризиране на историческото и културно наследство в
трансграничния регион на Сапарева баня и Ниш) по Програмата ИнтеррегИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014- 2020 (Програмата),
втора покана за подаване на предложения с №: 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2,
Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, Специфична цел 1.1. Туристическа
атрактивност. Проектът бе депозиран през електронната система на Програмата
Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014- 2020 на
23.04.2018г. на стойност 509 112,36 евро. Проектът е в процес на оценка
/Стартирана е процедура по обжалване/.

Изключително важно за развитието на Сапарева баня и общината като
туристически център е воденето на политика, чийто резултат е подобряване на
жизнената среда, развитие на устойчив туризъм, запазване на естествената околна
среда, целесъобразно използване на местния природен ресурс и повишаване на
енергийната ефективност, чрез използване на ВЕИ.
Специално внимание е отредено на институционалната подкрепа за развитието
на туризма. Също така общината активно рекламира туристическия ресурс чрез медии,
публикации, участие в туристически борси, самостоятелно и в партньорство с
представителите на местния туристически бранш.
През 2018г. по Приоритет 1, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на
условията за туризъм и балнеология, Мярка 2. Подобряване условията и
инфраструктурата за балнеология, бе изпълнено следното:
 През 2018г. бе избран изпълнител за извършването на СМР дейностите по проект:
„Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от
находище „Сапарева баня“”
към Национален доверителен екофонд след
проведена обществена поръчка чрез пряко договаряне по ЗОП и строителномонтажните дейности по проекта бяха стартирани. Сключеният договор е на
стойност 653 966,48лв. без ДДС, а дейностите по договора включват изграждане
на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 м 3 . Реализацията на проекта ще
доведе до изпълнение на общите цели на проектното предложение:
1) По-пълно оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и
директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове
2) Подобряване и разширяване на ефективното използване на ресурсите от
минерални води
3) Устойчиво социално-икономическо развитие на общината.
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Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на
местната икономика”, Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на
ключови производства в района
За да се изпълнява Специфична цел 2 от Общинския план за развитие е
необходима подкрепата и нагласата на местната власт да създава условия,
стимулиращи развитието на бизнеса във всички области, но най-вече в сферата на
туризма. Привличане на инвестиции и инвеститори за изграждане и развитие на
общината, чрез използване на природните ресурси, като един от тях е минералната
вода. Търси се външно финансиране от Оперативни програми на Европейски съюз и
други донори.
Ефективен инструмент за развитие на ключови производства в региона са
възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мерките на
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, които са насочени към
повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни
решения и повишаване на ресурсната ефективност. Бенефициенти могат да бъдат :
 Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на

земеделските производители и Групи/Организации на производители;

Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на
производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.
Оперативна програма за иновации и конкурентноспособност 2014-2020 е друг
програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от
ЕСИФ за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП,
енергийната и ресурсна ефективност.
Бенефициенти могат да бъдат :
 За Специфична цел 2.1.: Подобряване нивото на оцеляване на МСП,
включително чрез насърчаване на предприемачеството
- стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в
НСНМСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на
културните и творческите индустрии, предприятия
развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението,
полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.
 За Специфична цел 2.2. Повишаване на производителността и експортния
потенциал на българските МСП
- съществуващи микро, малки и средни предприятия, (кооперациите,
финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в
НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в рамките на
Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПО3), асоциации на бизнеса, както и
организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и
предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.
 За Специфична цел 3.2 „Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за
ефективно използване на ресурсите”
- МСП/малки и средни предприятия/ от преработващата промишленост;
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През 2018г. по Приоритет 1, Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и
подобряване качеството на човешкия капитал, Мярка 1. Подобряване условията
за квалификация и преквалификация на населението бяха изпълнени следните
проекти:
 Община Сапарева баня кандидатства по Регионална програма за заетост и
обучения към Агенция за заетостта. Осигурена бе заетост за 6 месеца на 4 лица на
длъжност общ работник по Регионална програма за заетост и обучения.
 Община Сапарева баня кандидатства по Национална програма „Старт в кариерата”
за лицa до 29 години. 1 лице е стажувало в общинска администрация Сапарева
баня със завършено висше образование за период от
9 месеца в дирекция
БУТОСДЕМП по Национална програма „Старт в кариерата” . След което същото
е назначено на постоянен трудов договор.
 Община Сапарева баня кандидатства
по проект: „Работа” към Агенция по
заетостта. В резултат от одобрението на предложението 9 лица бяха обучени и
наети на работа на следните длъжности:
 Технически сътрудник- 2 лица;
 Работник-поддръжка- 3 лица;
 Общ работник- 2 лица;
 Полски пазач- пъдар- 2 лица.
 Община Сапарева баня кандидатства по схема „Обучения и заетост” ,Компонент
II към Агенция по заетостта. В резултат от одобрението на предложението
Общинска администрация Сапарева баня осигури интегриране на 6 неактивни и
безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. за период от 24 месеца
на длъжностите:
 Общ работник- 3 лица;
 Полски пазач- 3 лица.
През 2018г. по Приоритет 1, Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и
подобряване качеството на човешкия капитал, Мярка 2. Подобряване достъпа до
информация и подпомагане на проектите за заетост и стопанска инициатива,
бяха изпълнени следните проекти:
 Община Сапарева баня кандидатства в инициативата за безплатен безжичен
интернет на обществени места WiFi4EU, организирана от Европейската
комисия. След обявените резултати от конкурса през месец Декември 2018г., се
оказа, че община Сапарева баня е сред спечелилите инициативата общини и ще
получи ваучер на стойност 15 000 евро, с които средства в рамките на 18
месеца ще бъде изградена мрежа за безжичен интернет на публични места в
общината.
През 2018г.
по Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на
териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване
и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 1. Рехабилитация и подмяна
на пътна и улична мрежа и инфраструктура, бе извършено следното:
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 Община Сапарева баня кандидатства отново
с проектно предложение:
„Реконструкция на улици „ Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в община Сапарева
баня” по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2 с цел извършване на реконструкция на
улици „Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в община Сапарева баня” с цел
подобряване
качеството на живот на жителите на община Сапарева баня.
Проектът бе депозиран по Програма за развитие на селските райони , процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и
принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби пред ДФ
„ Земеделие „ на 09.07.2018 г. , на стойност 1 018 320.81лв. и същият е в
процес на оценка. Извършена е проверка на място на обекта от представители
на ДФ „Земеделие”, град София.
Проектът е в процес на оценка.
През 2018г.
по Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на
териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване
и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 2. Рехабилитация и подмяна
на водопроводна и канализационна инфраструктура, бе извършено следното:
 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „ Аварийно –
възстановителни работи по реконструкция на път, отводнителна система и пътни
съоръжения на местен път KNL 3193 (III-6204 Ресилово-Овчарци)- манастир „Покров
на Пресвета Богородица” на стойност 186 000,62лв. без ДДС.Проектът бе финансиран

по ПМС №125 от 29.06.2018г. на Министерски съвет/ Бедствия и аварии/.
Проектът се реализира.
 Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Реконструкция
на второстепенни водопроводни клонове с. Сапарево, Община Сапарева
баня (кл.1-10)” за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждане на
водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение за питейно-битово
водоснабдяване на населението (безвъзмездна помощ) от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда на стойност 533
263,94лева без ДСС.
Проектът не е одобрен за финансиране.

 Община Сапарева баня реализира проект с наименование: ”Изграждане на
второстепенна канализационна мрежа в град Сапарева баня - профили ПР. №1,
ПР. №2, ПР. №3 и ПР. №4, чиито трасета са позиционирани на улица „Липа” и
улица „Славяни””. В края на 2017г. е проведена обществена поръчка за избор
на изпълнител по ЗОП.
Проектът е изпълнен през 2018г.
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През 2018г.
по Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на
териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване
и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 4. Подобряване на енергийна
инфраструктура и енергийна ефективност , бе извършено следното:

Община Сапарева баня продължи реализацията на Етап 2 - Дейности по
Енергиен мениджмънт и поддръжка на уличното осветление, както следва:
2.1.
Енергиен мениджмънт /управление/ и Мониторинг на енергийното
потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат.
2.2. Поддръжка на системите за улично осветление в населените места гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община
Сапарева баня.
 2.3. Изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
инвестиция и дейности, предмет на договора.
от сключен договор №56/20.10.2015г. за изпълнение на енергоефективни дейности
с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на
уличното
осветление, чрез подмяна на съществуващи осветителни тела със
светодиодни осветителни тела, поддръжка и енергиен мениджмънт в населените места гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община
Сапарева баня”.
В резултат от изпълнението му през изминалата 2018г. е постигната годишна
икономия в размер на 477,142MW и са налице спестени емисии CO2 - 325,89 тона.
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През 2018г.
по Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на
териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 3. Подобряване
качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 1. Подобряване
елементите на зелената система , бе извършено следното:

 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: "Рехабилитация
на oбществен парк в парцел I, кв. 35 в село Сапарево, община Сапарева баня и
обновяване на фонтан -каскада в централна градска част - парцел 74 в гр.
Сапарева баня" на стойност 738 739.29лв. , включващ дейностите:
•
Рехабилитиране на парк-село Сапарево-парцел I, кв. 35 в село Сапарево12 500кв.м.;
•
Обновяване на фонтан-каскада в централна градска част –парцел 74 в гр.
Сапарева баня-139,49кв.м.
Проектът бе депозиран по Програма за развитие на селските райони , процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на
площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на
обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ пред ДФ „ Земеделие „ на 13.07.2018 г.
Проектът е в процес на оценка.

 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „Подмяна на
облицовката на фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, парцел І – за
културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни
площи и обществено обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, с нов
идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня” на
стойност 91 283,02лв. Проектът бе депозиран по проект: ”Красива България2018- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към
МТСП.
Проектът не е одобрен за финансиране.

През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на
образователната среда и инфраструктура, Мярка 2. Подобряване управлението
на отпадъците, бе извършено следното:
 Община Сапарева баня е партньор на община Дупница и община Бобов дол в
проектно предложение: „Проектиране и изграждане на инсталация за
компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за
общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол” по ОП „Околна среда” на
стойност 11 317 350.00 лев / от които 7 716 298.85 са БФП и 3 601 051.15
собствено съфинансиране/
със срок на изпълнение 24 месеца.Проектът
предвижда да бъдат изградени инсталация за предварително третиране на
смесените битови отпадъци преди депониране от територията на трите общини с
капацитет 14 342 т/г. и инсталация за компостиране на зелени и/или
биоразградими отпадъци, генерирани на територията на трите общини с
капацитет 4173 т/г. Двете инсталации ще обслужват трите общини и ще са
разположени на територията на община Дупница в границите на проектирания
Регионален център за третиране на отпадъците, включващ и регионално депо за
общините от Регионално сдружение „Рила Еко“. Инвестицията за проекта ще
допринесе за подобряване на ресурсната ефективност, тъй като в резултат
отпадъците ще се превръщат в ресурс - на компостиращата инсталация ще се
произвежда висококачествен компост, а в сепариращата инсталация ще се
отделят полезните компоненти и ще се предават за рециклиране.Ще бъдат
закупени и съдове за разделно събиране на зелените отпадъци на територията на
трите общини и сметосъбиращ камион, с цел въвеждане на система за разделно
събиране на биоразградими отпадъци в общините.
Налице е подписан на 18.12.2018г. договор между трите общини и Министерство
на околната среда и водите, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна
програма „Околна среда”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и
на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци”.
През 2018г. по приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на
образователната среда и инфраструктура, Мярка 3. Запазване на
биоразнообразието и природните ресурси, бе извършено следното:
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 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „Възстановяване
на щети по горите от природни бедствия, болести и вредители на територията на
община Сапарева баня” на стойност: 38 446.31лв. Проектът бе депозиран по
Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-8.002 - Подмярка 8.4
„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и
катастрофични събития“ пред ДФ „ Земеделие „ на 13.07.2018 г. Извършена е
проверка на място от представители на ДФ „Земеделие”, град София.
Проектът е в процес на оценка.
През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на
образователната среда и инфраструктура , Мярка 1. Подобряване на
материалната и техническа база, бе извършено следното:
 През 2018г. са проведени всички планирани процедури по ЗОП, касаещи
изпълнението на проект с наименование: „Ремонт и модернизация на ОДЗ
"Св.Анна", гр. Сапарева баня“ по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2 след подписан
договор с ДФ „Земеделие” - град София на стойност 1 631 360.29 лв. без ДДС с
цел извършване на ремонтни дейности за подобряване на качеството на живот и
на жизнената среда в ОДЗ „Св. Анна”. В резултат са избрани изпълнители на
СМР- дейностите на обектите- филиалите на ДГ „Св.Анна” в село Овчарци, село
Ресилово и град Сапарева баня.
Проектът е в процес на реализация.
 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „Improvement of
the social, educational and health environment for the young people in the CBC
region of Sapareva Banya and Bosilegrad” (Подобряване на социалната,
образователната и здравната среда за младите хора в трансграничния
регион на Сапарева баня и Босилеград) по втора покана за подаване на
предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, № 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2,
приоритетна ос 2. ,«Mладежи», Специфична цел 2.1. Умения и
предприемачество по програмата , както и да изпълнява проекта, в случай на
одобрението му, съгласно изискванията на програмата на стойност 580 714,71
евро с продължителност 24 месеца.
Проектът бе депозиран през електронната платформа на Програма ИнтеррегИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014- 2020 на
23.04.2018г. Проектът не е одобрен за финансиране
През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 2. Подобряване на
здравните услуги , Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база, бе
извършено следното:
 Община Сапарева баня кандидатства с проектно предложение: „Прилагане на
мерки за енергийна ефективност за сграда с идентификатор 65365.601.941.10 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с предназначение Поликлиника,
находяща се в УПИ, парцел ІV - за баня и поликлиника, кв. 126 по
регулационния план на гр. Сапарева баня с нов идентификатор 65365.601.941 по
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кадастралната карта на гр. Сапарева баня". Проектът на стойност 170 843,00 лв.
с ДДС бе депозиран по проект: ”Красива България-2018- мярка М02
„Подобряване на соц. услуга” към МТСП.
Проектът не е одобрен за финансиране.
През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 3. Подобряване на
социалните услуги, Мярка 1. Подобряване на и разширяване на набора от
социални услуги и подкрепа за уязвимите групи, бе извършено следното:

 Община Сапарева баня продължи да изпълнява проект: „Осигуряване на топъл
обяд-2016” към Агенция за социално подпомагане. Проектът бе одобрен
по
обявена процедура BG05FMOP001-3.002 и сключен договор № BG05M9OP0013.002-0088-C01/22.08.2016г. за сумата от 33 598,40лв. за период от 9 месеца.
През 2018г. проектът продължава да се реализира , съгласно сключено
Допълнително споразумение №4, в сила от 09.10.2018г. към Договор №
BG05FMOP001-3.002-0088-C04, с което дейностите по проекта –предоставяне
на соц. услуга- „топъл обяд” ще продължат да се реализират до 31.12.2019г. за
90 потребители- лица от уязвимите групи на територията на община Сапарева
баня.
 Община Сапарева баня продължава предоставянето
на социална услуга
„Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник съгласно
постановено ПМС №332/22.12.2017г. на Министерски съвет. Осигурени са
грижи за 76 потребители до месец август 2019г. от 49 доставчици на социални
услуги, от които 27 лични асистенти, 17 соц. асистенти и 15 домашни
помощника.
През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 4. Създаване
благоприятни условия за културен и социален живот и спорт, Мярка
Подпомагане развитието на самодейните инициативи и събитиен календар,
извършено следното:

на
на
2.
бе

 Община Сапарева баня в партньорство с НЧ „От извора-2013” кандидатства
с проектно предложение на стойност 5000лв. с ДДС , с наименование:
„Културната идентичност на община Сапарева баня като част от културноисторическото наследство на България и ЕС” по грантова схема „Подкрепа на
инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. През месец май 2018г.
IV-ти МФФ „Сапарева баня” под наслов „Мома пее, гора се люлее” ,
организиран от община Сапарева баня, НЧ”От извора-2013” и ТВ Родина се
реализира под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС,
под мотото: „Това е България".За поредна година
на сцената на
амфитеатъра в Сапарева баня се изявиха над 1 000 участници в дните 26 и
27 май;
 Община Сапарева баня, НЧ „Просветен лъч - 1905” и Български арт и
фолклорен център „Нестия" възстановиха Фолклорния фестивал „Нестия”
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след 2 годишно прекъсване. В рамките на 17-19 август 2018г. фестивалът
„Нестия” се проведе на 2 сцени – при Амфитеатър „Гейзера” и в курорта
Паничище, в района на черквата. Във фестивала участие бяха заявили - 26
фолклорни групи, 5 дуета, 20 индивидуални изпълнители, 13 танцови
състави, 4 групи за словесен фолклор и 2 инструментални групи. Всички
участници бяха от 32 културни организации, предимно читалища.
През 2018г. по Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на
услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 4. Създаване на
благоприятни условия за културен и социален живот и спорт, Мярка 4. Подкрепа
за спортни инциативи и активност на населението, бе извършено следното:
 Община Сапарева баня съвместно с община Дупница бе домакин на
Международно колоездачно състезание за купа "Долчини". Стартът на
състезанието бе на 26 май от град Дупница, през Сапарева баня, а финишът при
село Паничище. За колоездачното състезание бяха подали заявка над 70
професионалисти от България и балканските страни. Най-добрите водещи
клубове - сръбски, македонски и гръцки участваха в най-елитното състезание от
този спорт, провеждащо се на територията на страната ни.
3.Община Сапарева баня разполага с технически проекти за които се търси
финансиране, както следва:
1. Проектно предложение
с наименование: ”Подобряване развитието на
инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и
с. Паничище”:
 “Пречиствателна станция за отпадни води”, представляваща част от
проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 “ТРАФОПОСТ ТИП „БКТП” 20 / 0,4KVA, 250 KV”, представляваща
част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 „Обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ
канализационен колектор до пречиствателна станция за отпадни води,
довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадни води и
външно ел. захранване за пречиствателна станция за отпадни води за
гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище””, представляваща част от
проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
 Улична водопроводна мрежа гр.Сапарева баня
за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня -Главен колектор І
с кл.4, кл.5, и главен колектор ІІ с кл.1, кл.2, кл.3, кл.6, кл.7, кл.8 за
квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня- Главен колектор І и
кл.1, кл.2, кл.3,
за квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня- Главен колектор І
и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част от проект
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в
гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”


Улична канализационна мрежа гр.Сапарева баня
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за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня –
Главен колектор І с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8;
за квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня
Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3
За квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня
Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част
от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”
2. Проектно предложение с наименование:”ПСОВ с. Ресилово, община Сапарева
баня.”
3. Проектно предложение с наименование: „Ремонт и реконструкция на улична
мрежа в с. Паничище , Oбщина Сапарева баня”.
4. Проектно предложение с наименование: „Строителство на канализация и
водопровод на с. Паничище, община Сапарева баня”.
5. Технически проект за срутищата по трасето на четвъртокласен път - 62084 – гр.
Сапарева баня – с. Паничище, община Сапарева баня.
6. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в
гр. Сапарева баня , Oбщина Сапарева баня”.
7. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в
с. Сапарево , Oбщина Сапарева баня”.
8. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в
с. Овчарци , Oбщина Сапарева баня”.
9. Проектно предложение с наименование: „Основен ремонт на улична мрежа в
с. Ресилово , Oбщина Сапарева баня”.
10. Проект: ”Изграждане на подпорни стени на р. Вария, с. Ресилово, община
Сапарева баня” – втори етап.
4. Мерки предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие:
а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
Със Заповед № РД-08-93/08.03.2016г. на кмета на община Сапарева баня е
сформирана постоянна работна група, която периодично ще извършва преглед на
постигнатия напредък по отношение на целите; разглежда резултатите от междинната
оценка; предлага промени, свързани с постигането на целите на плана; изготвя годишен
отчет за напредъка при реализацията на заложените цели и мерки в изпълнение на
Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020. Планът има отворен
характер – допълва се, усъвършенства се и се актуализира в съответствие с динамично
променящите се условия и фактори. Ежегодно се изготвя годишен доклад за
изпълнените приоритети, цели и дейности.
Отправяните препоръки и предложения за допълване и актуализиране са
съобразени с Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020; Оперативните
програми за периода 2014-2020; Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г.; Националната стратегия за регионално развитие., Областната стратегия за развитие
на област Кюстендил 2014-2020 г., и други планови и стратегически документи.
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
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общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
Основен проблем продължава да бъде финансово-икономическата криза, която
пречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.
в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се
публикува на страницата на общината в Интернет.
В рамките на всеки проект, заложен в ОПР, се предвиждат мерки и адекватни
действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании
сред целевите групи.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и
заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.
г) мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
ОПР е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие,
Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.)”, Националната
концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Регионалните планове
за развитие на районите от ниво 2 (2014 – 2020г.), Областни стратегии за развитие
(2014 – 2020г.) и Общински планове за развитие (2014 – 2020г.), одобрени от
Министъра на регионалното развитие и благоустройство, със Заповед № РД – 02-142402/22.11.2011 г. и пр.
Документът е изготвен на база актуалното социално – икономическо състояние и
потенциалът на общината и в съответствие със стратегическата рамка, очертана от
регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за
развитие. ОПР е съобразен с постановките на Областна стратегия за развитие на Област
Кюстендил 2014 - 2020г., Регионалния план за развитие на Югозападен район за
периода 2014 – 2020г., Националната стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.)
и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по – широк
контекст, ОПР отчита приоритетите и целите на Стратегия „Европа 2020” и се
съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени
и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни
възможности и социално включване.
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4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението
Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на
Общинския план за развитие и докладът за отчетната 2018 г. дават основание да
се направят следните изводи:
В Община Сапарева баня е създадена добра организация за прилагане и
изпълнение на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и
реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно
напредъка в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. През последните години
общинската администрация се е възползвала от почти всички възможности за
кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове
и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в
разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и
отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата
територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с
проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране.
Административните услуги във всички администрации все още не са с
необходимите ефективност и качество поради ограничения напредък на
административната реформа. Не се предоставят услуги по различни канали, нито
услуги тип „епизоди от живота“/ „бизнес събития“, а твърде малко електронни услуги
са развити до ниво транзакция. Развитието на електронното управление се осъществява
с бавни темпове, а възможностите за предоставяне на е-услуги са все още
незадоволителни. Ефективен инструмент за преодоляване на описаните слабости и за
постигане на високо качество на обслужване на гражданите и бизнеса са
възможностите, които предоставя
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020 - основен инструмент на Република България за
реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на
електронното управление.
Основният акцент на мерките по ОПДУ е поставен върху: регистрова реформа;
регулаторна реформа; оптимизация на структурите въз основа на функционални
анализи по политики; групиране на услугите по „епизоди от живота“/ „бизнес събития“
и внедряване на комплексното административно обслужване (КАО), въз основа на
базисния модел, разработен и внедерен в три пилотни администрации по проект по
ОПАК; унифициране и стандартизиране на общинските услуги, както и други мерки, в
основата на които е поставен потребителя на административните услуги. Друг важен
елемент за постигането на модерна и ефективна администрация е доброто управление
на човешките ресурси в нея.
Областите, които се нуждаят от подобрение в администрациите като цяло са:
-Вътрешна организация и управленски практики;
-Обучение на държавните служители и капацитет на ИПА;
-Инвестиции в човешки капитал;
-Професионално развитие и практики по управление на кариерата;
-Механизми за подбор и приемственост;
ОПДУ отговаря на тези проблеми с мерки, които обхващат целия цикъл по
управление на човешките ресурси – от подбора на качествени служители, през
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адекватно кариерно развитие и насочване, до непрекъснатото повишаване на
квалификацията им.
Общинска администрация Сапарева баня следи стриктно за всички възможни
европейски и български програми и донорски организации, които биха могли да
финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите
на Общински план за развитие 2014-2020. Преди изготвянето на всяко проектно
предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински съвет Сапарева баня и
единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за общината се
пристъпва към неговото изготвяне.
Изводи:
1. През 2018 г. са реализирани дейности за подобряване условията на живот на
населението в общината,подобряване на образователната среда и социалните услуги,
както и дейности за подобряване на развитието на туризма в региона.
2.Статистиката убедително показва, че политиката в сферата на туризма,
която се води от ръководството на общината е с положителен аспект и дава добри
резултати. Това се дължи и на промотирането на дестинация Сапарева баня в
туристическите борси в страната и в чужбина, редовното участие по форуми на
общината и организирането на фолклорни програми и фестивали. Почти няма
изложение, в което Сапарева баня да не показала туристически потенциал и
атракциите на района си. От решаващо значение е и близостта на града с курорта
Паничище и това, че Сапарева баня е общината, на чиято територия са прочутите
Седемте рилски езера,реки и забележителни водопади, пръстен от църкви, оброчища
и манастири, както и най-горещият минерален извор.
3. Наблюдава се лек ръст в засилване на интереса на бизнеса за нови инвестиции
в града и общината .
4. Необходимо е до края на програмен период 2014-2020 да се реализират още
проекти за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически
атракции в градския ареал на град Сапарева баня и общината като цяло с цел
популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм
наред с изготвянето на рекламни материали и участието на общината в редица
изложения и кампании за популяризиране на дестинацията.
5. Необходимо е да се реализират проекти за подобряване качеството на живот
чрез достъпна околна среда и дейности за подобряване
и укрепване на
административния капацитет чрез възможностите,които предлагат оперативните
програми до края на новия програмен период 2014-2020.
6. Общинска администрация Сапарева баня е създала добра организация за
реализирането на одобрени проекти, финансирани от ЕС чрез оперативните
програми.
21.02.2019г., гр.Сапарева баня
Изготвил:
инж.Силвия Недялкова
експерт „програми и проекти”
Съгласувал:
Славчо Коларски - зам.кмет
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