Приложение №2

Г О Д И Ш Е Н ДОКЛАД
ЗА 2018 г.
ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
ИНДИКАТИВ
ИЗТОЧНИК НА ИНДИКАТО
НА
№
НАИМЕНОВАНИЕ
ФИНАНСИРА
РИ ЗА
СТОЙНОСТ
НЕ
РЕЗУЛТАТ
(ХИЛ.ЛВ.)
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
Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология
Мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните,
археологически и културни паметници и дадености
Мярка 4. Осигуряване на публичност и подкрепа за развитие на туризма и
балнеологията
Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства
в района
Мярка 1. Стимулиране на селскостопанския сектор и създаване на условия за
алтернативни стопанства и дейности
Мярка 2. Стимулиране и подобряване условията за развитие на хранителната,
хранително – вкусовата и преработвателна дейност.
Мярка 3. Стимулиране и подобряване условията за развитие на сектор услуги.
Мярка 4. Създаване на условия и насърчаване на инвестициите
Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на
човешкия капитал
Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на
населението.
Мярка 2. Подобряване достъпа до информация и подпомагане на проектите за
заетост и стопанска инициатива
Мярка 3. Подкрепа за технологично развитие и иновации
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Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната
достъпност и инфраструктура”
Специфична цел 1. Подобряване на плановата и проектна осигуреност
Мярка 1. Изготване на общ устройствен план на община Сапарева баня,
устройствени планове и проекти, цифровизация

СУМА: 59 710
СУМА: 700
СУМА: 700

Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура
Мярка 1. Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура
Мярка 2. Рехабилитация и подмяна на водопроводна и канализационна
инфраструктура
Мярка 3. Изграждане и подмяна на екологична инфраструктура

СУМА: 56 700
СУМА: 22 800

Мярка 4. Подобрявана на енергийна инфраструктура и енергийна ефективност
Мярка 5. Изграждане на ВЕИ
Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна

СУМА: 9 900
СУМА: 2 000

среда

СУМА: 17 000
СУМА: 5 000

СУМА: 2 310

Мярка 1. Подобряване елементите на зелената система

СУМА: 90

Мярка 2. Подобряване управлението на отпадъците

СУМА: 420

Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси
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
Мярка 2. Актуализиране и развитие на формите за квалификация и
преквалификация
Мярка 3. Изграждане на благоприятна среда за среща на образованието и

СУМА: 1 800
СУМА: 9 852
СУМА: 345
СУМА: 225
СУМА: 100
СУМА: 20

бизнеса
Специфична цел 2. Подобряване на здравните услуги
Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база
Мярка 2. Създаване на условия за повишаване на информираността за
превенция и профилактика
Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги
Мярка 1. Подобряване и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа
за уязвимите групи

СУМА: 324
СУМА: 260
СУМА: 64
СУМА: 3 600
СУМА: 3 600

Специфична цел 4. Създаване на благоприятни условия за културен и социален
живот и спорт
Мярка 1. Подобряване състоянието на местните културни институции
Мярка 2. Подпомагане развитието на самодейните инициативи и събитиен
календар
Мярка 3. Изграждане на нова и подобряване състоянието на съществуващата
спортна инфраструктура
Мярка 4. Подкрепа за спортни инциативи и активност на населението
Приоритет 4 „Укрепване на административния капацитет”

СУМА: 5 583
СУМА: 30
СУМА: 25
СУМА: 5 500
СУМА: 28
СУМА: 1 030

Специфична цел 1. Подобряване и развитие на административния капацитет

СУМА: 350

Мярка 1. Подобряване достъпа на административно обслужване
Мярка 2. Повишаване квалификацията на администрацията
Специфична цел 2. Насърчаване на партньорства

СУМА: 300
СУМА: 50

Мярка 1. Разшираване на мрежата от партньорски местни и държавни
публични организации
Мярка 2. Създаване на условия за сътрудничество със структурите на
гражданското общество и бизнеса

СУМА: 680
СУМА: 620
СУМА: 60

Забележка:
Сумите са представени в хил. левове
*ФЕС – Фондове на ЕС; ОБ – Общински бюджет; ЦБ – Централен бюджет; ПЧП – Публично-частно партньорство; ЧФФ – Частни финансови
фондове

ІІ.

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

Наименование на проекта

Година

Дейност по години

Извършено/постигнати резултати през
отчетния период

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

2016г.

2017г.

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно
предложение:
„Балнеложкият
туризъм –пътят на здравето” по Програмата
Интеррег-ИПП
за
трансгранично
сътрудничество
България-Сърбия
с
референтен номер No. 2014TC16I5CB007 –
2015 – 1/18.01.2016г.

Проектът е на стойност 566 403,14 евро и
същият е входиран в МРРБ –УО по Програма
Интеррег-ИПП на 18.01.2016г. 09:29 часа с
входящ № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1-075.
Дейностите
по
проекта
включват
реконструкция и обновяване на парк
"Николай Хайтов" чрез осъществяване на
следните СМР дейности :
- 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;
- поставяне на нови информационни знаци .
Проектът е одобрен за финансиране на
13.11.2017г. Налице е сключен договор №
сключен между община Сапарева баня и
МРРБ –УО на Програмата Интеррег-ИПП България Сърбия. Сформиран е ЕУП за
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изпълнение на дейностите по проекта и
предстои реализацията им.

2018г.

Мярка 1. Подобряване условията и
инфраструктурата за туризъм

2018г.

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 Интеррег-ИПП 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 на стойност 509 112,36 евро.

През 2018г. са проведени съответните
процедури по ПРАГ и дейностите по проекта
са в процес на изпълнение.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 строителномонтажните дейности по ремонта и
рехабилитацията на Градски парк ”Николай
Хайтов”.
Проектът бе депозиран през електронната
система на Програмата Интеррег-ИПП за
трансгранично сътрудничество БългарияСърбия 2014- 2020 на 23.04.2018г.
Проектът е в процес на оценка
/Стартирана е процедура по обжалване/.
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Мярка 2. Подобряване условията и
инфраструктурата за балнеология

2016г.

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно предложение: „Подобряване и
разширяване на ефективното използване на
минералните води от находище „Сапарева
баня“”
към Национален доверителен
екофонд.

Проектът е на стойност 861 263,86лв. и
същият е входиран в НДЕФ на 16.12.2016г.
часа с входящ №546. Проектът е одобрен с
уведомително писмо с изх. 040/27.01.2017г.
Дейностите по проекта включват изграждане
на резервоар с 2 броя камери с вместимост
по 500 м3
Проектът е одобрен, след което с решение
на кмета на община Сапарева баня на
30.10.2017г. бе открито публично състезание
по реда на чл. 176 и сл. от ЗОП. Процедурата
е проведена и същата е в етап избор на
изпълнител.

2017г.

2018г.

През 2018г. бе избран изпълнител за
извършването на СМР дейностите по проекта
след проведена обществена поръчка по ЗОП
и строително-монтажните дейности са
стартирани.

Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства в района
Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал
Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението

Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението

2017г.

2018г.

Община Сапарева баня кандидатства по Осигурена бе заетост за 6 месеца на 3 лица
Регионална програма за заетост и обучения на длъжност общ работник по Регионална
към Агенция за заетостта.
програма за заетост и обучения.
Проектът е приключил.
Община Сапарева баня кандидатства по Осигурена бе заетост за 6 месеца на 4 лица
Регионална програма за заетост и обучения на длъжност общ работник по Регионална
към Агенция за заетостта.
програма за заетост и обучения.
Проектът е приключил.
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Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението
2017г.

Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението
2018г.

Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението
2017г.

Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението
Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението

Мярка 1. Подобряване условията
за
квалификация
и
преквалификация на населението

2017г.

2018г.

2018г.

Община Сапарева баня кандидатства по 1 лице е
стажувало в общинска
Национална програма „Старт в кариерата”за администрация
Сапарева баня със
лицa до 29 години.
завършено висше образование в рамките на
9 месеца в дирекция БУТОСДЕМП по
Национална програма „Старт в кариерата” и
същото е назначено на постоянен трудов
договор към общинска администрация.
Община Сапарева баня кандидатства по 1 лице е
стажувало в общинска
Национална програма „Старт в кариерата”за администрация
Сапарева баня със
лицa до 29 години.
завършено висше образование в рамките на
9 месеца в дирекция БУТОСДЕМП по
Национална програма „Старт в кариерата” и
същото е назначено на постоянен трудов
договор към общинска администрация.
Община Сапарева баня кандидатства по 10 лица бяха обучени и наети на работа на
схема „Обучения и заетост за младите хора” следните длъжности:
по ОП „Развитие на човешките ресурси”  1 лице, назначено на длъжност треньор;
2014-2020.
 2 лица, назначени на длъжност работникпаркинг;
 4 лица, назначени на длъжност общ
работник;
 1 лице, назначено на длъжност разносвач;
 2 лица, назначени на длъжност пазач.
Община Сапарева баня кандидатства по Общинска администрация Сапарева баня
схема "Хоризонти" към Агенция за заетостта. осигури заетост на 4 лица
на длъжност работник озеленяване.
Община Сапарева баня кандидатства по Общинска администрация Сапарева баня
проект: „Работа” към Агенция по заетостта.
осигури обучения и работа за срок от 1
година на 9 лица 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 Общинска администрация Сапарева баня
схема „Обучения и заетост” ,Компонент II осигури работа и интегрира 6 неактивни и
към Агенция по заетостта.
безработни лица с трайни увреждания на
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Мярка 2. Подобряване достъпа до
информация и подпомагане на
проектите за заетост и стопанска
инициатива

2018г.

възраст над 29 г. за период от 24 месеца на
длъжностите:
 Общ работник- 3 лица;
 Полски пазач- 3 лица
Община Сапарева баня кандидатства
в След обявените резултати от конкурса през
инициативата
за
безплатен
безжичен месец Декември 2018г., се оказа, че община
интернет на обществени места WiFi4EU, Сапарева баня
е сред спечелилите
организирана от Европейската комисия.
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.

Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура”
Специфична цел 1. Подобряване на плановата и проектна осигуреност

Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура
Мярка 1. Рехабилитация и
подмяна на пътна и улична
мрежа и инфраструктура

2016г.

Община Сапарева баня кандидатства 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.

2017г.
Мярка 1. Рехабилитация и
подмяна на пътна и улична
мрежа и инфраструктура

2018г.

Проектът е на стойност 990 299,12лв. и
същият е входиран в ДФЗ „Земеделие”
на 05.10.2016г., 15:00:16 часа с
идентификационен
номер
10/07/2/0/00892.
Проектът е в процес на оценка.

Проектът
е
финансиране.
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

отхвърлен

за

Проектът бе депозиран по Програма за
развитие на селските райони , процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-7.001
Улици „Строителство, реконструкция
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реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „
Гюрица“ в община Сапарева баня” с цел
подобряване
качеството на живот на
жителите на община Сапарева баня на
стойност 1 018 320.81лв.

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. 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.

2018г.

Община Сапарева баня
проектно
предложение:

кандидатства

с Проектът бе финансиран по ПМС №125
Аварийно
– от 29.06.2018г. на Министерски съвет/
възстановителни работи по реконструкция на път, Бедствия и аварии/.
отводнителна система и пътни съоръжения на
местен път KNL 3193 (III-6204 Ресилово-Овчарци)- Проектът се реализира.
манастир „Покров на Пресвета Богородица на
стойност 186 000,62лв. без ДДС.

2018г.

Община Сапарева баня кандидатства с Проектът бе финансиран по ПМС №125
проектно
предложение:
Аварийно- от 29.06.2018г. на Министерски съвет/
възстановителни мероприятия на ул. Хан Аспарух, Бедствия и аварии/.
с. Сапарево, община Сапарева баня на стойност
176 961.40 лв. без ДДС.

2014г.

Мярка 2. Рехабилитация и
подмяна на водопроводна и
канализационна инфраструктура

2015г.

Проектът е реализиран.
Проектът бе изготвен и внесен в
ПУДООС/МОСВ
с
вх.
№МВО143238/29.12.2014г.
и
одобрен
за
изпълнение

Община Сапарева баня кандидатства с проектно
предложение:”Водоснабдяване
гр.Сапарева
баня, кв.”Висока зона”” /Главен клон І и
клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234,
255,259а,260,262а,263,
411,119,320,319,318,317,316,315,314,329,369,368,
367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т
407,409,412,414,318, улица с о.т 260,407а и 407
по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева
баня.
Проведена обществена поръчка и сключен
В процес на реализация.
договор за изпълнение на 17.09.2015г.
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2016г.

В процес на реализация.

2017г.

Проектът е на стойност 533 263,94лева
Община Сапарева баня кандидатства с проектно без ДСС.
предложение: „Реконструкция на второстепенни
водопроводни клонове с. Сапарево, Община Проектът не е одобрен за финансиране.
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,
94 лева без ДДС.

2018г.

Проектът е на стойност 533 263,94лева
Община Сапарева баня кандидатства с проектно без ДСС.
предложение: „Реконструкция на второстепенни
водопроводни клонове с. Сапарево, Община Проектът не е одобрен за финансиране.
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,
94 лева без ДДС.

Мярка 2. Рехабилитация и
подмяна на водопроводна и
канализационна инфраструктура

Мярка 2. Рехабилитация и
подмяна на водопроводна и
канализационна инфраструктура

2017г.

Проектът е приключил.

Община Сапарева баня реализира проект с Проведена е обществена поръчка за
наименование: ”Изграждане на второстепенна избор на изпълнител по ЗОП.
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””.
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2018г.
Мярка 4. Подобряване на
енергийна инфраструктура и
енергийна ефективност

2015г.

Проектът е изпълнен.

Община Сапарева баня кандидатства с проектно
предложение: „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”,

През
2015г.
след
проведена
обществена поръчка беше сключен
договор №56/20.10.2015г.
Предметът на Договора включва
изпълнение на дейностите от следните
два обособени етапа:
І. ЕТАП 1- включващ дейности за
енергийно спестяване, както следва:
Предоставяне на
услуга за
подмяна на съществуващи осветителни
тела със светодиодни осветителни тела на
територията на община Сапарева баня
съгласно изискванията на Техническата
спецификация на Възложителя.
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.

2016г.

Продължи реализацията на договора - етап 1 и
стартита реализацията на етап 2 от договора.

Приключи изпълнението на етап 1 от
договора,включващ
дейности
за
енергийно спестяване, както следва:
Предоставяне на услуга за подмяна на
съществуващи осветителни тела със
11

2017г.
Продължава да се реализира Етап 2
договора.
2018г.
Продължава да се реализира Етап 2
договора.

светодиодни
осветителни
тела
на
територията на община Сапарева баня
съгласно изискванията на Техническата
спецификация на Възложителя. И
стартира изпълнението на етап 2 от
договора за срок от 7 години.
В резултат от изпълнението на ЕТАП 2
от през годината е постигна годишна
икономия в размер на 480 MWи са налице
спестени емисии CO2 - 393, 132 тона
В резултат от изпълнението на ЕТАП 2
през годината е постигна годишна
от
икономия в размер на 477,142 MWи са
налице спестени емисии CO2 - 325,89
тона.

Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда
Мярка
1.
Подобряване
2018г.
Община Сапарева баня кандидатства с проектно
елементите
на
зелената
предложение: "Рехабилитация на oбществен парк
система
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", включващ дейностите:
•
Рехабилитиране на парк-село Сапаревопарцел I, кв. 35 в село Сапарево-12 500кв.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“
•
Обновяване на
фонтан-каскада в по подмярка 7.2. „Инвестиции в
централна градска част –парцел 74 в гр. Сапарева създаването,
подобряването
или
баня-139,49кв.м.
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“
пред ДФ „ Земеделие „ на 13.07.2018
на стойност 738 739.29лв.
г.
Проектът е в процес на оценка.

Мярка
1.
елементите
система

Подобряване
на
зелената

2018г.

Община Сапарева баня кандидатства с проектно Проектът бе депозиран по проект:
предложение: „Подмяна на облицовката на ”Красива България-2018- мярка М01
фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, „Подобряване на обществената среда
12

Мярка
2.
Подобряване
управлението на отпадъците

2018г.

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.
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.

в населените места” към МТСП.
Проектът
не
финансиране.

е

одобрен

за

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
Проектът предвижда да бъдат
изградени предварително третиране на битовите
инсталация за предварително третиране на отпадъци”.
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
13

на зелените отпадъци на територията на трите
общини и сметосъбиращ камион, с цел въвеждане
на
система
за
разделно
събиране
на
биоразградими отпадъци в общините.

Мярка
3.
Запазване
биоразнообразието
природните ресурси

на
и

2018г.

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.
и
същият е в процес на оценка.

Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”

Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура

2016г.
Мярка 1. Подобряване на
материалната и техническа база

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно предложение: РЕКОНСТРУКЦИЯ
И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ДЕТСКИ
ПЛОЩАДКИ в ОДЗ „Света Анна” – град
Сапарева
баня,
област
Кюстендил,
финансиран от ПУДООС към МОСВ в
рамките на Национална кампания за чиста
околна среда - 2016г.” на тема: „ОБИЧАМ
ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”.

Проектът е входиран в ПУДООС към МОСВ
и одобрен за финансиране. Получено е
финансиране в размер на 9 992лв. с ДДС.
Проектът е приключил.
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2017г.

Проектът е входиран в ПУДООС към МОСВ
и одобрен за финансиране. Получено е
Община Сапарева баня кандидатства с финансиране в размер на
9 990,76лв. с
проектно предложение: "Облагородяване и ДДС.
изграждане на зона за отдих и детски кът в с.
Сапарево" , финансиран от ПУДООС към МОСВ
Проектът е приключил. Изградена е нова
в рамките на Национална кампания за чиста
околна среда - 2017г.” на тема: „ОБИЧАМ детска площадка за игра и зона за отдих в
село Сапарево.
ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”.
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2016г.

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно предложение: Преобразуване, чрез
сливане на ПГТА " Алеко Константинов" и
ОУ "Христо Ботев" в единно СОУ «Христо
Ботев»,
гр.
Сапарева
баня
по
НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА
"ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА
МРЕЖА" 2016 г.

Мярка 1. Подобряване на
материалната и техническа база

Проектът бе подаден на 31/05/2016г. и
одобрен за финансиране през 2016г.
на
стойност 199 546,46лв. Проектът включва
следните дейности:

Оптимизация на използването на
сградния фонд и финансовия ресурс,
включваща
подобряване
на
материално-техническата
база
и
намаляване разходите за консумативи и
поддръжка на сградния фонд на
училищата


Оптимизация
педагогическия
персонал



Запазване
на
професионалните
направления, придобивани от ПГТА
"Алеко Константинов" - гр. Сапарева
баня
Подобряване съотношението учител ученици
Създаване на условия за пълноценна
интеграция на ромското малцинство
чрез подобряване физическата среда и
достъпа до образование;




2016г.
2017г.

През месец декември 2016г. бяха проведени
обществени поръчки за извършване на СМР
и доставка на обзавеждане.

на числеността на
и непедагогическия



Подобряване на качеството на живот, на
жизнената и учебна среда в СОУ „Христо
Ботев”



Повишаване на привлекателността на
региона, в частност на община Сапарева
баня
Проектът е в процес на реализация.
Проектът е приключил.
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Мярка
1.
Подобряване
на
материалната и техническа база

Мярка
1.
Подобряване
на
материалната и техническа база

2016г.

2016г.

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно предложение: „Интеграция чрез
партньорство” по ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж” към Министерство
на образованието и науката. Проектните
дейности включват съвместни мероприятия
на община Сапарева баня и читалищата на
територията на общината за провеждане на
културни мероприятия и привличане на деца
от СУ „Христо Ботев”
към школи за
различни видове изкуства.

Проектът е на стойност 213 736лв. за срок от
24 месеца. Проектните дейности включват

Община Сапарева баня кандидатства с
проектно
предложение:
„Ремонт
и
модернизация на ОДЗ "Св.Анна", гр.
Сапарева баня“ по ПРСР- 2014-2020,
подмярка 7.2 с цел извършване на ремонтни
дейности за подобряване на качеството на
живот и на жизнената среда в ОДЗ „Св.
Анна”.

Проектът е на стойност 1 955 626,30лв. и
същият бе входиран в ДФЗ „Земеделие” на
05.10.2016г.,17:13:17
часа
с
идентификационен номер 10/07/2/0/00907

2017г.
2018г.

2018г.
Мярка
1.
Подобряване
на
материалната и техническа база

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”

провеждане на културни мероприятия и
привличане на децата от СУ „Христо Ботев” към
школи за различни видове изкуства и участия в
съвместни мероприятия на община Сапарева
баня и читалищата в общината.

Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът е в процес на оценка.

Проектът
е
одобрен
и
предстои
реализирането му.
През 2018г. бяха проведени всички
планирани процедури по ЗОП, касаещи
изпълнението на проекта и бяха избрани
изпълнители на СМР- дейностите на
обектите- филиалите на ДГ „Св.Анна” в село
Овчарци, село Ресилово и град Сапарева
баня. след
подписан
договор с ДФ
„Земеделие” - град София на стойност 1 631
360.29 лв. без ДДС Проектът е в процес на
реализация.
Проектът бе депозиран през електронната
система на Програмата Интеррег-ИПП за
трансгранично сътрудничество БългарияСърбия 2014- 2020 на 23.04.2018г.
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(Подобряване
на
социалната, Проектът не е одобрен за финансиране.
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.
Специфична цел 2. Подобряване на здравните услуги
Мярка

1.

Подобряване

на

2018г.

материалната и техническа база

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
кадастралната карта на гр. Сапарева баня" на
стойност 170 843лв. с ДДС.

Проектът бе депозиран по проект: ”Красива
България-2018- мярка М02 „Подобряване
на соц. услуга” към МТСП.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги
Мярка 1.
Подобряване
и
разширяване
на
набора
от
социални услуги и подкрепа за
уязвимите групи

2016г.

Община Сапарева баня участва като партньор
със Сдружение „Алианс за регионални и
граждански
инициативи"
(АРГИ)"
при
Проектът е входиран в МТСП
кандидатстването и изпълнението на проектно
предложение с наименование: „Прилагане на BG05M9OP001-2.005-0131.
мерки за повишаване качеството на живот,
трудова заетост и активно включване на

с рег. №
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жителите на община Сапарева баня" по
ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО
ВКЛЮЧВАНЕ", финансирана от ОПРЧР 2014 –
2020.

Мярка 1.
Подобряване
и
разширяване
на
набора
от
социални услуги и подкрепа за
уязвимите групи

2016г.

Мярка 1.
Подобряване
и
разширяване
на
набора
от
социални услуги и подкрепа за
уязвимите групи

2016г.

Мярка 1.
Подобряване
и
разширяване
на
набора
от
социални услуги и подкрепа за
уязвимите групи

2016г.

2017г.

Общината осигури заетост на 1 безработно
Община Сапарева баня
участва в
лице с увреждане на длъжност работник
Национална програма за заетост и обучение паркинг до 2018г. по Национална програма
на хора с трайни увреждания.
за заетост и обучение на хора с трайни
увреждания.
Проектът е приключил.
Община Сапарева баня участва в проект
"Хоризонти" към Агенция за заетостта за
повишаване на конкурентоспособността и
подобряване на достъпа до пазара на труда и
шанса за реализация на неравнопоставените
групи
в община Сапарева баня чрез
инвестиране в умения.

Общината осигури заетост на 6 лица до 29г.
на длъжност -работник озеленяване по
проект "Хоризонти" към Агенция за
заетостта.
Проектът е приключил.

Община Сапарева баня кандидатства по
Проектът е на стойност 33 598,40
лв.
обявена процедура BG05FMOP001-3.002„
Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” към Същият е входиран през 2016г. ,одобрен и е
сключен договор № BG05FMOP001-3.002Агенция за социално подпомагане
0088-С01 22.08.2016г. Реализирането на
дейностите по проекта, включващи соц.
услуга
”Tопъл
обяд”
включва
предоставянето на храна за обяд –
супа,основно ястие,хляб на 80 потребителилица от уязвимите групи на територията на
общината за периода септември 2016- април
2017.
Проектът продължава да се реализира ,
съгласно
сключено
Допълнително
споразумение
2
към
Договор
№
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BG05FMOP001-3.002-0088-C02 за период от
24 месеца, с което дейностите по проекта ще
продължат да се реализират до 31.12.2019г.
Проектът продължава да се реализира ,
съгласно
сключено
Допълнително
споразумение №4, в сила от 09.10.2018г.
към Договор № BG05FMOP001-3.002-0088C04
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.

2018г.

Мярка 1. Подобряване на и
разширяване
на
набора
от
социални услуги и подкрепа за
уязвимите групи

2015г.

2015г.

2016г.
2017г.

2018г.

Проект: „ПОМОЩ
В
ДОМА” по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
Процедура
BG05M9OP001-2.002
„НЕЗАВИСИМ
ЖИВОТ”.

Проектът е подаден и е на стойност 171
290.63 лв. Одобрен е за финансиране през
2015г. Дейностите по проекта осигуряват
предоставяне на социална услуга „Социален
асистент” и „Домашен помощник „ на 60
бр.потребители.
Сключен е договор № BG05M9OP001-2.00218 месеца
0098-C001 и започва реализацията на
проекта.
Проектът приключва реализацията си на 30.11.2017г. Осигурени са грижи за 60
потребители от 40 доставчици на социални услуги.
Проектът продължава да се реализира чрез Агенция за социално подпомагане.
Осигурени са грижи за 60 потребители от 40 доставчици на социални услуги.
Соц. услуга продължава да се реализира по ПМС №332/22.12.2017г. на Министерски
съвет. Осигурени са грижи за 76 потребители от 49 доставчици на социални услуги, от
които 27 лични асистенти, 17 соц. асистенти и 15 домашни помощника до меец август
2019г.
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Специфична цел 4. Създаване на благоприятни условия за културен и социален живот и спорт
Мярка 2. Подпомагане развитието
на самодейните инициативи и
събитиен календар

2018г.

Мярка 2. Подпомагане развитието
на самодейните инициативи и
събитиен календар

2018г.

Мярка 4. Подкрепа за спортни
инциативи
и
активност
на
населението

2018г.

Община Сапарева баня в партньорство с НЧ
„От извора-2013” кандидатства с проектно
предложение на стойност 5 000лв. с ДДС с
наименование: „Културната идентичност на
община Сапарева баня като
част от
културно-историческото
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”.
Община Сапарева баня, НЧ „Просветен лъч
- 1905” и Български арт и фолклорен център
„Нестия"
възстановиха
Фолклорния
фестивал „Нестия” след 2 годишно
прекъсване.

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 рамките на
Общинските майски празници на 26 и 27
май 2018г .
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.
Община Сапарева баня съвместно с община Стартът на състезанието бе даден на 26 май
Дупница бе домакин на Международно от град Дупница, през Сапарева баня, а
колоездачно състезание за купа "Долчини".
финалът на трасето бе 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 и в частност на територията на
община Сапарева баня.
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Приоритет 4 „Укрепване на административния капацитет”
Специфична цел 1. Подобряване и развитие на административния капацитет
Мярка 1. Подобряване достъпа на
административно обслужване

Мярка
2.
квалификацията
администрацията

2018г.
Община Сапарева баня реализира обновяване
на деловодна система „Архимед” и добавяне
на модул за електронен обмен на документи
с всички
администрации, вписани в
Административния регистър.

Повишаване 2017г. -2018г.
на
Община Сапарева баня участва в проект:
„Подобряване капацитета на общинските
служители за предоставяне на качествени
публични услуги”, за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Изградена е нов модул за електронен обмен
на документи с всички
администрации,
вписани в Административния регистър. в
Р.България в изпълнение на Решение №
357/2017г. на Министерският съвет, което
задължава административните органи да
приведат системите си за електронен
документооборот
в
съответствие
с
техническия протокол.
Обученията стартираха в края на 2017 г. и
ще продължат до края на 2018 г., като ще се
провеждат най-малко в 8 региона в
страната.Всички служители
на община
Сапарева
баня
са
регситрирани
за
преминаване на обучения по следните
модули:
устройство на територията;
общинска собственост;
превенция и действия при бедствия;
обществен ред и сигурност;
образование;
социални дейности;
местни данъци и такси;
общински бюджети;
управление на водите;
управление на отпадъците.

Мярка
2.
квалификацията
адмнистрацията

Повишаване
на

2018г.

Община Сапарева баня заяви намерение за Проектът е предвиден да започне в началото
участие в проект: "Внедряване на Общата на 2019 г.
рамка за оценка (CAF) в администрациите“,
реализиран от Института по публична
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администрация с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд,
CAF е особено подходящ инструмент за
подобряване управлението и работата на
българските държавни организации, защото
е:
•
инструмент за управление на качеството,
специално създаден за нуждите на
публичната
администрация
от
самия
публичен сектор;
•
общ, достъпен, безплатен и лесен за
употребамодел, който се прилага от самата
публична администрация без необходимост
от специални финансови ресурси за неговото
внедряване и поддържане;
•
цялостен инструмент, който обхваща и
анализира
различните
аспекти
на
организационното изпълнение и допринася
за постигането на „добро управление” в
публичната администрация.
Специфична цел 2. Насърчаване на партньорства
Мярка 1. Разшираване на мрежата
от
партньорски
местни
и
държавни публични организации

Община Сапарева баня подписа Партньорски През месец април 2018г. бяха подписани 2
споразумения със Сдружение „Балкан” партньорски споразумения със следните
Република Сърбия, както и с
Основно партньори:
училище „Георги Димитров” Босилеград и
Спортно сдружение Босилеград, Република
 Сдружение „Балкан”
Република
Сърбия във връзка с подаване на проектни
Сърбия;
предложения по Програма Интеррег-ИПП за
 Основно училище „Георги Димитров”
трансгранично сътрудничество БългарияБосилеград и Спортно сдружение
Сърбия 2014- 2020 (Програмата), втора
Босилеград, Република Сърбия.
покана за подаване на предложения с №:
2014TC16I5CB007 – 2018 – 2
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Забележка: Всички изпълнени проекти през текущата 2018г. които са отчетени в настоящият доклад са заложени за
реализация в Oбщински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020г.

21.02.2019г., гр. Сапарева баня

Изготвил:
инж. С.Недялкова - експерт „програми и проекти”

Съгласувал:
Славчо Коларски- зам. кмет
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