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1. ВЪВЕДЕНИЕ
От началото на плановия период (2007 г.) до момента община Перник успешно реализира
над 50 от изброените по-долу проекти, както и редица други, които не са описани в
настоящия план за развитие. Тези внушителни цифри са красноречиви не само по
отношение на капацитета на общината за подготовка и изпълнение на проекти, но те са в
основата на положените усилия на общинската администрация за постигането на
осезаемото подобряване качеството на живот на жителите на община Перник. В
оставащото време до края на плановия период община Перник предвижда още поинтензивен график за подаване и изпълнение на над 70 проекта с основната мисия за
превръщане на общината във все по-привлекателно място за живот, бизнес и туризъм.
А) ОБОСНОВКА НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР
Планът за развитие на община Перник (2007 – 2013), разработен през м. април 2005 г. е
част от системата стратегически и планови документи, подготовката на които произтича
от Закона за регионално развитие (2004 г.). Този план е приет с решение на Общинския
съвет № 397/01.12.2005 г. и е валиден и към днешна дата. Обвързан e със стратегията
за развитие на Пернишка област, която от своя страна е изготвена в съответствие с
целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие.
През м. март 2008 г. бе разработена (и приета с решение на Общинския съвет № 77 от
20.03.2008 г.) актуализация на стратегическата част на Общинския план за развитие от
2005 г. В съответствие с виждането на общинското ръководство относно структурата на
Плана за развитие на община Перник и разбирането, че той трябва да следва
стратегическата рамка разработена за четири приоритетни (стратегически) полета, в
които са идентифицирани ключовите фактори за растеж и устойчивост при
актуализацията на плана през 2008 г. бе извършена цялостна промяна на програмната
му част. Съществуващото общо декомпозиране на целите в плана от 2005 г., а именно
„цели – приоритети – мерки – програми – дейности” бе заменено с по-проста и поефективна логическа структура за всяка една отделна приоритетна област „цели –
мерки – проекти”. По този начин бе постигнат списък от краен брой проекти,
изпълнението на които създава условия за реализация на мерките и постигане на
стратегическите цели на общината в предварително дефинирани приоритети в четири
стратегически полета - икономика, териториално развитие, културно-историческо
наследство, спорт и туризъм и административен капацитет.
Присъща характеристика на всеки процес на планиране е неговата повторяемост.
Динамичните промени във факторите на „външната среда” на всяка икономическа
единица в т. ч. и на териториалните единици, каквито са общините принуждава органите вземащи решения да променят политиките, приоритетите и целите си за развитие, от което следва, че те текущо трябва да обновяват стратегиите и плановете за
постигането на тези цели. През изминалите четири години след актуализацията на
Плана от 2008 г. под влиянието на световната финансова криза, навлизането на страната
в рецесия бяха регистрирани сериозни промени в търсенето и предлагането на пазарите
на работната сила, инвестиционните стоки и недвижимите имоти. Задълбочиха се някои
стари проблеми свързани с градското и териториално развитие, инфраструктурата и
бита на гражданите както в страната така и в региона и общината. Промениха се
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настройките, очакванията и изискванията на хората по отношение качеството на живота.
На преоценка вече могат да се подложат някои тенденции свързани с макрорамката и
перспективите за регионално развитие. В съответствие с Националната референтна
рамка и с Оперативните програми на ръководството на Община Перник в по-голяма
степен се изясни ролята на факторите за растеж на местната икономика, приоритетите и
методите за използването на нейния потенциал. Ясни са източниците за финансиране на
общинските политики и регионални стратегии и ролята на социално-икономическите
партньори при вземането на стратегически решения за оставащия период.
Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Перник е
разработена за остатъка от периода 2012-2013 г. в съответствие с Методическите
указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно
развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със
Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г. и Закона за регионално развитие и правилника за
приложението му в сила от 31.08.2008 г.
Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на Доклад за Междинна оценка на
ОПР 2007-2013 г. за периода 2007-2011 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Актуализацията на Общинския план за развитие на община Перник за периода 2012 – 2013
г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината с цел да бъдат
отразени социално-икономическите промени, настъпили в периода 2008-2012 г. и
промените в националното и европейско законодателство в областта на регионалното
развитие.
Актуализираният ОПР на община Перник е съобразен с националните и европейски
планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските фондове, чрез
националните Оперативни програми, както и спецификите и възможностите на общината.
Планът за развитие на община Перник, съгласно Закона за регионално развитие, е
основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската
политика. Планът съчетава интересите и координира усилията на всички страни –
граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди,
социални групи, млади хора.
Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското
ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това
развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ
инструмент за развитието на Община Перник.
Актуализираният план за развитие на община Перник съответства на Националната
стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: Развитие на човешките ресурси,
Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет и Програмата за
развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална развитие;
Регионалната стратегия за развитие на Югозападен район за планиране; Областната
стратегия за развитие на Област Перник и секторни и местни стратегии и планове в
областта на социалната политика, околната среда, туризма, енергийната ефективност,
ВЕИ и други.
Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от
направената междинна оценка, представена на общинското ръководство и партньорите.

4

Планът за развитие е актуализиран, като са отчетени реалните нужди на местната
общност и въздействието на вътрешните и външните фактори, на основата на интегриран
подход по отношение бъдещото социално-икономическо развитие на общината.
При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на
партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните
проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и
изчерпателна информация нужна за актуализацията на Общински план за развитие на
община Перник. Актуализираният документ отразява актуалната ситуация в община
Перник в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2007 до 2012
година.
Основното предназначение на тази актуализация е да се поставят на планова основа
местните инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща
цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на
приоритетни за общината проблеми и задачи за периода 2012 – 2013 г. С това се
обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община Перник да използва
наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок
просперитет и условия за реализация на своето население.
Общинският план за развитие на община Перник е основен документ за провеждане на
политиката за регионално развитие на местно ниво. С негова помощ се обективизират
действията на местната изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и
целенасочено изпълнение решенията на общинския съвет и дейността на кмета и
общинската администрация. той се прилага при отчитане на динамично променящите се
условия, фактори и предпоставки, с оглед реализирането на дългосрочните и
краткосрочните цели на местната политика за развитие.
За целта се налага върху него да се осъществява непрекъснат мониторинг, с помощта на
който да се провежда ефективен контрол при етапното му управление. На тази основа
периодично планът за развитие следва да бъде актуализиран в програмната си част и
поддържан винаги в актуалност при промяна в състоянието на основните социалноикономически процеси и на средата.
Само при спазването на тези изисквания ще може да се осъществява публичност и
прозрачност при реализирането на общинския план и да се провеждаефективен контрол
от населението върху дейността на местната власт. Планът ще бъде ефикасно средство
за диалог с централните и други власти при решаването на текущите и оперативни задачи
на местната изпълнителна власт.
Б) МЕТОДИКА И ПОДХОДИ
Настоящата разработка се придържа строго към методиката и подходите възприети при
актуализацията на общинския план за развитие от 2008 г. базирана на парадигмата за
постигане на интегриран планов документ в Община Перник.. Аргументите в подкрепа
на предлагания подход са продиктувани от политиките на ЕС за целенасочено
използване на структурните фондове и националните ресурси за постигане на
ефекти, свързани с икономически растеж и повишаване на заетостта.
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Ефектите от своя страна се постигат чрез едновременно действащи съгласувани и
комбинирани интервенции по отношение на:
•

насърчаване и подпомагане на водещи местни бизнесмени;

•

подобряване на съответната инфраструктура и жизнена среда;

•

повишаване качеството на човешкия капитал.

В чисто практически план работата по актуализацията на ОПР преследва следната
логика:
•

Създаване на експертно-консултантски екип и разпределяне работата по приоритетните направления, формулирани от общинските потребности;

•

Генериране на проекти, напълно реализируеми и създаващи траен социалноикономически ефект чрез осигуряване на финансовото им обезпечение.

•

Преследване на приемственост и устойчивост при решаване проблемите на цялата общност, чрез разкриване на всички възможни източници за финансиране на
конкретни проектни предложения, като се търси комулативността на резултатите.

•

Приоритизирането на проектите е на основата на справедливото преследване
принципа на включване на възможно максимален брой бенефициенти.

За всеки проект е разработена информационна карта, в която е представено описание
на проекта, неговата проектна готовност, отговорното общинско звено, датата на изпълнение, източника на финансиране и възможността проекта да бъде финансиран по
линия на Оперативните програми.
Проектите са групирани в четири стратегически полета, които следват стратегията и
приоритетите за развитие на общината, като вземат предвид естествените
преимущества на Община Перник. Същевременно внасят и своя логика за комплексни,
взаимосвързани и координирани интервенции чрез инвестиционни проекти и “меки”
мерки. По този начин всеки един проект намира своя логичен адрес, ясна обосновка и
аргументация за необходимостта и важността му.
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2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Визията определя по-кратък и компактен начин посоката за развитие в определен
времеви интервал, като илюстрира обобщената представа на местната общност за
стандарта на живот, който желае да бъде постигнат в определен времеви интервал, чрез
комплекс от целенасочени и последователни интервенции в дадени приоритетни
области, с оглед на постигане на балансирано и устойчиво развитие, както на
територията , така и на действащите системи. От тази гледна точка визията обобщава
потребността на менстната общност от провеждането на местни политики, целящи
постигането на висотка степен на сигурност, достъпност, комуникационна свързанонст на
жизнената среда, висок екологичен и здравен статус и възможности за развитие на
икономическата активност, образованието и културата. Не на последно място в
европейския облик на една община се вписват и хоризонталните политики на ЕС,
придвидени на ниво местна общност.
Визията за развитие на община Перник е в съзвучие с Областната стратегия, която разглежда областта като проспериращ и динамично развиващ се регион, постигащ висок
икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот и устойчиво развитие
чрез максимално използване на сравнителните предимства и опазване на природното и
културно-историческо наследство.
При проектиране на визията на Община Перник е разгледан анализа на силните и слаби
страни, възможностите и заплахите и на тази база са изведени предпоставките, които
определят избора на цели и стратегия за развитието на общината за периода 2007 –
2013 г.
„ОБЩИНА ПЕРНИК - ПРИВЛЕКАТЕЛНО И УДОБНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ПОЧИВКА,
СПОРТ И ТУРИЗЪМ, С УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА
ИКОНОМИКА И МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Визията, целите и приоритетите на актуализирания документ за изпълнението на
Общинския план за развитие на община Перник за периода 2011-2013 г. напълно
съответстват на заложените в стратегическия документ при актуализацията му през 2008
г. С настоящата разработка са съобразени някои нови моменти въз основа на
актуализирания социално-икономически профил, като е отчетен актуализирания
документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния планов район
за периода 2011-2013 г., Националната стратегия за регионално развитие за периода
2009-2015 г., оперативните програми за периода 2007-2013 г., финансирани от
фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС.
Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Перник се нуждае от
значително ускоряване на социално-икономическото си развитие. Общината следва да
мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и така
да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори възможностите за
финансиране (национални и европейски) в оставащия планови период. Необходимо е и
прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това означава подходящо
съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху инфраструктурния,
човешкия, иновационния и природно-културния потенциал на общината. Сериозни
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дефицити в основните фактори на производството ще забавят този процес. Това налага
прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие
върху основни приоритети, а от друга – да води до балансирано изграждане на
материалните и социалните предпоставки на развитие върху цялата територия на
общината.
Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на
общината са се увеличили през последните години. Необходимо е ново градиране на
приоритетите, териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се
постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на
целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. На тази основа
визията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г. следва да бъде
подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на основните
икономически сектори (стимулиране на леката промишленост и модернизация на
индустрията), агресивна – по отношение на желания териториален баланс в развитието
на общината и протичането на демографските процеси и стабилизираща - по отношение
изграждането и обновяването на инфраструктурите.
Във визията на община Перник се набляга на привлекателността и удобството да се
живее и инвестира в нея, което може да се постигне чрез подобрено обслужване на
хората и бизнеса от страна на администрацията и чрез доизграждане, модернизиране и
поддържане на инфраструктурата. Освен това в така дефинираната визия се залага тезата, че природните дадености, културно-историческото наследство и развитата от
близкото минало спортна база могат да бъдат използвани по такъв начин, че да се промени „имиджа” на Перник - от сив, неприветлив и замърсен промишлен център на Граово на красиво, уникално и желано за посещение от страната и чужбина място.
Ключовият термин във визията на общината не е възраждането на традиционните за
района промишленост, а постигане на конкурентноспособност върху фак- торите за
бърз и устойчив растеж, при което днешната стопанска дейност ще бъде в хармония с
природата и с изискванията и разбиранията на бъдещите поколения.
Развитието на общината през последните години показа, че съществуват определени
стереотипи на мислене, в които все още не са възприети последствията от смяната на
организационния и географски модел на развитие на българската индустрия и на цялото национално стопанство. Поради тази причина на местно ниво продължава да съществува илюзията, че традиционните пернишки производства трябва да бъдат възстановени
и че местната власт трябва да полага особени усилия в тази посока.
Виждането на днешното общинско управление е, че местната политика трябва да се
фокусира върху насърчаването на инвестициите за структурно и технологично обновяване на съществуващи и успешни предприятия, които са успели да се утвърдят и да
оцелеят в трудния период на прехода, както и за привличане на инвестиции в нови производства с висока добавена стойност. Общинската политика трябва да поощрява малкия бизнес и предприемачеството, да съдейства за изграждането на индустриални паркове, да привлича инвестиции в новите информационни технологии и високотехнологичните отрасли. Факторите за развитие и конкурентноспособност на общината трябва
да се търсят в новите технологии, поощряване инвестирането в човешкия капитал и
създаването на ново качество на човешките ресурси, а не в традициите на една
индустрия, базирана на местни ресурси и на желанието за постигане на затворен
цикъл на производство (въглища – електроенергия и топлоенергия; черни метали –
машиностроене).
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Ако в далечното минало не бяха разработени полезните изкопаеми и не бяха създадени
големите предприятия на индустрията Пернишката котловина щеше да се наложи като
най-важния обект за отдих, спорт и туризъм за столицата. Докато почивния отдих в края
на седмицата на столичани в миналото все още се е лутал в околностите на Софийската
котловина, съседната Пернишка котловина усилено се е антропогенизирала и не помалко замърсявала.
Днешната общинска власт иска да промени стария имидж на Перник като индустриален,
сив и замърсен район, намиращ се на едно от последните места в класацията за добро и
привлекателно място за живот. Закриването на големите замърсители и модерното управление на пернишките отпадъци дават шанс в активен стопански оборот да се включи
и един толкова модерен и печеливш и в същото време толкова екзотичен с оглед на
миналото и днешното състояние на пейзажа стопански отрасъл като туризма. Оказва се,
че общината притежава много природни и материални доказателства, които могат да
бъдат впрегнати в изграждане на нова визия на Перник - дестинация с добре организирана туристическа инфраструктура, уникални обекти за посещение с добре поддържан
достъп, екологични пътеки и биологично разнообразие, фестивални и спортни прояви и
много възможности за алтернативен туризъм по южните склонове на Витоша.
При дефиниране на визията на община Перник е съобразено и обстоятелството, че конкурентноспособността на една община трябва да се съпоставя не само в национален, но
преди всичко в европейски план. Отчита се значителното изоставане на общинската
икономика по технологичен и иновационен потенциал за растеж, управление на знанията и по подготвеност за използване на ИКТ и се утвърждава разбирането, че тази изостаналост трябва да се преодолее в условията на интензивен догонващ растеж през
следващите години. Във визията обаче се залага постигането на устойчиво развитие, основано на факторите за бърз растеж, да става в комбинация с по-добро използване на незаменимия природен и социален капитал. Акцентира се върху такива важни
фактори за бърз растеж като инфраструктура, транспорт и географско положение (с
преминаващите транспортни коридори и близостта до столицата) и едновременно с това
се отчита важността на инвестиране в човешки капитал, развитие на високотехнологични сектори и икономика на знанията, за да се превърне Перник в един съвременен европейски град.
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3. ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Генералната стратегическа цел произтича
делена въз основа на направен анализ
социално-икономическото развитие и
възможностите и заплахите с отчитане на
на през последните пет години.

от визията за развитие на общината и е опрена състоянието на общинската икономика и
анализа на силните и слаби страни,
постигнатите ефекти от реализацията на пла-

Община Перник ще използва в максимална степен своите силни страни и възможности
за да постигне ускорено развитие, опирайки се на съществуващите фактори за растеж и
конкурентноспособност в съответствие с принципите на устойчивата икономика.
Генералната стратегическа цел за периода до 2013 г е формулирана по следния начин:
“ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ОТ СРЕДНИТЕ ЗА СТРАНАТА ТЕМПОВЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ”

В горната формулировка се съдържат два важни и взаимообвързани компоненти: „икономически растеж” и „качество на живот”. Първият компонент е двигателят на социално-икономическото развитие, а вторият осигурява условията за изпълнение.
Първата част на стратегическата цел „по-високи от средните за страната темпове на
икономическия растеж” е решаваща, но се обвързва с необходимостта този растеж да
се разглежда в трите измерения на устойчивото развитие, а именно икономическо, социално и екологично. Постигането на целевите темпове на растеж изисква извършване
на качествени инвестиции и провеждане на подкрепяща политика в избраните приоритетни области.
Втората част на генералната стратегическа цел „подобрено качество на живот” означава постигане на по-високи стандарти на жизнената среда, което в крайна сметка се измерва чрез изградена и поддържана инфраструктура, образование, жилища, доходи и
заетост, здравеопазване, екология, условия за работа и почивка - култура, спорт, туризъм.
В рамките на така дефинираната генерална (обща) стратегическа цел са избрани 4 (четири) стратегически полета, съдържащи специфичните цели (подцели) имащи ключово
значение за постигането на тази цел.
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЕТА И ПРИОРИТЕТИ
Определени са следните стратегически полета:
1. “Икономика и бизнес”;
2. “Устойчиво териториално развитие”;
3. “Културно-историческо наследство, спорт и туризъм”;
4. “Общинска администрация”.
Стратегическите полета са приоритетните области в дейността на общината, където се
решават ключови проблеми и организира изпълнението на важни проекти, които оказват решаващо въздействие върху реализацията на стратегията. В тях са разкрити и заложени стратегическите приоритети, специфичните цели и оперативните мерки и проектите, чрез реализацията на които ще се постигне генералната стратегическа цел. По
този начин чрез метода на стратегическото планиране се преминава от общите формулировки към конкретни действия и проекти за постигането на определени социалноикономически ефекти.
По-долу са представени отделните стратегически полета:
4.1. ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
Приоритет
Конкурентноспособност и динамичност в развитието на местната икономика и
поощряване на инвестициите;
Специфични цели и мерки
1. Стабилизиране на икономическото развитие на община Перник.
Задачи / Мерки
a) стимулиране и комплексно подпомагане на малките и средни фирми;
b) активизиране на инвестиционния маркетинг и реализиране на стратегия за привличането на инвестиции;
c) стимулиране на социалното предприемачество и насърчаване на инициативите в
тази област чрез активни мерки и ПЧП;
d) подобряване на качеството на човешките ресурси.
2. Реализиране на териториалните резерви на гр. Перник, стабилизиране на
селищната мрежа, деконцентриране на икономическите активности
Задачи / Мерки
a) разработване на концепция и меморандум за инвеститорите и създаване на
целеви ПЧП с инвестиционно предназначение.
b) Преструктуриране на съществуващите и създаване на нови приградски и
междуселищни производствени и складови зони.
c) въвеждане на клъстерен подход. Инициране и подкрепа за създаване на
клъстери
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3. Инвестиране в човешки капитал чрез развитие на социалните услуги и
социалната интеграция. Постигане на гъвкав пазар на труда и насърчаване
на „обучението през целия живот”.
Задачи / Мерки
a) Активно взаимодействие на социално-икономическите партньори за осигуряване
на гъвкав пазар на труда
4. Повишаване на изследователския, технологичния и иновативен потенциал на
местната икономика
Задачи / Мерки
a) Разработване на общинска иновационна стратегия
Очаквани ефекти
•

подобрено равнище на конкурентноспособност на общината (атрактивна оферта
към бизнеса под формата на инфраструктура, терени и ефективни процедури за
извършване на стопанска дейност);

•

икономически растеж над средния за страната;

•

увеличено количество и подобрено качество на инвеститорите в т. ч. от страната
и чужбина;

• подобрена бизнес активност посредсвом стимулиране на предприемачеството и
иновациите;
•

намалена безработица, увеличено търсене на пазара на труда и създадени условия за задоволяване на това търсене;

•

подобрено качество на човешките ресурси;

•

подобрени доходи на населението включително и в селските общини от алтернативни производства;

•

подобрено сътрудничество и доверие между община и бизнес;

•

повишен капацитет за работа с еврофондовете и финансиране на икономическия
растеж.

•

развит капацитет за използване на технологиите и изследователска дейност сред
бизнеса

•

развита иновационна култура;

•

изградени успешни партньорства;

• въведени системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка според
нуждите на местния пазар на труда, съвместно със социално-икономическите
партньори
•
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развита предприемаческа култура сред гражданското общество

4.2. УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
Приоритет
Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене.
Специфични цели и мерки
1. Постигане на ефективно развитие на устройство на територията.
Задачи / Мерки
a) създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.
2. Подобряване на инженерната и социална инфраструктура, рехабилитация
на уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали.
Задачи / Мерки
a) изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите
пространства;
b) реконструкция на водопроводната мрежа и подобряване на водоснабдяването;
c) обновяване и доизграждане на канализация и пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води;
d) Разширяване и модернизация на местната транспортна и комуникационна
инфраструктура-пътища, публичен транспорт
e) обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура;
f) достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси.
3. Подобяване на енергийната ефективност, развитие на енергийните мрежи и
използване на възобновяеми енергийни източници.
Задачи / Мерки
a) Разработване и прилагане на стратегия и програма за енергийна ефективност,
отнасяща се за общинския сграден фонд и публични общински обекти;
4. Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и
опазването на околната среда.
Задачи / Мерки
a) Ефективно управление на отпадъците
b) Изграждане на зелена система и предпазване/намаляване на ерозията
Очаквани ефекти
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•

добре планирано и интегрирано бъдещо развитие на общината и висока степен
на информираност на жителите, бизнеса и инвеститорите по отношение на градското устройство и развитие;

•

разкрити нови и многообразни социални услуги, построени нови жилища в т. ч.
за млади семейства и социално слаби граждани, увеличен брой на места в детските градини и в домове за стари хора и подобрени здравни услуги в т. ч. и по
училищата и детските заведения;

•

енергийно ефективна и модернизирана инженерна и социална инфраструктура
(улична мрежа, осветление, общински пътища и градски транспорт, общински
сграден фонд, зелени площи, водопреносна и канализационна мрежа,
електропреносна мрежа, велосипедни алеи, училища, социални заведения) и
намалени загуби на енергопотребление и вода;

•

енергийно—ефективно управление на общинския сграден фонд, намаляване на
разхода и когенерация на енергия

•

подобрен процес на превенция и контрол върху престъпността;

•

благоустроени квартали и подобрена екологична среда в т. ч. санирани терени,
паркови площи и оползотворяване и рециклиране на твърдите битови отпадъци.

4.3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Приоритет
Икономически ефективно и социално отговорно използване на културно-историческото
наследство (КИН), природните дадености и спортната база за ускорено създаване на
туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт.
Специфични цели и мерки
1. Приоритетно развитие на общинския туризъм чрез гъвкава и базирана на найдобрите европейски практики политика.
Задачи / Мерки
a) дългосрочно планиране насоките за развитие на спорта и туризма и оползотворяване на КИН;
b) промени в местното законодателство за стимулиране развитието на туризма въз
основа на най-добрите европейски практики;
c) организационна и институционална подкрепа по политиките и стратегиите в областта на КИН, спорта и туризма.
2. Възстановяване и поддържане на наложилите се в близкото минало успешни и
възможни форми на КИН, спорт и туризъм.
Задачи / Мерки
a) подобряване състоянието и усъвършенстване на функциите на спортните съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
b) подобряване на състоянието и усъвършенстване на функциите и предназначението на културната инфраструктура;
c) подобряване на състоянието и функционалното предназначение на КИН и свързаната с тях инфраструктура;
d) подобряване на състоянието и функциите на природни забележителности, съоръжения, атракции и свързана инфраструктура;
e) съхраняване и продължаващо развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината духовно наследство.
3. Увеличаване на възможностите за туризъм чрез диверсификация и засилване
развитието на алтернативните му форми.
Задачи / Мерки
a) разработване на екотуризма в защитените територии и природни феномени;
b) разработване на изходните пунктове за туризъм в планина Витоша и Люлин и съпътстваща туристическа инфраструктура;
c) валоризация и разработване на съществуващите
исторически уникати за познавателен туризъм;
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в

общината

културно-

4. Подобряване на условията и разширяване на възможностите за прекарване на
свободното време.
Задачи / Мерки
a) създаване на нови спортни съоръжения;
5. Разширяване на сътрудничеството и засилване на международния културен,
спортен и туристически обмен.
Задачи / Мерки
a) организиране на международни конференции и прояви, свързани с развитието
на културния / спортния обмен;
b) изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за обмяната на добри практики.
Очаквани ефекти
•

изградена, възстановена и включена в стопанския оборот материално техническа
база;

•

развита и добре поддържана туристическа инфраструктура;

•

създадени много добри условия за съхраняване и ефективно използване на културно-историческото наследство;

•

превръщане на общината в туристическа дестинация с национално значение;

•

многократно увеличение на посетителите в общината – индивидуални и групови
по различни направления на дестинацията;

•

значително увеличени приходи на общината от спорт и туризъм;

•

значително увеличена леглова база и възникнали нови работни места в сферата
на услугите;

•

създадено ефективно сътрудничество със съседните общини, частния бизнес и
неправителствените организации в сферата на културата, спорта и туризма.

4.4. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Приоритет
Подобряване на капацитета и ефективността на работа на общинската администрация,
модернизиране и фокусиране на дейността й към обслужване на гражданите и бизнеса.
Специфични цели и мерки
1. Оптимизиране на административната структура и подобряване ефективността, прозрачността и механизмите за контрол.
Задачи / Мерки
a) оптимизиране на административните структури и координацията между отделните сектори и отдели;
b) подобряване на функционирането на внедрената Система за управление на качеството според ИСО 9001:2008;
c) прозрачност и отчетност на администрацията и превенция на корупцията.
2. Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите.
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Задачи / Мерки
a) подобряване управлението на човешките ресурси;
b) повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията.
3. Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги.
Задачи / Мерки
a) подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и възможностите за достъп до е-услуги;
b) създаване на Интернет-базирана информационна система за подобряване на
бизнес средата.
Очаквани ефекти
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•

повишена ефективност на работа на общинската администрация, подобрена комуникация и координация между общинските служби и по-високо качество и
бързина на обслужване на гражданите и бизнеса, включително с е-услуги;

•

функционираща система за качество и напълно внедрено обслужване на едно
гише;

•

подобрен контрол, отчетност и намалени възможности за корупция и липса на
прозрачност в работата на общинските структури;

•

обучен персонал и подобрен капацитет за планиране и управление на проекти и
финансови средства;

•

внедрена Интернет-базирана информационна система.

5. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Декомпозицията на генералната стратегическа цел в конкретни проекти е извършена на
базата на „дърво на целите” за община Перник (Приложение 1) по стратегически полета (приоритети) и е записана в Таблица, наречена “Стратегическа рамка”, т.е. за всяко
поле е разработена отделна таблица. Структурата на тази таблица следва нивата на
дървото на целите и включва от ляво на дясно следните полета (колони):
•

Приоритет

•

Специфична цел

•

Мярка

•

Проект

Така разписана, стратегическата рамка (Приложение 2) е основата, върху която са
разработени Общинския план за развитие и Индикативната финансова таблица.
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6. ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ
Всеки един от идентифицираните в стратегическата рамка проекти е записан в отделна
информационна карта. Въведената информация във всяка една карта представлява сбор
от записи (полета), а цялата съвкупност от приложените в ОПР информационни карти
изгражда базата данни “Общински проекти”, която независимо от метода на създаване
и обработка (ръчна или автоматизирана), следва да се ползва в процеса на планиране,
контрол и мониторинг.
В картата, освен идентифициращите отделния проект данни, се изисква и попълване на
полета, които са важни както за процеса на планиране, мониторинг и отчитане, така и
за извършване на подготовката на проекти. Това са следните полета:
o размер на необходимите за реализация на проекта средства;
o стартова дата;
o очаквано времетраене на проекта;
o размер на средствата, които да се планират в общинския бюджет;
o отговарящо общинско звено;
o цел на проекта;
o кратко описание (резюме на проекта);
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•бенефициенти на резултатите от реализацията на проекта (целева група);
вид на проекта;
източници за финансиране;
проектна готовност;
наличие на подкрепящи документи;
код на Оперативната програма, по която може да бъде финансиран
проекта (ако има такава);
код за хоризонталната връзка (препратка за наличие на пряка връзка с
други цели, мерки и проекти от “стратегическата рамка”);
измерими индикатори (резултати), които се постигат с реализацията на
този проект;
дата на въвеждане;
лица, които са попълнили (актуализирали) картата и лице, което я е
утвърдило.

Основното предназначение на картите е да се използват в годишното планиране при
подготовката на Програмите за реализация на Плана за развитие. Като всяка база данни, те ще се актуализират текущо и по този начин във всеки един момент ще се осигурява информация за текущите проекти, тяхната готовност и изпълнението им.
Въз основа на данните от картите съответното звено от общинската администрация ще
има възможност да осъществява подготовка за кандидатстване по програми, финансирани от фондовете на ЕС или да търси съответния публичен или частен инвеститор.
Чрез тези карти в голяма степен в общината ще се въведе управленската техника “управление чрез цели и проекти”, с което ще се подобри изпълнението на Общинския
план за развитие и съответните програми за реализация на този план през годините в
периода до 2013 г. Актуализацията и мониторинга на тези карти ще осигурят условия за
по-лесно актуализиране на Общинския план за развитие, което ще се извършва при необходимост или ежегодно, ако динамиката на развитието изисква това.
Информационните карти са представени в Приложение 3.

18

7. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица (Приложение 4) е основен структурен елемент на
общинския план за развитие. В таблицата са обобщени основните мерки и проекти, които са резултат от процеса на планиране и разработване на стратегическата рамка за
развитието на община Перник за периода 2007 – 2013 г.
Одобрената от Общинския съвет индикативна финансова таблица предоставя възможност на общинската администрация да извършва предварителна подготовка и осигурява
необходимата проектна готовност за реализация на набелязаните приоритети на община
Перник за посочения планов период. Таблицата е добре обоснован и подготвен резерв
от мерки, проекти и ресурси, които създават база за разработване на годишните общински програми за реализация и за планиране на капиталовите разходи в общинските
бюджети. Разписаните в нея цели, мерки и проекти са подчинени на предварително
дефинирани в процеса на стратегическото планиране приоритети като за всяка от тях е
заложен срок на изпълнение и ресурсно обезпечение под формата на индикативна финансова сума. Основните данни за попълване на индикативната финансова рамка е извлечена от Информационните карти.
В редовете на индикативната финансова таблица са разположени всички елементи на
стратегическата рамка за развитие на община Перник в следната последователност:
•

Стратегическо поле

•

Приоритет

•

Специфична цел

•

Мярка

•

Проект

Следвайки структурата на стратегическата рамка за развитие, индикативната финансова
таблица е разделена по вертикала на четири стратегически полета, в които са посочени
ключовите приоритети, цели, мерки и проекти, необходими за развитието на общината:
1. “Икономика и бизнес”;
2. “Устойчиво териториално развитие”;
3. “Културно-историческо наследство, спорт и туризъм”;
4. “Общинска администрация”.
В хода на процеса на актуализиране на Плана за развитие на община Перник, приет от
Общинският съвет през 2005 г. и актуализиран през 2008 г., в стратегическата рамка и
индикативната финансова таблица за периода 2007 – 2013 г. са идентифицирани и
заложени специфични цели, мерки и проекти, подчинени на следните четири ключови
ПРИОРИТЕТА на общината:
Приоритет 1. Конкурентноспособност и динамичност в развитието на местната икономика и поощряване на инвестициите;
Приоритет 2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене;
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Приоритет 3. Икономически ефективно и социално отговорно използване на КИН, природните дадености и спортната база за ускорено създаване на туристическа дестинация, предлагаща интегриран туристически продукт
Приоритет 4. Подобряване на капацитета и ефективността на работа на общинската
администрация, модернизиране и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса.
По хоризонтала на таблицата (в колоните) са посочени годината, необходимия размер и
източниците на финансиране на заложените в рамката проекти. Получени са и сборовете на финансовите средства и източниците за финансиране за всеки приоритет, специфична цел и мярка.
Източниците за финансиране на планираните цели, мерки и проекти са разпределени в
следните групи:
-

национални източници, включващи средства от републикански бюджет, общински
бюджет, общински дружества, публично-частно партньорство;
Европейски съюз, включващ средства от Структурните фондове, Кохезионния
фонд и други европейски източници;
други източници, включително кредитни институции.

Заложените в таблицата суми и срокове са приблизителни (индикативни) и като такива
нямат задължителен, а по-скоро информативен характер. Уточнените конкретни срокове и суми се включват в годишните програми за реализация и в общинските бюджети
като капиталови разходи за съответните години. Съществува тясна обвързаност между
изготвянето на годишните програми за реализация и процедурата по изработването на
проектите за бюджети на общината.
Индикативната финансова таблица в Плана за развитие на Община Перник по правило е
отворен документ, който от една страна се актуализира винаги когато в „средата” настъпят съществени и значими промени, водещи до промени в стратегическата рамка за
развитие на общината и който от друга страна се актуализира ежегодно в резултат на
осъществявания мониторинг и оценка на изпълнението на годишните общински програми за реализация и бюджети чрез системата за мониторинг и контрол.
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8. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ
Изпълнението на Общинският план за развитие е продължителен, сложен и
многообхватен процес, който зависи от редица фактори и промени във вътрешната
и външната среда. Изисква се непрекъснато наблюдение и текущ контрол на плана и
съпътстващите го оперативни документи. Отговорник за изпълнението на плана е
Кмета на Община Перник, поради което той следва да създаде определен ред
(система) за мониторинг и контрол.
Елементите на системата за мониторинг и контрол са:
1. Наблюдаващ комитет (НК) – ръководи се от зам. кмета на икономическото
развитие и в него участват – съществуващия /с актуализиран състав/ Експертен
съвет, по двама представители на НПО и на бизнеса, един представител на
гражданите и трима общински съветници. Съставът се определя със заповед на
кмета, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на
Съвета. Наблюдаващият комитет има следния обхват на работа:
- наблюдава процеса на реализация на Общинския план за развитие чрез
годишната Програма за реализация;
- проверява напредъка в реализацията на отделните проекти;
- контролира осъществяването на необходимите промени и актуализации в
плановите документи;
- изготвя различен тип документи, основно доклади с оценка, препоръки и
предложения.
2. Обекти на наблюдение и контрол:
- Програма за реализация на плана за съответната година;
- Индикативна финансова таблица на ОПР;
- Информационни карти на включените в плана проекти.
3. Общ индикативен списък от индикатори за наблюдение и контрол (по-долу).
4. Процес на измерване, запис и оценка на резултатите на избрани от общия списък
за всеки конкретен случай индикатори. Извършваните от Наблюдаващия комитет
оценки са както следва:

21

-

Ежегодни - за оценка на изпълнението и напредъка по реализацията на
плана. ази оценка се извършва като се сравни Програмата за реализация на
Общинския ан за развитие за съответната година с изпълнението на
поставените в него цели, използването на финансовите ресурси,
необходимост от актуализация, препоръки и предложения за
актуализация за следващата програма и др. Изготвя годишен доклад.

-

При необходимост - при сериозна промяна в ситуацията, при задание от
Общинския съвет и други, НК изготвя документ, съгласно поставената
задача.

-

В края на периода НК изготвя доклад за цялостното изпълнение на
Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието
от реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ
на изпълнението, изводи и препоръки за актуализация или за нов ОПР и
др. Препоръчва се включването на външни експерти.

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ИНДИКАТОРИ
Индикаторите са групирани по стратегически полета, както следва:
1. Стратегическо поле: Икономика и бизнес
 Маркетингова стратегия за привличане на инвестиции
 Брой реализирани инициативи по линия на ПЧП
 Брой участници в бизнес-инициативи на общината
 Площ, залесена по инициативи за усвояване на общинските пустеещи земи;
 Обхванати от обучителни мероприятия лица
 Брой участници, експерти и учени
икономическото развитие на Общината

в

научни

мероприятия,

касаещи

 Брой обнародвани съобщения, научни доклади и други подобни публични
информации
 Брой фирми, включени в клъстери
 Брой организирани и проведени промоционални кампании за привличане на
нови инвестиции
 Брой на организираните ежегодни бизнес инвестиционни форуми, изложения,
панаири и информационни кампании и брой участващи стопански субекти в тях
 Брой на новосъздадени тържища и борси
 Брой на новосъздадените клъстери и мрежи
 Брой на фирмите, участващи в клъстери
 Брой на малките и средни предприятия, получаващи бизнес услуги от
клъстерите
 Брой изградени високотехнологични бизнес паркове и инкубатори
 Изградени индустриални зони (бр., кв. м. площ)
 Общ размер на инвестициите привлечени в бизнес парковете
 Брой на фирмите разположени в бизнес парковете
 Брой на заетите в новоизградените бизнес паркове
 Брой училища използващи съвременните информационни и комуникационни
технологии в процеса на преподаване (ел. учебници, ел. дъски, ел. дневник)
 Брой новосъздадени клубове по интереси за деца
 Разработена общинска иновационна стратегия
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2. Стратегическо поле: Устойчиво регионално развитие
 Разработена и утвърдена устройствена схема на община Перник
 Разработен и утвърден общ устройствен план на гр. Перник;
 Разработена и утвърдена специализирана кадастрална карта на гр. Перник
 Разработен и утвърден интегриран план за градско развитие
 Разработени и утвърдени ПУП на районите
 Разработена и утвърдена програма за разкриване на нови и многообразни
социални услуги в общината
 Разработена и утвърдена общинска жилищна политика
 Разработена и утвърдена програма за действие срещу намаляване на риска от
минните галерии
 Дължина на рехабилитирана и/или новоизградена улична мрежа в километри
 Дължина на реконструирана пътна мрежа в км.
 Брой сгради с подобрен външен вид
 Изградени зелени площи в кв. м.
 Брой декоративни и енергоспестяващи осветителни тела
 Изградена система за видео наблюдение
 Брой обекти за наблюдение включени в системата за видеонаблюдение
 Брой санирани общински сгради
 Брой инсталирани енергоефективни осветителни тела за улично осветление
 Брой жилища с енергиен сертификат (2007 = 100%)
 Изградени, възстановени и облагородени зелени площи в кв. м.
 Брой инсталирани декоративни и енергоспестяващи осветителни тела
 Изградени вело и пешеходни алеи в км.
 Подобрен достъп на хора с увреждания в км.
 Брой поставени указателни знаци
 Изградена водопреносна мрежа в км
 Изградена канализационна мрежа в км.
 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа (2007 = 100%)
 Брой изградени ПСОВ в населените места на територията на община Перник
 Брой детски заведения ремонтирани и съответстващи на стандартите
 Брой деца със сериозни здравно-медицински проблеми, получили здравна
помощ
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 Брой създадени клубове за пенсионери и лица в неравностойно положение
 Създадени условия и обзаведени кабинети за трудова интеграция на хора в
неравностойно положение
 Изграден дом за настаняване на възрастни хора
 Брой пребиваващи в дома за стари хора
 Брой ремонтирани и оборудвани здравни кабинети в училищата
 Брой деца обхванати от системата за здравни услуги в училищата
 Брой хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и жертви
на трафик получили защита
 Брой изградени жилища за млади семейства
 Брой хора в неравностойно положение настанени в социални жилища
 Брой ученици облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
 Въведено в експлоатация регионално депо за неопасни отпадъци
инсталация за оползотворяване и рециклиране на ТБО

Изградена

 Брой съоръжения за рециклиране на ТБО
 Въведено в експлоатация регионално депо за обезвреждане на строителни
отпадъци
 Площ възстановена паркова зона в хектари

3. Стратегическо поле: КИН, спорт и туризъм
 Брой картотекирани туристически обекти – туристически съоръжения,
културно-исторически ценности, природни ресурси, спортни съоръжения
 Разработен туристически профил на общината
 Брой зонирани територии
 Разработена стратегия и програма за развитие на туризма в общината
 Разработена стратегия за развитие на спорта и спортната база
 Проучени и въведени добри практики за развитие на устойчивия туризъм
 Брой инициативи за промени в местното законодателство поощряващи спорта
и туризма, одобрени от ОбС
 Разработена общинска наредба за развитие на спорта и туризма
 Брой модернизирани и реконструирани спортни обекти – спортни площадки,
игрища (футболни), зали, пързалки, басейни, фитнес центрове, тенис кортове
 Брой сертифицирани по европейски стандарти обекти
 Брой спортни клубове
 Брой места за подготовка на спортисти
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 Ползватели на спортната база в общината (бр., % от общото население)
 Активно спортуващи в общината (бр., % от населението)
 Брой проведени спортни състезания
 Продадени билети за спортни състезания
 Приходи от спортни състезания (х.лв.)
 Проведени младежки спортни прояви и събития (бр., % на увеличаване)
 Брой публично-частни партньорства при стопанисването и управлението на
спортни, туристически и младежки обекти
 Брой действащи младежки клубове и кръжоци в общината
 Театрални състави от общината (бр. състави, брой участници)
 Гостували състави (бр.)
 Брой организирани и проведени културни събития
 Брой участници в културни събития
 Брой театрални постановки
 Брой посетители на културни събития
 Продадени билети за културни събития (бр., х. лв.)
 Гости на общината за културни събития (бр.)
 Посещения в музеи (бр., х. лева)
 Музейна експозиция (бр. експонати, брой единици в хранилището)
 Екопътеки (бр., дължина в км.)
 Създадени нови местни туристически продукти (бр.)
 Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на
туристическия бизнес
 Брой на създадени/подобрени атракции
 Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в подкрепа
на местни туристически продукти
 Изградени/модернизирани културни обекти (2007 = 100%)
 Брой на продадените нощувки годишно
 Туристически организации (бр., бр. членове)
 Разпространени туристически информационни материали (х. бр.)
 Брой членове в туристически клъстер
 Брой въведени нови или обновени форми и центрове на туризъм
 Брой експонирани и социализирани обекти на природното и културноисторическото наследство
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 Брой нови туристически продукти за алтернативен туризъм и промоцирането им
 База данни за предлагани удачни локализации и форми на инвестиции в нова
туристическа инфраструктура
 Брой проекти за интегрирано развитие на туризма с техническата, бизнес,
социална и екологична инфраструктура
 Брой обновени и новосъздадени обекти на културата
 Брой
проекти
за
консервация,
експониране
и
анимиране
атрактивни/значими обекти от културно- историческото наследство

на

 Брой нови туристически информационни / посетителски центрове
 Брой обучителни програми по прилагане на новите стандарти за туристическо
предлагане и обслужване
 Брой участници в регионални и национални туристически борси и изложби
 Наличие на специализирана устройствена схема за развитие на туризма в
територията на общината и съседните общини
 Брой местни културни институции, получили подкрепа за развитие на
културата
 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата
 % на увеличаване на броя на организираните културни прояви
 Брой хотели, хижи, пансиони, заведения за хранене
 Леглова база в общината (бр.)
 Ползване на легловата база (общ бр. нощувки)
4. Стратегическо поле: Административен капацитет
 Разработен функционален анализ
 Разработена стратегия за организационно развитие
 Доклад от прегледа на системата за управление на качеството
 Брой обучени по изискванията на стандарт ИСО 9001:2000
 Разработена Програма за управление на Човешките ресурси
 Разработена социална политика на общината
 Предприети и организирани квалификационни курсове (брой обучения и
програми)
 Брой общински
квалификацията

служители

преминали

 Въведени добри
корупцията

практики,

гарантиращи

програми

за

прозрачност

и

повишаване

на

превенция

на

 Разработени детайлни наръчници за прилагане на добри практики
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 Проведен Анализ на услугите, предлагани от община Перник
 Изградена система Touch screen
 Изградени местни гишета в големите квартали ( в брой)
 Разработен детайлен план за предоставяне на е-услуги
 Изградени Middle Office и/или Call center
 Брой разработени нови модули и регистри на УНИМАП
 Дължина на изградената оптическа мрежа (информационен ринг)
 Брой звена, включени в информационния ринг
 Актуализиран уеб портал на общината
 Брой предоставени електронни услуги (% стари, % нови)
 Посещаемост на портала (брой посетители на ден, на месец)
 Брой проведени семинари, конференции, публикации
 Брой реализирани предавания
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ВИЗИЯ
ОБЩИНА ПЕРНИК ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВОТ, ПОЧИВКА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ С МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
И УСТОЙЧИВО РАЗВИВЩА СЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА

1.

2.

ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТ

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ДИНАМИЧНОСТ
В РАЗВИТИЕТО НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
И ПООЩРЯВАНЕ НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА
СЪЗДАВАНЕ РАСТЕЖ И
ПОВИШАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ЖИВОТ

3.
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4.

ПРИОРИТЕТ

ПРИОРИТЕТ

УСКОРЕНО СЪЗДАВАНЕ
НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ПРИ ЕФЕКТИВНО ПОЛЗВАНЕ НА
КИН, ПРИРОДАТА И
СПОРТНАТА БАЗА

ПОДОБРЯВАНЕ КАПАЦИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
И ФОКУСИРАНЕТО Й КЪМ
СЛУЖЕНЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

ПРИОРИТЕТ

1.

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ДИНАМИЧНОСТ В РАЗВИТИЕТО
НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ПООЩРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

1.1.

Специфична цел
СТАБИЛИЗИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПЕРНИК. СЪЗДАВАНЕ НА
КЛЪСТЕРИ И БИЗНЕС МРЕЖИ

Специфична цел

Специфична цел

РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ТЕРИОТОРИАЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА
ПЕРНИК, СТАБИЛИЗИРАНЕ НА
МРЕЖА, СЕЛИЩНАТА
ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ НА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИЯ
КАПИТАЛ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СОЦ.
УСЛУГИ И СОЦ. ИНТЕГРАЦИЯ.
ПОСТИГАНЕ НА ГЪВКАВ ПАЗАР НА
ТРУДА И НАСЪРЧАВАНЕ НА
„ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ”

1.4.

Специфична цел
ПОВИШАВАНЕ НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И
ИНОВАТИВЕН
ПОТЕНЦИАЛ НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
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1.3.

1.2.

1.5.

Специфична цел
СТИМУЛИРАНЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И
РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИОРИТЕТ

2.

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА
РАСТЕЖ И ПОВИШАВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ

2.1.

2.2.

Специфична цел
ПОСТИГАНЕ НА
ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ
НА УСТРОЙСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА

Специфична цел

Специфична цел

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖ. И
СОЦИАЛНА
ИНФРАСТУКТУРА,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА
УЛ.НАСТИЛКА И
БЛАГОУСТРОЙСТВО НА
ЖИЛИЩНИТЕ КВАРТАЛИ

ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ,
РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ
МРЕЖИ
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

2.4.

Специфична цел
ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
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2.3.

ПРИОРИТЕТ

3.

УСКОРЕНО СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ ПРИ ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА К.И.Н, ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И СПОРТНАТА БАЗА

3.1.

3.3.

3.2.

Специфична цел

Специфична цел

Специфична цел

ПРИОРИТЕТНО
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ЧРЕЗ ПОЛИТИКА БАЗИРАНА НА НАЙ-ДОБРИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

ВЪЗСТАНОВЕНИ И ПОДКРЕПЕНИ СТАРИ И УСПЕШНИ ФОРМИ И ПРОЯВИ НА СПОРТ, КУЛТУРА
И ТУРИЗЪМ

УВЕЛИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТУРИЗМА
ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
И АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ

3.4.

3.5.

Специфична цел

Специфична цел

ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ И
РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ
НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

ПОВИШЕНА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ НА ТУРИЗМА ЗА ПРИВЛИ-ЧАНЕ
НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ

3.6.

Специфична цел
РАЗШИРЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЗАСИЛЕН
МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН, СПОРТЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБМЕН
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ПРИОРИТЕТ

4.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ФОКУСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА Й КЪМ СЛУЖЕНЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

4.1.

4.2.

4.3.

Специфична цел

Специфична цел

Специфична цел

ОПТИМИЗИРАНЕ АДМИН.
СТРУКТУРА, ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА,
ПРОЗРАЧНОСТТА И
МЕХАНИЗМИТЕ ЗА
КОНТРОЛ

ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНИ И НАСОЧЕНИ КЪМ
ПОТРЕБИТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

4.4.

Специфична цел
СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО И УСТОЙЧИВО
ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, СИП И БИЗНЕСА

34

Приложение 2. Стратегическа рамка

35

1. СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: ИКОНОМИКА И БИЗНЕС
Приоритет

Специфична цел

Мерки

1.

1.1.

1.1.1.

Конкурентноспособност
и
динамичност в развитието на
местната
икономика
и
поощряване на инвестициите;

Стабилизиране
на
икономическото развитие на
Община Перник;

Стимулиране и комплексно подпомагане на МСП;

Проекти
1.1.1.1.
Разработване и провеждане на “Панаир
на младежкото предприемачество” –
общински бюджет

1.1.2.
1.1.2.1.

Активизиране на инвестиционния
маркетинг и реализиране на стратегия за привличането на инвестиции;

Подготовка и присъединяване на Община
Перник в Европейската мрежа “Региони
за икономическа промяна” - изпълнен
1.1.2.2.
Разработване
на
маркетингова
стратегия и маркетингов бюджет за
поощряване и привличане на инвеститори
в Община Перник; - изпълнен

1.1.3.

1.1.3.1.

Стимулиране на социалното предприемачество и насърчаване на
инициативите в тази област чрез
активни мерки и ПЧП;

Създаване на институционални условия и
технологична инфраструктура за прилагане
на най-добрите практики за заетост на лицата с увреждания; - ОПРЧР, ПЧП
;
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Приоритет
1.

Специфична цел

Мерки
1.1.4.

1.1.

Конкурентноспособност
и Стабилизиране
динамичност в развитието на икономическото
местната
икономика
и Община Перник;
поощряване на инвестициите

развитие

на Подобряване на качеството на чона вешките ресурси;

1.2.
Реализиране на териториалните
резерви на гр. Перник, стабилизиране на селищната мрежа,
деконцентриране на икономическите активности

1.2.1
Разработване на концепция и меморандум за инвеститорите и създаване на целеви ПЧП с инвестиционно предназначение;

Проекти
1.1.4.1.
Създаване на “Междуученически център” и
развитие чрез него на потенциала на децата
и младежите в Общината за бъдеща
успешна трудова и социална реализация ОПРЧР
1.2.1.1.
Разработване на Концепция за ПЧП, Маркетингов план и Меморандум за инвеститорите
за изграждането на Индустриална зона
“Караманица”; ПЧП,
Конкурентоспособност,
общински
бюджет
1.2.1.2.
Изработване на Концепция за ПЧП, Маркетингов план, Меморандум и Проект за инвеститорите за изграждане на трансгранично
селскостопанско тържище за търговия с живи животни и месо - ПЧП, ОПАК, общински
бюджет
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

1.

1.2.

1.2.2.

1.2.2.1.

Конкурентноспособност
и
динамичност в развитието на
местната
икономика
и
поощряване на инвестициите

Реализиране на териториалните
резерви на гр. Перник, стабилизиране на селищната мрежа,
деконцентриране на икономическите активности

Преструктуриране на съществуващите и създаване на нови приградски и междуселищни производствени и складови зони

Подобряване на инфраструктурата на Индустриална зона “Караманица” и създаване на
ефикасни условия за привличането на инвеститори; - ПЧП, ОПРР, общински бюджет
1.2.2.2.
Изграждане на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса в Индустриална
зона “Караманица” и интегриране на
инфраструктурните технически съоръжения
и терена; - ПЧП, ОПРР, общински бюджет
1.2.3.1.

1.2.3.
Въвеждане на клъстерен подход.
Иницииране и подкрепа за създаването на клъстери

Анализ на конкурентоспособността на
местната икономика и набелязване на
потенциални клъстери; - изпълнен
1.2.3.2.
Организиране и провеждане на “Кръгла
маса” за клъстерния подход; - изпълнен
1.3.1.1

1.
Конкурентноспособност и динамичност в развитието на местната икономика и поощряване
на инвестициите

1.3.

1.3.1

Инвестиране
в
човешкия
капитал чрез развитие на
социалните услуги и социалната
интеграция.
Постигане
на
гъвкав пазар на труда и
насърчаване на „обучението
през целия живот”

Активно
взаимодействие
на
социално-икономическите
партньори за осигуряване на гъвкав
пазар на труда

1.4.

1.4.1

Повишаван на изследователския, Разработване
на
технологичния
и
иновативен иновационна стратегия
потенциал
на
местната
икономика
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Стимулиране на възможностите на учебните
заведения за въвеждане на интерактивни
методи
на обучение на базата на
свъременните IT технологии – елекронни
учебници, електронни дъски, мултимедийни
проектори и др. – ОПРЧР и др. донорски
програми

1.4.1.1
общинска

Разработване на общинска
стратегия – общински бюджет

иновационна

2.СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Постигане на ефективно развитие на устройство на територията.

Създаване на градоустройствена
основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.

Изработване на устройствена схема на
община Перник - ОПРР
2.1.1.2.
Изработване на общ устройствен план на гр.
Перник. - ОПРР
2.1.1.3.
Изработване на специализирана кадастрална
карта на гр. Перник и кварталите му. – ОПРР
2.1.1.4.
Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие - ОПРР
2.1.1.5.
Изработване и промяна на ПУП на квартали.
– общински бюджет
2.1.1.6.
Разработване на програма за разкриване
на нови и многообразни социални услуги в
об- щината. - изпълнен
2.1.1.7.
Разработване на програма “Общинска
жилищна политика” – ОПАК, ОПРЧР,
общински бюджет
2.1.1.8.
Разработване на политика и програма за
преодоляване
на
вредното
влияние
(слягания, пропадания, руднични води и др.)
на подземните минни изработки върху
повърхността след спиране на подземния
въгледобив в Пернишкия промишлен басейн.
- ОПРР, ОПОС и др.
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

2.

2.2.

2.2.1.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства.

Проекти
2.2.1.1. Рехабилитация и/или изграждане на
уличната мрежа и прилежащи елементи в
Перник – ОПРР, общ. бюджет
2.2.1.2. Рехабилитация и реконструкция на
общински пътища и прилежащи елементи –
ул. “Рашо Димитров”; ул. “Иван Вазов”; ул.
“Средец”, с цел повишаване ефективността
на обслужването на вътрешно-регионалните
връзки. – ОПРР, общ. бюджет
2.2.1.3.Естетизиране и обновяване на
фасадите на големи и значими сгради в
центъра на гр. Перник – частино
реализиран, ОПРР, общ. Бюджет
2.2.1.4.Рехабилитация
на
улици
и
прилежащи елементи в кметствата на
община Перник. – частично реализиран,
ОПРР, общ. бюджет
2.2.1.5.Цялостно
оптимизиране
на
движението в гр. Перник – реконструкция
на съществуваща и създаване на нова
пътна мрежа. – частично реализиран, ОПРР,
общ. бюджет
2.2.1.6.Цялостно естетическо оформяне на
междублоковото пространство в жилищните комплекси на гр. Перник, обновяване
и изграждане на зелени зони за отдих и
осигуряване на декоративно осветление –
частично реализиран, ОПРР, общ. бюджет,
Красива България, ПУДООС
2.2.1.7.
Реконструкция и изграждане на пешеходни
алеи и вело алеи, тротоари и зони, подобряване достъпа за хора с увреждания. - ОПРР,
общ. бюджет
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

2.

2.2.

2.2.1.

2.2.1.8.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите пространства.

Изграждане на съоръжения и информационно-комуникационни мрежи за повишаване на
сигурността чрез видео наблюдения. - ОПРР
2.2.1.9.
Изграждане на пешеходен подлез при
спирка „Даскалово” на път I-6. - ОПРР, общ.
бюджет
2.2.1.10.
Основен ремонт на надлез „Иван Вазов”. ОПРР, общ. бюджет
2.2.1.11.
Изграждане на кръгово движение на
кръстовище „Бучински път”. – изпълнява се
2.2.1.12.
Възстановяване проводимостта и укрепване
на всички реки и дерета, които заливат
прилежащите територии и потенциално
застрашават техническата инграструктура. ОПРР, ОПОС
2.2.2.1.

2.2.2.
Реконструкция на водопроводната
мрежа и подобряване на водоснабдяването

Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа
и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник. –
ОПОС
2.2.2.2.
Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа и водоснабдяване в населените места
на община Перник. – ОПОС, ОПРР, общински
бюджет
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

2.

2.2.

2.2.3.

2.2.3.1.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Обновяване и доизграждане на
канализация и пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води.

Реконструкция
и
доизграждане
вътрешна канализационна мрежа на
град Перник. - изпълнен
2.2.3.2.
Изграждане на местни канализационни
мрежи с ПСОВ в населените места на
общината. - изпълнен

2.2.4.

2.2.4.1.

Разширяване и модернизация на
местната
транспортна
и
комуникационна инфраструктура пътища, публичен транспорт.

Рехабилитация и ремонт на пътна мрежа
Дивотино – Люлин - Г. Бучино. - изпълнен
2.2.4.2.
Ремонт и асфалтиране на пътна настилка на
отсечка от път Е-79 до с. Боснек. – ОПРР,
общински бюджет

2.2.5.
Обновяване на образователна,
социална
и
културна
инфраструктура.

2.2.5.1.
Ремонт и доизграждане на Дневен Център за
Възрастни с увреждания (II блок). – ОПРР, при
отваряне на подходяща мярка
2.2.5.2.
Ремонт, оборудване и привеждане на
общинските сгради в здравеопазването в
съответс- твие с изискванията на енергийната
ефек- тивност (профилакториум). – ОПРР, при
отваряне на подходяща мярка
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

2.

2.2.

2.2.5.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Обновяване
на
социална
и
инфраструктура.

Проекти
2.2.5.3.
образователна, Ремонт на детски заведения, обновяване
културна на дворното пространство и подмяна на
вътрешното оборудване. – частично
изпълнен, ОПРР, ОПРЧР , Красива България
при отваряне на подходяща мярка
2.2.5.4.
Ремонт и оборудване на здравни кабинети
в училища и детски градини (40
кабинета). - изпълнен
2.2.5.5.
Изграждане на център за временно
настаняване (адаптиране на неизползваема
общинска сграда). – ОПРР, ОПРЧР
2.2.5.6.
Изграждане на защитени жилища за хора
с интелектуални затруднения и хора
претър- пели насилие и жертви на
трафик. – изпълнен
2.2.5.7.
Изграждане на мрежа от клубове (на
пенсионера, на лица в неравностойно
положение и др.) – изпълнен, общински
бюджет, ПЧП
2.2.5.8.
Изграждане на общински жилища за млади
семейства чрез ПЧП. - ПЧП
2.2.5.9.
Изграждане и/или адаптиране на жилища за
хора в неравностойно положение. – ОПРР,
ОПРЧР, ПЧП
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Приоритет

Специфична цел

2.

2.2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Мерки
2.2.5.
Обновяване
на
образователна,
социална
и
културна
инфраструктура.

Проекти
2.2.5.10.
Ремонт на ДМСМГ за деца гр. Перник. изпълнен
2.2.5.11.
Ремонт, оборудване и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на
сградите и околното пространство на
СОУ “Св. Кл. Охридски”, VI СОУ, VIII СОУ,
XIII СОУ и X ОУ и училищата в с.Кладница,
с.Рударци, с.Дивотино, гр.Батановци,
с.Ярджиловци. - частично изпълнен, ОПРР,
Фонд „Козлодуй”
2.2.5.12.
Ремонт, оборудване и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на
сградите и околното пространство на
ПМГ, ХI ОУ “Елин Пелин”, V СОУ и ОУ „Св.
Иван Рилски”. – частино изпълнен, ОПРР –
при отваряне на подходяща мярка
2.2.5.13.
Ускоряване на интеграционния процес на
ромските малцинства чрез подобряване на
образователната инфраструктура – IX ОУ –
ОПРР, ОПРЧР, и други
2.2.5.14.
Осигуряване на архитектурно-достъпна
среда в образователния и културния
сграден фонд. – Социален фонд на МТСП

- 44 -

Приоритет

Специфична цел

Мерки

2.

2.2.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Подобряване на инженерната и Обновяване на образователна,
социална инфраструктура, ре- социална и културна инфраструктура.
хабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Проекти
2.2.5.15.

2.2.5.

Разработване и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност за сградите на
културните институти и читалищата.- ОПРР, Красива България
2.2.5.16.
Цялостен ремонт на РИМ, в т.ч. мерки за
енергийна ефективност, и изграждане на
музеен комплекс. – ЕИП – Норвежка
програма
2.2.5.17.
Изграждане на „Общностен център и ДГ в
кв. Тева” гр. Перник. – Изпълнява се Проект „Социално включване” – МТСП и
Световната банка
2.2.5.18.
Създаване на места за социализация в
ромските махали и идентифициране и
прилагане
на
най-добрите
приложни
практики за социализиране и интегриране на
ромското население. – ОПРЧР, НПО
2.2.5.19.
Създаване на център за професионална
подготовка за хора изгубили възможността
си да упражняват основната си професия и
да придобият нови умения. – ОПРЧР, НПО

2.2.6.
Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси
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2.2.6.1.
Анализ потенциала на общината за възможности за въвеждане на ВЕИ. – ОБщински
бюджет, ОПАК
2.2.6.2.
Изготвяне/актуализация на енергийни
одити на общинските сгради (училища,
детски градини, социални и здравни
заведения и др.). - изпълнен

Приоритет
2.
Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Специфична цел
2.2.
Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустройство на
жилищните квартали.

Мерки

Проекти

2.2.6.

2.2.6.3.

Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси

Поетапно изпълнение на мерките за
енергийна ефективност, предписани в
енергийните одити. – частично изпълнен,
ОПРР, Фонд „Ен. Ефективност”, Фонд
„Козлодуй”
2.2.6.4.
Саниране на общински жилищни блокове. –
частично изпълнен, ОПРР – при отваряне на
подходяща мярка
2.2.6.5.
Саниране на сгради в жилищните комплекси
на гр. Перник – ОПРР
2.2.6.6.
Газифициране
на
нетоплофицирани
квартали и общински обекти.- изпълнен
2.2.6.7.
Доизграждане на мрежата за улично
осветление в неосветени райони и
въвеждане на енергоспестяващи
технологии. – частично изпълнен, ОПРР,
общински бюджет, ПЧП

2.3.
Подобяване на енергийната
ефективност,
развитие
на
енергийните
мрежи
и
използване на възобновяеми
енергийни източници.

2.3.1.
Разработване и прилагане на
стратегия и програма за енергийна
ефективност, отнасяща се за
общинския
сграден
фонд
и
публични общински обекти

2.3.1.1.
Саниране и изграждане на енергийноефективно осветление в училища, детски
градини и ясли, социални и здравни
заведения и административни сгради – Фонд
„Козлодуй”, ОППР – при отваряне на
подходяща мярка
2.3.1.2.
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Подмяна на осветителните тела за улично
осветление с енергоефективни и прилагане
на
компютъризирана
система
за
управлението му – общински бюджет, ОПРР,
ОПАК

Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

2.

2.4.

2.4.1.

2.4.1.1.

Развитие и модернизация на
местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и
повишаване привлекателността
на общината за инвестиции и
местоживеене.

Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда.

Ефективно управление на отпадъците.

Регионално депо за неопасни отпадъци –
Перник. – изпълнен
2.4.1.2.
Инсталация
за
оползотворяване
рециклиране на ТБО. - изпълнен

и

2.4.1.3.
Депо (съоръжение) за обезвреждане на
строителни отпадъци – Перник. – Общински
бюджет, ПЧП
2.4.2.

2.4.2.1

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на
ерозията.

Изграждане на паркова зона Драгановец. ОПРР
2.4.2.2.
Реконструкция на Централен градски парк и
сервитутната му зона. - ОПРР
2.4.2.3.
Реконструкция на паркова зона “Изток”. –
ОПРР
2.4.2.4.
Проект за намаляване на ерозията на
почвата на територията на община
Перник. - изпълнен
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3.СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
Приоритет

Специфична цел

Мерки

Проекти

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

3.1.
Приоритетно развитие на общинския туризъм чрез гъвкава
и базирана на най-добрите европейски практики общинска
политика за поощряване дейността на икономическите субекти и общинските структури
за култура, спорт и туризъм.

3.1.1.
Дългосрочно планиране насоките
за развитие на спорта и туризма и
оползотворяването на културноисторическото наследство в общината.

3.1.1.1.
Инвентаризация и картотекиране на наличните културно-исторически, природни, туристически и спортни ресурси, изработване
на туристически профил и зониране на териториите и създаване на необходимите база
данни за подпомагане на потребителите и
инвеститорите в туризма. – ОПРР, ОПАК
3.1.1.2.
Анализ на състоянието и разработване на
стратегия и общинска програма за ускорено
развитие на устойчив туризъм. – ОПРР, НПО –
общински бюджет
3.1.1.3.
Анализ на състоянието и разработване на
стратегия и общинска програма за развитие
на спорта и за ефективно използване на наличната спортна материално-техническа
база. – общински бюджет

3.1.2.
Промени в местното законодателство за стимулиране развитието на
туризма въз основа на възприемането на най- успешните европейски
практики в тази област.

3.1.2.1
Разработване и приемане на общинска
наредба за развитие на спорта и туризма изпълнен

3.1.3.

3.1.3.1.
Създаване и развитие на Съвет по туризма
и специализирано координационно звено за
проблемите свързани с прилагане на политиките и стратегиите в областта на
КИН, спорта и туризма. - изпълнен

Организационна и институционална
подкрепа при прилагане на политиките и стратегиите в областта на
КИН, спорта и туризма.
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане
на наложилите се в близкото
минало успешни и възможни
форми на спортни прояви, свободно време, традиционен туризъм, култура, духовно наследство и др.

3.2.1.
Подобряване на състоянието и усъвършенствуване на функциите и
предназначението на съществуващите спортни съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

Проекти
3.2.1.1.
Ремонт и възстановяване на зала
“Дружба” като подготвително възстановителен модерен център на
детско-юношеския спорт. - изпълнен
3.2.1.2.
Ремонт и възстановяване на зала „Кракра”
в достъпно място за спорт за всички
възрасти. - изпълнен
3.2.1.3.
Реконструкция, ремонт и възстановяване
на спортен комплекс „Дивотино” за
превръщане в спортно – подготвителен
център. - изпълнен
3.2.1.4.
Реконструкция, ремонт и възстановяване
на зала „Металург” за превръщането й в
градска спортна база с хотелска част. изпълнен
3.2.1.5.
Реконструкция, ремонт и възстановяване на
стадион „Миньор” и помощното игрище.
ОПРР, Програми на Министерството на
спорта, ПЧП, общински бюджет
3.2.1.6.
Възстановяване
и
реконструкция
на
наличните спортни площадки и игрища. –
частично изпълнен ОПРР, Програми на
Министерството
на
спорта,
Красива
България, Национални програми на МОМН
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане
на наложилите се в близкото
минало успешни и възможни
форми на спортни прояви, свободно време, традиционен туризъм, култура, духовно наследство и др.

3.2.2.
Подобряване на състоянието и усъвършенстване на функциите и
предназначението на културната
инфраструктура.

Проекти
3.2.2.1.
Интегриран проект за ремонт,
реконструкция и оборудване на
драматичен театър "Б.Дановски" изпълнен
3.2.2.2.
Рехабилитация, ремонт и прилагане на мерки
за енергийна ефективност на Двореца на
културата - Доверителен ЕКОФОНД
3.2.2.3.
Реконструкция, ремонт и възстановяване на
Общински младежки дом и Районен младежки дом – кв. Мошино - ОПРР

3.2.3.
Подобряване на състоянието и
функционалното предназначение
на
съществуващите
културноисторически обекти и свързаната с
тях инфраструктура.
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3.2.3.1.
Средновековна пернишка крепост „Кракра”
– фестивален център и място за отдих: I
етап – Частична реконструкция на
крепостната стена; изг- раждане на
амфитеатър; осигуряване на целогодишни
условия
за
разкопки;
II
етап
–
Средновековни работилници; III етап –
Изграждане на конна база. –
етап I изпълнен; ОПРР
3.2.3.2.
Рехабилитация, модернизация на оборудването и усъвършенстване на експонирането в
Историческия музей чрез въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация. – ЕИП – Норвежка програма

Приоритет

Специфична цел

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

3.2.
Възстановяване и поддържане
на наложилите се в близкото
минало успешни и възможни
форми на спортни прояви, свободно време, традиционен туризъм, култура, духовно наследство и др.

Мерки
3.2.4.
Подобряване на състоянието и
функционалното предназначение
на съществуващите природни забележителности, туристически съоръжения и атракции и свързаната с
тях инфраструктура.

3.2.5.
Съхраняване и продължаващо развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината духовно наследство.

Проекти
3.2.4.1.
Възстановяване и обновяване на планинска
хижа Славей в местността Голо Бърдо, наложила се като място за еднодневен туризъм; - изпълнен

3.2.5.1.
Съхраняване, популяризиране и промоция
на
международния
фестивал
на
маскарадните игри “Сурва”. - изпълнен
3.2.5.2.
Съхраняване, популяризиране, промоция и
развитие на детския празник „Чичо Стоян” в
национален празник. – ОПРЧР, общински
бюджет
3.2.5.3.
Съхраняване, популяризиране, промоция и
развитие на професионално – творчески
пленери – изпълнен, Общински бюджет, ПЧП
3.2.5.4.
Разработване и организиране на фестивал
на граовското танцово и певческо изкуство. –
общински бюджет, ПЧП
3.2.5.5.
„Антично и средновековно въоръжение от
Средна Западна България” – реставрация,
консервация и експониране на част от
колекцията въоръжение на РИМ, в т.ч.
създаване
на
мобилна
/пътуваща/
експозиция. Американски културен институт;
общински бюджет
3.2.5.6
Организиране и провеждане на ежегодни
фестивали
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Приоритет
3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

Специфична цел

Мерки

3.3.

3.3.1.

Увеличаване на възможностите
за упражняване на туризъм
чрез диверсификация и засилване развитието на алтернативните му форми (селски, планински, вело, екологичен, културно-исторически,
религиозен, познавателен, спортен,
пещерен и т.н.)

Разработване на екотуризма в защитените територии и природни
феномени

3.3.2.
Разработване на изходните пунктове за туризъм в планина Витоша и
Люлин чрез изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура

3.3.3.
Валоризация и разработване на
съществуващите в общината културно-исторически
уникати
за
включването им в различни форми
на познавателен туризъм.

3.4.
Подобряване на условията и
разширяване на възможностите за прекарване на свободното време - културни прояви,
рекреативни
занимания
и
спорт.

3.4.1.
Създаване на нови спортни съоръжения.
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Проекти
3.3.1.1.
Изграждане на нови екопътеки в резерват
“Острица” в Голо Бърдо и туристическа инфраструктура в с.Кралев дол и кварталите
Калкас и Бела вода. – общински бюджет,
ОПРР, ПЧП
3.3.2.1.
Изграждане на екопътеки с два подхода към
с. Дивотино и с. Люлин – Общински бюджет

3.3.3.1
Изграждане на мини експозиции на
сурвакарски маски в селищата на общината.
– общински бюджет
3.3.3.2.
Изграждане на дребномащабна техническа
инфраструктура в района на Тракийското
светилище в кв. Изток и разработване на
обекта за познавателен туризъм – общински
бюджет, ОПРР, при отваряне на подходяща
мярка
3.4.1.1.
Създаване на спортна площадка с рампа
за скейтборд. - изпълнен

Приоритет

Специфична цел

3.
Икономически ефективно и
социално отговорно използване
на КИН, природни дадености и
спортна база за ускорено създаване на туристическа дестинация предлагаща интегриран туристически продукт, за
постигане на многократно увеличаване на приходите от спорт
и туризъм и създаване благоприятни условия за отмора, културни развлечения и възстановяване за местното население.

3.5.
Разширяване на регионалното и международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен
и туристически обмен

Мерки

Проекти

3.5.1.
Организиране на международни
конференции и прояви свързани с
развитието на културния и спортния обмен

3.5.1.1.
Учредяване и организиране провеждането
на регулярна конференция за ролята на
побратимените градове в развитието на
културния и спортния обмен. - изпълнен
3.5.1.2
Разработване на идея и проучване на възможностите за организиране провеждането
на регулярен международен музикален фестивал – общински бюджет

3.5.2.
Изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за
обмяната на добри практики

3.5.2.1.
Изграждане на регионална мрежа от местни
културни институти (Исторически музей,
Дворец на културата, Художествена галерия,
Драматичен театър, др.) като част от европейската културна мрежа – общински бюджет
3.5.2.2.
Инвентаризация на международните
контакти в областта на културата и
спорта - изпълнен
3.5.2.3.
Обмяна на добри практики с водещи
културни
институции
и
спортни
организации от България и ЕС. – изпълнен,
международни проекти
3.5.2.4.
„Магия в глина” – създаване на работни
ателиета
за
традиционна
българска
керамика и грънчарство, с обучение в
занаятчийски
умения
на
хора
в
неравностойно положение и за възстановки
на керамични форми от фонда на РИМ. –
ОПРЧР, при отваряне на подходяща мярка
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4. СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛЕ: ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Приоритет
4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

Специфична цел
4.1.
Оптимизиране на административната структура и подобряване
ефективността на Общинската
администрация, прозрачността и
механизмите за контрол върху
дейността й.

Мерки

Проекти

4.1.1.

4.1.1.1.

Оптимизиране на административните структури и координацията
между отделните сектори и отдели

Провеждане на функционален анализ на
общинската администрация:
- преглед на функциите, отговорностите
и капацитета;
- анализ и оценка на дейността и
работните процеси;
- анализ на числеността на служителите
спрямо функциите и дейностите, които
изпълняват.
- и разработване и прилагане на
стратегия за организационно развитие в
т. ч.:
- внедряване на техники за рганизационно
развитие;
- методики за оценка на ефикасността и
ефективността на функционирането на
отделните структури;
- анализ на ползите и разходите;
- обучение на персонала.
ОПАК
4.1.2.1.
Преглед, анализ и подобряване на
внедрената СУК съгласно стандарта ИСО
9001:2008:
 анализ и редакция за подобряване на
включените в СУК наръчник;
 процедури, методологии, вътрешни
правила;
 инструкции за осъществяване на
конкретни функции, за управление и
развитие на организацията;
 анализ на требностите и провеждане
на последващо обучение за
ефективното функциониране на СУК и
нейното непрекъснато подобряване.
изпълнен

4.1.2.
Подобряване на функционирането
на внедрената Система за управление на качеството според ИСО
9001:2008
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Приоритет

Специфична цел

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

Мерки
4.1.3
Гарантиране на прозрачност и отчетност на администрацията и превенция на корупцията

4.2.
Подобряване на управлението
на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на
служителите в Общинската
администрация

4.2.1.
Подобряване управлението на човешките ресурси
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Проекти
4.1.3.1
Идентифициране на добри практики в
областта на прозрачността,
отчетността, антикорупцията и
избягването на конфликти на интереси. изпълнен

4.2.1.1.
Разработване на програма за Управление на
човешките ресурси, чрез анализ на процесите, свързани със служителите в общинската
администрация: подбор; мотивация; атестация; кариерно развитие и разработване на
Стратегия за социална политика в общинската администрация в т. ч.:
- система за медицинско обслужване;
- бази за отдих;
- повишаване нивото на обслужване и вида и
качеството на предлаганите услуги встола за
обществено хранене в сградата на община
Перник;
- доизграждане на фитнес залата в сградата
на община Перник;
- изграждане на съвременни и ергеномични
условия на труд.
- организиране и провеждане на конкурс за
избор на представително облекло и др.
ОПАК, ОПРЧР

Приоритет
4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

Специфична цел
4.2.
Подобряване на управлението
на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на
служителите в Общинската
администрация

Мерки
4.2.2.
Повишаване на професионалната
компетентност на служителите в
администрацията

Проекти
4.2.2.1.
Разработване и реализиране на Програма
за
повишаване
на
професионалната
компетентност,
чрез
включване
на
служителите в обучения по:
- стратегическо планиране и формиране
на политики;
- оценка
на
въздействието
върху
околната среда;
- използване на методи за събиране на
данни, проучвания и анализи;
- управление на програми и проекти;
- комуникационни умения;
- ефективно управление, координация и
мониторинг;
- финансово управление;
на
хора,
принципи
на
- управление
административното обслужване и умения
за работа с клиенти;
- познания за ЕС, европейски институции,
политики;
- етика и антикорупционни практики;
- чуждоезикови и компютърни умения за
успешна комуникация с европейските
институции
- изпълнен
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

4.3.
Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги

4.3.1.
Цялостно подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, чрез развитие и
увеличаване на възможностите за
достъп на потребителите до еуслуги
4.3.2
Създаване на Интернет-базирана
информационна система за подобряване на бизнес средата

Проекти
4.3.1.1.
Разширяване обхвата на предоставяните от
Община Перник услуги на едно гише:

провеждане на анализ на най-често
предлаганите услуги, на възможностите за
подобряването им и за въвеждане на
новативни добри практики в
обслужването, в това число и предлагане
на услуги на граждани в неравностойно
положение;
 изграждане на система за граждански
справки, чрез персонален код – „Touch
screen”.
 предоставяне на комплексни услуги
(плащане на местни данъци и такси,
издаване на удостоверения по линия на
АПОН и др.) в Център за информационно и
администра- тивно обслужване в сградата
на община Перник;
 изграждане на местни гишета за
административно обслужване в поголемите квартали на Перник (Калкас,
Тева, Църква, Бела вода и др.) с цел
намаляване на личните разходи и времето
за получаването им; - изпълнен
4.3.1.2.
Проект “Ийст Лого” – Втори етап - изпълнен
4.3.1.3.
Изграждане на междинно звено между Front
Office и Back Office и Сall center в Център за
информационно и административно обслужване в сградата на община Перник.
ОПАК, международн проекти
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Приоритет

Специфична цел

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

4.3.
Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги

Мерки
4.3.2
Създаване на Интернет-базирана
информационна система за подобряване на бизнес средата

Проекти
4.3.2.1.
Създаване на информационен ринг за обслужване на представители на общинската администрация (в това число и кметовете на
определените населени места), гражданите и
граж- даните и бизнеса, чрез мултимедийна
връзка между всички кметства и други
администрации на територията на община
Перник:







Надграждане и внедряване на
универсална електронна карта на град
Перник (УНИМАП) и включване на нови
модули и регистри за
служебно ползване от общинската
администрация - разширяване (включване на нови
модули и регистри); обновяване;
поддържане;
разработване на електронна карта,
която да обслужва гражданите и
бизнеса - изпълнен

4.3.2.2.
Разширяване на функциите Интернет
портала на общината и подобряване
обслужването по електронен път:
- редовна актуализация;
- публикуване на определени типове
информация;
създаване на електронен
информационен бюлетин и бази данни;
- онлайн дискусионни форуми;
- предлагане на е-услуги, обратна връзка
с потребителите.
- изпълнен, ОПАК
-
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Приоритет

Специфична цел

Мерки

4.
Подобряване на капацитета и
ефективността на работа на
общинската
администрация,
модернизиране на администрацията и фокусиране на дейността й към служене на гражданите и бизнеса

4.4.
Създаване на ефективно и устойчиво партньорство между
общинската
администрация,
социално-икономическите партньори и бизнеса

4.4.1.
Подобряване на комуникацията със
социално-икономическите партньори и бизнеса

Проекти
4.4.1.1.
Провеждане на ежегодни информационни
кампании сред бизнеса и гражданското
общество относно възможностите за
партньорство с администрацията, чрез
организиране на:
семинари,
конференции,
- съвместни
работни посещения, стажове;
- общи консултации и обучения;
на
програмни
и
проектни
- обмяна
ръководители и персонал, обучители,
представители
- на заинтересовани страни;
- трансфер и въвеждане на добри практики;
- ⋅общо или координирано разработване,
тестване или утвърждаване на услуги или
продукти;
- публикации в медиите.
изпълнен, Общински бюджет
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Приложение 3. Информационни карти
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Стратегическо поле
1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

1.1.

Мярка

Ускоряване на икономическото развитие

Номер

1.1.1.

Стимулиране и комплексно подпомагане на МСП

Наименование на проекта

1.1.1.1

Разработване и провеждане на “Панаир на младежкото предприемачество”

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

150

2013

-

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Собствен принос в х.лв.
150

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Предоставяне на допълнителни възможности на местните млади предприемачи за пазарна изява. Запознаване на местната общественост и бизнеса с потенциала на новосъздаваните (главно) микро- и малки фирми
от региона. Насърчаване на стопанското поведение на младите потребители и предприемачи под мотото
“Купувай българското”.
Чрез периодични специализирани изложения от типа “Панаир” в Перник се предоставят възможности за
разнообразни бизнес изяви на млади предприемачи и допълнителни масирани продажби на техните фирми
от региона. Създава се допълнителна възможност за обмяна на положителен опит, за установяването на
полезни контакти и за разширяване на клиентелата на младия бизнес. Чрез концентрирано представяне на
местното зараждащо се предприемачество обществеността получава конкретна и непосредствена представа за неговите възможности.

Целева група

Млади потенциални предприемачи от региона и техните фирми, общински органи и бизнес структури.

Обосновка

Панаирите на местни фирми (изложби, базари)са разпространена форма за локално презентиране на местни фирми на млади предприемачи, запознаване на потребителите с техните възможности, за спечелване на
клиенти и за подобряване на представата на обществеността за възможностите на местния млад и стартиращ бизнес. Чрез тези форми на представяне се създават възможности за допълнителни продажби, за
договаряния и полезни контакти, за провеждане на маркетингови кампании от страна на предприемачите, на
промоции на нови стоки и т.н.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не

Забележки:
Общински бюджет

Измерими индикатори (резултати)
Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

1.1.

Мярка

Ускоряване на икономическото развитие

Номер

1.1.2.

Активизиране на инвестиционния
маркетинг и стратегия за привличане на инвеститори

Наименование на проекта
Подготовка и присъединяване на Община Перник към Европейската мрежа “Региони за икономическа промяна”

1.1.2.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

200

2009-2010

12

20

Отговарящо общинско звено

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Цел

Чрез ползването на ресурси от донорска Програма на ЕК да се обхванат в планови дейности Общината и да
се осъществят редица инициативи, подпомагащи различни аспекти на регионалното развитие.

Резюме

Мрежата от Общини в Европа има за цел обединяване на усилията на участниците за изготвяне и реализация на обосновани предложения за регионално развитие, за използване на “добри практики” от други страни
членки, за мултиплициране на положителен опит и добри практики на локално ниво и чрез възможностите за
трансгранично сътрудничество – за разкриването на резерви за икономическо и социално развитие на регионите в европейския контекст

Целева група

Обосновка

Община Перник и целия регион;
Участието в тази и други подобни програми създава нови възможности за перспективно планиране на развитието на регионално равнище чрез обединяване на водещ в Европа опит, на управленски умения и ресурси на страните- участнички за ускоряване на местното социално-икономическо развитие и формиране на
паневропейска система за сътрудничество между локалните териториални общности;

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Не

Измерими индикатори (резултати)

Забележки:
Програма „Региони за икономическа промяна”. Съфинансиране или техническа помощ по линия на ЕИП и
двустранните програми със страни членки на ЕС.
Членство в Европейската мрежа.

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

1.1.

Мярка

Ускоряване на икономическото развитие

Номер

1.1.3.

Стимулиране на социалното предприемачество и насърчаване инициативите в тази област чрез активни
мерки и ПЧП

Наименование на проекта
Създаване на институционални условия и технологична инфраструктура за прилагане на най-добрите практики за заетост на лицата с увреждания.

1.1.3.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

160

2013

12

30

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Подобряване на организацията чрез повишаване на институционалния капацитет на организациите и институциите в общината и разширяване на техническата инфраструктура за прилагане на добри практики при
подобряване на условията за трудова реализация на лицата с увреждания
Управленският и административен капацитет е необходимо да бъде повишен, като бъдат използвани всички
резерви за подобряване на условията на заетост за лицата с увреждания. Това предполага усъвършенстване на съществуващите структури и създаване на нови институционални възможности за трудова и социална
интеграция на целевата група. Подобряването на техническите условия за достъп до работното място,
свободно придвижване, обогатяването на технологичната инфраструктура и др. мерки са важна предпоставка за реализиране на идеята.
Лицата с обществото в Общината.
За решаването на проблема е нужна комбинация от различни подходи – организационни, технически, технологически, институционални и т.н. Подобряването на институционални условия заедно с изграждането на
подходяща техническа инфраструктура е важно условие за подобряване на условията за трудова и социална интеграция на посочената група лица, които по някои оценки са около 10% от населението на Общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка
Измерими индикатори (резултати)

Забележки:
Потенциална възможност за кандидатстване по
ОПРЧР, ПЧП

Бр. заети лица с увреждания, % адаптирана работна среда

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 63 -

Стратегическо поле
1.

Икономика и бизнес

Специфична цел
1.1

Ускоряване на икономическото развитие на Община Перник

Номер
1.1.4.1

Мярка
1.14

Подобряване на качеството на
човешките ресурси

Наименование на проекта

Създаване на „Междуученически център” и развитие чрез него на потенциала на децата и младежите
за бъдеща успешна трудова и социяална реализация.
пешна трудова и социална реализация
Срок за подаване/
Времетраене
Инвестиция в х.лв.
Собствен принос в х.лв.
Стартова дата
в месеци
320

2013

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

12

80

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Развитие на нови форми на ангажираност на децата и младежите и създаване на условия за извънучилищно развитие и подобряване на уменията за бъдеща реализация
НПО с участие на общината. Обхваща децата и младежите в извънкласна и извънучилищна дейност,
създава по-добри условия за творческа изява и развитие на техния потенциал за бъдеща успешна
реализация. Развива форми на ангажираност на свободното време след училище, като извънкласна
подготовка в области, които не са обхванати от стандартните учебни планове, интерактивна подготовка чрез он-лайн курсове, клубове по интереси, кръжоци. Провежда дейности, свързани с професионалното ориентиране. Издържа се от членски внос и субсидии от общината, които се получават
чрез ваучери. В управлението на дейностите участват общината, представители на родителите,
заинтересовани НПО
Деца, младежи, родители, педагози
Ученическият център е продължение на добрите традиции в извънкласната и извънучилищната
дейност от миналия век, изоставени през 90-те години. Тази форма ще се различава от педагогическото заведение в системата на народната просвета, т.н. „междуучилищен център”. На повечето места в страната това обучение се прехвърля в учебните заведения, а междуучилищните центрове се
закриват.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която може
да се финансира
Код на хоризонтална връзка

ОПРЧР 4.1.

Измерими индикатори (резултати)

Забележки:

брой създадени форми на извънучилищна дейност, бр. посещения, бр. ученици

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
1.

Икономика и бизнес

Специфична цел
1.2

Мярка

Реализиране на териториалните
резерви, стабилизиране на селищната мрежа, деконцентрация на
икономическите активности

Номер

1.2.1

Разработване на концепция и меморандум за инвеститорите и създаване на целеви ПЧП с инвестиционно
предназначение

Наименование на проекта

1.2.1.1

Разработване на концепция за ПЧП, маркетингов план и меморандум за инвеститорите за изграждането на Индустриална зона “Караманица”
Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

50

2013

6

50

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме
Целева група
Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да се разработи инструмент за привличане на частен ресурс за изпълнение на проект с обществено
значение, чрез който ще се спомогне за преодоляването на социално – икономическите проблеми в
градската територия, засегната от процеса на преструктуриране на икономиката.
Ще се специфицира пакета от услуги, които да бъдат предоставени на частните партньори, необходимостта от тях и възможностите за предоставянето им, ще се направи предварителен тест на приложимост на ПЧП, ще се изготви сравнение с публичните разходи. Ще се разработи Концепция за ПЧП
включваща Бизнес досие с Бизнес план, Маркетингов план и Меморандум за инвеститорите.
Инвеститори, МСП
След реализиране на инвестиционното намерение ще се увеличи привлекателността на Перник за
инвеститорите, което ще подпомогне структурните промени в икономиката. Изграждането на свързана с
бизнеса инфраструктура в зоната ще улесни инвестициите в нови икономически дейности, с оглед
разнообразяване на моноструктурната икономика. Необходимостта от разработване на инструмент за
привличане на частен ресурс възниква поради невъзможността да се осигури публично финансиране.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка
Измерими индикатори (резултати)

Забележки: ПЧП, Конкурентоспособност,
общински бюджет

бизнес план, маркетингов план, концепция, меморандум за инвеститорите

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

1.2

Мярка

Реализиране на териториалните резерви, стабилизиране на селищната мрежа,
деконцентрация на икономическите
активности

Номер

1.2.1

Разработване на концепция и меморандум за инвеститорите и създаване на целеви ПЧП с инвестиционно
предназначение

Наименование на проекта
Изработване на концепция за ПЧП, маркетингов план, меморандум за инвеститорите и Инвестиционен
проект за изграждане на трансгранично селскостопанско тържище за търговия с живи животни и месо

1.2.1.2

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

60

2013

6

10

Отговарящо общинско
звено
Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”
Да се разработи инструмент за привличане на частен ресурс за изпълнение на инвестиционен проект
с обществено значение, чрез който ще се установи конкурентна и жизнеспособна структура за маркетинг на живи животни и месо.
Ще се проучи пазара, законовите ограничения за изграждане на тържище и добрите практики, ще се
специфицира необходимата инфраструктура, пакета от услуги, които да бъдат предоставени на частните партньори, необходимостта от тях и възможностите за предоставянето им. Ще се подготвят
документите и ще се локализира терен за изграждането.
инвеститори, селскостопански производители
В Перник не съществува адекватна пазарна структура за маркетинг на живи животни и месо, приспособена към качествените, санитарни и маркетингови стандарти на ЕС. Ще осигури целогодишни доставки на прясна продукция за населението, на разумни пазарни цени. Ще подобри и рационализира
маркетинга, ще елиминира пазарните спекулации и ценовите манипулации и така ще намали цените.
Тържището ще съдейства за икономическо стабилизиране на малките и средни стопанства чрез
предоставяне на сигурен и директен достъп до пазара и намаляване на загубите. Допълнителни
ползи са създадените нови работни места и подобрения мониторинг на санитарните и качествени
изисквания и опазването на околната среда.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Забележки:
ПЧП, ОПАК, общински бюджет

Код на ОП, по която може да се
финансира
Код на хоризонтална връзка
Измерими индикатори (резултати)

концепция за ПЧП, бизнес и маркетингов план, меморандум

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
1.

Икономика и бизнес

Специфична цел
1.2

Мярка

Реализиране на териториалните резерви, стабилизиране на селищната
мрежа, деконцентрация на икономическите активности

Номер

1.2.2

Преструктуриране на съществуващите и създаване на нови приградски и междуселищни производствени
и складови зони

Наименование на проекта
Подобряване на инфраструктурата на Индустриална Зона “Караманица” и създаване на ефикасни
условия за привличането на инвеститори

1.2.2.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

1 500

2013

24

400

Отговарящо общинско
звено
Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да се разработи инструмент за привличане на частен ресурс за изпълнение на проект с обществено
значение, чрез който ще се създадат условия за привличане на нови и инвестиции и увеличаване на
потенциала за икономическо развитие
Разработване на техническа и тръжна документации, подобряване на достъпа, развитие на съответната техническа инфраструктура, изграждане на технически съоръжения за бизнеса.
Инвеститори, МСП от региона
Индустриалната зона е недвижим имот частна общинска собственост с изградена техническа инфраструктура транспортен достъп, комуникации, водоснабдяване, газификация и др. върху която се осъществяват инвестиционни проекти. Готовите за използване индустриални зони са важен инструмент
за привличане на инвестиции и създаване на работни места. В Перник има спешна нужда за създаване на модерна индустриална зона, която да бъде предлагана на местни и чуждестранни инвеститори.
Градът е на разстояние 30 км от София и е в близост до голяма магистрала и зоната ще даде възможност за реализиране на инвестиции в производства и услуги с по – висока добавена стойност.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която може да се
финансира
Код на хоризонтална връзка
Измерими индикатори (резултати)

Забележки:
ПЧП, ОПРР, общински бюджет

Техническа документация, изградена инфраструктура, индустриална площ за отдаване (кв. м.)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 67 -

67

Стратегическо поле
1.

Икономика и бизнес

Специфична цел
1.2

Реализиране на териториалните
резерви, стабилизиране на селищната мрежа, деконцентрация на икономическите активности

Номер
1.2.2.2

Мярка
1.2.2

Преструктуриране на съществуващите и създаване на нови приградски и междуселищни производствени
и складови зони

Наименование на проекта

Изграждане на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса в Индустриална зона
“Караманица” и инегриране на инфраструктурните технически съоръжения и терена.
и интегриране на инфраструктурните технически съоръжения и терена
Срок за подаване/
Времетраене
Инвестиция в х.лв.
Собствен принос в х.лв.
Стартова дата
в месеци
2 000

2013

Отговарящо общинско
звено
Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

24

50

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да се улесни интегрирането на инфраструктурни съоръжения и терени с цел развитие на бизнеса и
привличане на нови инвестиции
Изграждане на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, рехабилитация на пътя, подобряване на комуникационните връзки, подобряване на електроснабдяването и уличното осветление,
подобряване на връзките към В и К мрежата до и в рамките на индустриална зона. Поставяне на
указателни знаци или табели.
Инвеститори, МСП от региона,
Състоянието на техническата инфраструктура на съществуващите индустриални зони и лошо, сградният фонд е непривлекателен, липсват всякакви обслужващи съоръжения. Цялата тази инфраструктура трудно може да се модернизира и ползва наново. Това налага усвояване на нови терени с цел
развитие на малки и средни предприятия. Индустриалната зона е недвижим имот частна общинска
собственост с изградена техническа инфраструктура транспортен достъп, комуникации, водоснабдяване, газификация и др. върху която се осъществяват инвестиционни проекти. Готовите за използване индустриални зони са важен инструмент за привличане на инвестиции и създаване на работни
места, тъй като инвестиционните решения се определят от времето, необходимо за изграждане на
предприятия.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Забележки:
ПЧП, ОПРР, общински бюджет

Код на ОП, по която може да се
финансира
Код на хоризонтална връзка
Измерими индикатори (резултати)

Усвоени нови терени (кв. м.), сграден фонд (кв. м.), пътища (л. м.), бр. привлечени
инвеститори (хил. лв.), бр. МСП

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:

27.02.2008

Дата и номер на решението на ОбС:
- 68 -
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Стратегическо поле

1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

Мярка

Реализиране на териториалните резерви, стабилизиране
на селищната мрежа, деконцентрация на икономическите
активности

1.2

Номер

1.2.3

Въвеждане на клъстерен подход,
иницииране и подкрепа за създаването на клъстери.

Наименование на проекта
Анализ на конкурентноспособността на местната икономика и набелязване на потенциалните клъстери

1.2.3.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

40

2008

6

10

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да подобри конкурентноспособността на подходящи сектори от местната икономиката, използвайки предимствата на клъстерния модел.
Първоначални изследвания, за идентифициране на сектори от икономиката, в които клъстерния подход ще
доведе до дълготрайни резултати - проучване за събиране на информация. Анализ на конкурентноспособността по методиката на М. Портър. Предлагане на критерии за избор на пилотни клъстери на базата на
добрите практики от ЕС, адаптирани към спецификата на българския пазар.
Избор на клъстери по GEM+ анализ, който обхваща четири основни области: основа, инициатива, пазари и
характерност (Grounding, Enterprise, Markets, Distinctiveness)
община, бизнес, професионални организации, регионални агенции, институти, НПО, училища
Развитието на регионални бизнес мрежи и клъстери е липсващо звено на местната икономика. За възникване и развитие на клъстери общината играе много важна роля тя ги инициира и подкрепя дейността им. Наред с предприятията в свързани производства, основни субекти, участващи в създаването на клъстера са
местните структури за икономическо развитие: агенции и асоциации за икономическо развитие, местни и
регионални професионални сдружения на предприятия, агенции по въвеждане на стандарти, университети,
средни училища, изследователски институти, организации, които предлагат професионално и специализирано обучение, образование, информация, изследвания и техническа помощ.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка
Измерими индикатори (резултати)

Забележки:

бр. клъстери, бр. членове

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 69 -
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Стратегическо поле

1.

Специфична цел

Икономика и бизнес

Мярка

Реализиране на териториалните резерви, стабилизиране
на селищната мрежа, деконцентрация на икономическите
активности

1.2

Номер

1.2.3

Въвеждане на клъстерен подход.
Иницииране и подкрепа за създаването на клъстери.

Наименование на проекта

1.2.3.2

Организиране и провеждане на „Кръгла маса” за клъстерния подход

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3

2009

3

3

Отговарящо общинско звено
Цел
Резюме

Целева група

Обосновка

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да се популяризира клъстерния модел и значението на клъстерите и се подпомогне идентифицирането на
потенциалните клъстери
Ще се дискутират добрите практики и възможностите за създаване на продукти и услуги с висока стойност,
управление и финансиране.
Предприятия, община, ИАМСП, агенции и асоциации за икономическо развитие, местни и регионални професионални сдружения на предприятия, университети, средни училища, изследователски институти, организации, които предлагат професионално и специализирано обучение, образование, информация, изследвания и техническа помощ, участници в съществуващи клъстери, европейски експерти.
Въпреки значението му за повишаване на конкурентноспособността и успешен начин за развитие на добри
бизнес практики, публично-частни инициативи и регионално развитие, повишаване на печалбите, въвеждане
на иновации и предлагане на продукти и услуги с по-добро качество, клъстерния модел не е достатъчно
познат. Кръглата маса ще предостави информация и ще изследва проблемите, ще подкрепи неформалните
връзки между предприемачите и нагласите им за сдружаване, ще представи възможността за създаване на
полезни партньорства между обществения и частния сектор и ще предостави поле за дискусия по темата.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка
Измерими индикатори (резултати)

Забележки:
ОП РКБИ 1.2.1.

Бр. участници, бр. представени организации

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 70 -

70

Стратегическо поле

1.

Икономика и
бизнес

Специфична цел

Повишаван
на
изследователския,
Разработване
на
технологичния и иновативен потенциал на
иновационна стратегия
1.4 местната икономика
1.4.1 .

Номер
1.4.1.1

Мярка

Наименование на проекта
Разработване на общинска иновационна стратегия.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

10

2013

2

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

общинска

Собствен принос в х.лв.
10

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”

Да превърне Община Перник в благоденстващо място за живот и работа, водеща община в България и в
добра практика за индустриален район, като възвърне старата слава на индустриален център в Западна
България
научните,
развойни
и образователни институции, местните и
Бизнесът,
Насърчаване
на иновациите
и предприемачеството
властизада
работят
в партньорство
повишаване
на
регионалните
Създаване на условия
развитие
на иновационна
култура вза
младите
хора и бизнеса
Перник,
основана наидеи.
иновациите.
конкурентоспособността
Развитие на предприемаческияна
духобщина
и насърчаване
на предприемачески
 Създаване на потенциал за развитие на иновационно мислене
Жителите на община Перник, местният бизнес, потенциални инвеститори, съседни общини и други
Основен елемент при разработването на стратегията ще бъде включването на всички заинтересовани страни
в процеса. Прякото участие на местната общност ще бъде осигурено чрез форум подхода, който
представлява ефективен инструмент за водене на структурирана дискусия между широк кръг заинтересовани
страни в хода на разработването и реализирането на различни политики и програми от взаимен интерес.
Целта е да се търси приемливо за всички решение, прието с консенсус. Сесиите на форумитеще се
ръководят от модератор с цел осигуряване на равнопоставеност на участниците.

Областите на въздействие ще бъдат:
− Създаване на иновационна култура
Вид на проекта
Подкрепящи документи
− Иновационен обмен
Инвестиционен
Бизнес план/ТИО
 и образование
− Подкрепа на иновационния
бизнес за разходи и ползи
Безвъзмездна помощ
Анализ

Меки мерки
Писма
за намерение /Гаранции

− Механизми за финансиране на иновациите
Генериращ приходи
Проектен фиш/ Обяснителна записка

Други
Други

Източници на финансирани
Проектна готовност
Общински бюджет
Предварително/
предпроектно проучване

Републикански бюджет
Идеен
проект

Оперативни програми
Технически проект, съгласно ЗУТ

Инвестиционен кредит
Работен проект, съгласно ЗУТ

ПЧП
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ

Международни финансови институции
ОВОС

Друго
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка
Измерими индикатори (резултати)














Забележки:
Общински бюджет

програма, процедури за управление, обучени клъстери

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 71 -

71

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Мярка

Развитие на устройство на
територията

2.1.

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.1.

Изработване на устройствена схема на община Перник

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

455

2013

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Времетраене
в месеци

Собствен принос

18 месеца

-

Дирекция на Главния архитект

Създаване на предпоставки за започване на процес на стратегическо и устройствено планиране за
подобряване процесите на развитие на местно равнище и осигуряване на устойчиво градско и
регионално териториално развитие.
Ще се разработи подробна устройствена схема на Община Перник, съответстваща на съвременното развитие на територията на населените места в общината.

Целева група

Общинска администрация, инвеститори, бизнес, население

Обосновка

Подробната устройствена схема по своята същност, характеристика и съдържание има важно място и двояка роля в системата на регионалното и националното стратегическо пространствено планиране. Това е документ от най-висок ранг, който определя регионалните схеми и планове според
закона за устройство на територията (ЗУТ). Устройствената схема е рамката, въз основа на която
ще се изготвят и останалите устройствени схеми и планове на регионално равнище и ще се определи социално-икономическото развитие на община Перник. Тя ще служи и като инструмент за
ефективно усвояване на средства по Структурните фондове.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която може
да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки:
ОПРР

Специфична цел 2.2
Специфична цел 2.3

Измерими индикатори:

Разработена и утвърдена устройствена схема на община Перник

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 72 -

72

Стратегическо поле
Териториално разви2.
тие

Специфична цел
Развитие на устройство на
територията

2.1.

Номер

2.1.1

Мярка
Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.2.

Изработване на Общ устройствен план на гр. Перник

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

485

2013

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Времетраене
в месеци

Собствен принос

18 месеца

-

Дирекция на Главния архитект

Осъвременяване на съществуващия общ устройствен план на гр. Перник с цел отразяване на настоящето развитие на града и създаване на основа за реализация на ефективна и устойчива инвестиционна политика и подобряване градското териториално развитие.
Ще се разработи общ устройствен план на гр. Перник, съответстващ на съвременното развитие на
града. Ще се определят: функционално предназначение и устройствени режими на територията на
града; правила и нормативите за устройство и застрояване; функционалните системи на територията
на града, вкл. главна улична мрежа, обществен транспорт, обитаване, индустриални зони, зелена
система, отдих, комплексни центрове и специализирани центрове, туризъм, културно-историческо
наследство, подземни пространства, водоснабдяване, канализация, електроснабдяване
Общинска администрация, инвеститори, население, бизнес
Съществуващият общ устройствен план на гр. Перник понастоящем не съответства на развитието на
града и го ограничава. Това води до ограничаване на възможностите да се реализират инвестиции в
града, които да спомогнат за успешно устройство на градската среда, нейното устойчиво развитие и
ефективно усвояване на средства по Структурните фондове.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки:
ОПРР

Специфична цел 2.2
Специфична цел 2.3

Измерими индикатори:

Разработен и утвърден общ устройствен план на гр. Перник

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 73 -

73

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Мярка

Развитие на устройство на
територията

2.1.

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.3.

Изработване на специализирана кадастрална карта на гр. Перник и кварталите му.
Срок за подаване/
Стартова дата

Инвестиция в х.лв.
195

2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци

Собствен принос

24 месеца

195

Дирекция на Главния архитект

Резюме

Изготвяне на специализирана кадастрална карта на града, съдържаща актуална информация за недвижими имоти, надземна и подземна инженерна инфраструктура, озеленяване, релеф, и надземни
съоръжения.
Специализираната кадастрална карта на град Перник ще съдържа подробна информация за: кадастрална карта и кадастрални регистри; надземна инфраструктура и благоустройство; подземните мрежи
и съоръжения; релефа на терена; водни площи и течения.

Целева група

Общинска администрация, инвеститори, население

Обосновка

Наличието на разработена актуална специализирана кадастрална карта на града е основата за правилна реализация на инвестиционния процес. Тя е източник за информация на инвеститорите, строителните фирми и др. за наличието на инженерна инфраструктура, вид на терен, наличие на водни
площи и други данни, необходими за правилно планиране и реализация на строителния процес и
минимизира риска от загуби вследствие разрушение и прекъсване на съществуваща инфраструктура –
надземна и подземна.

Цел

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки:
ОПРР

Специфична цел 2.2
Специфична цел 2.3

Измерими индикатори:

Разработена и утвърдена специализирана кадастрална карта на
гр. Перник

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 74 -
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

2.1.

Мярка

Развитие на устройство на
територията

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта
Изработване на интегриран план за градско развитие".

2.1.1.4.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

250

2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци

Собствен принос

12 месеца

-

Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Създаване на основа за стратегическо и устройствено планиране, което да осигури устойчиво градско развитие.

Резюме

Ще се изготви и изпълни интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник, съобразен
със социалното и функционално разнообразие, с оглед разрешаване на многобройните икономически, екологични и социални проблеми, засягащи градските райони.

Целева група

Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
Град Перник може да бъде с успешно и устойчиво развитие, само ако гражданите желаят да живеят и работят в него и имат възможност да общуват, пътуват и да създават своите домове. За привличане на инвеститори, чуждестранен бизнес и туристи цялостната градска среда трябва да е безопасна, устойчива и с високо
екологично и естетическо качество. Разработен и изпълнен интегриран план за градско развитие на Перник
ще гарантира превръщането на Перник в привлекателно място за живот и бизнес.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго - няма









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.4.

Забележки:
ОПРР

2.2; 2.3

Измерими индикатори:

Разработен и утвърден интегриран план за градско развитие

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 75 -
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

Номер
2.1.1.5.

Развитие на устройство на
територията

2.1.

80

Срок за подаване/
Стартова дата

Целева група

Обосновка

Създаване на градоустройствена
основа

Времетраене
в месеци

Собствен принос

24

80

2013

Отговарящо общинско звено

Резюме

2.1.1

Наименование на проекта
Изработване и промяна на ПУП по квартали.

Инвестиция в х.лв.

Цел

Мярка

Дирекция на Главния архитект

Осъвременяване на съществуващите и разработване на нови подробни устройствени планове на гр. Перник
с цел отразяване на настоящето развитие на града и създаване на основа за реализация на ефективна и
устойчива инвестиционна политика и подобряване градското териториално развитие.
Ще се разработят подробни устройствени планове на квартали на град Перник –“Мошино”, “Изток”, “Рудничар”, “Васил Левски” и др..

Общинска администрация, инвеститори, население, бизнес
Съществуващите подробни устройствени планове не кореспондират с териториалното развитие на тези
зони. Това води до ограничаване на възможностите да се реализират инвестиции в тези квартали и зони,
както и не дават възможност за ефективно усвояване на средства по Структурните фондове.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки: общински бюджет

2.2 ; 2.3

Измерими индикатори:

Разработени и утвърдени ПУП на райони на гр. Перник

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 76 -
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

Мярка

Развитие на устройство на
територията

2.1.

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.6.

Разработване на програма за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общината.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

25

Август 2008

3

25

Отговарящо общинско звено

Отдел „ Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Идентификация на социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите
последици в съответствие с директивите на ЕС

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Програмата ще включва стратегии и мерки за: (i)подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални
услуги в общината, като се акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и
квалификация на хората с увреждания и в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на
общината; (ii) развиване на форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда на зависими
членове от семействата; (iii) подкрепа за доразвиването на предоставяните социални услуги във вече
съществуващите алтернативни форми.
Общинска администрация, социални партньори, НПО, хора в неравностойно положение, население
Общината не е в състояние със собствени средства да решава все по-изострените социални проблеми на
обществото засягащи силно хора в неравностойно положение и с увреждания, деца и семейства в риск.
Чрез програмата общината ще създаде рамата за насърчаване на инициативи за развитието на
алтернативни социални услуги и въвеждането на иновативни подходи за електронно включване и развитие
на електронното общество с оглед на социалното включване на хората с увреждания и др. Програмата ще
насърчи включването на различните участници в процеса да привличат финансиране от различни донори и
ОП “развитие на човешките ресурси”.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки:

2.2

Измерими индикатори:

Разработена и утвърдена програма за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общината

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 77 -
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

2.1.

Мярка

Развитие на устройство на
територията

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.7.

Разработване на програма “Общинска жилищна политика”.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

25

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3

25

2013

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект;
Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Създаване на нормативна база и определяне на политиката на общината за развитие на градските райони и
управление на собствеността.

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Ще се разработи програма за ефективна жилищна политиката на общината, която да дава възможност
посредством въвеждането на алтернативни правила и стандарти да се позволи отклонение от общите законови разпоредби, което да отговори на неотложните нужди за подобряване на жилищните блокове и респективно градската среда.
Общинска администрация, социални партньори, НПО, инвеститори
Правните реформи, въведени в средата на 90-те години, създадоха нормативна уредба за
организацията на собствениците, както и за процедурите за изпълнение на правата и задълженията.
Според новата нормативна уредба жилищните блокове са институционално лице, етажната собственост,
посреща финансовите задължения, сключва договори и инициира проекти за обновяване. Общините са
тези, които носят основната отговорност за разрешаването на жилищните проблеми на гражданите. На
общините са дадени правомощия по отношение на провеждане на политика за развитие на градските райони, но им липсват подходящи финансови ресурси за капиталови инвестиции. За оптимално използване на
нормативната уредба и ускоряване облагородяването на градската среда е необходимо разработването на
адекватна жилищна политика, която да съдейства и за ефективно усвояване на средства по ОП “Регионално
развитие”, мярка “Жилищна политика”.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележки: ОПАК, ОПРЧР, общински бюджет
2.2

Измерими индикатори:

Разработена и утвърдена общинска жилищна политика

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

Мярка

Развитие на устройство на
територията

2.1.

Номер

2.1.1

Създаване на градоустройствена
основа

Наименование на проекта

2.1.1.8.

Разработване на политика и програма за действие срещу намаляване на риска от минните галерии и др.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

25

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3

-

2013

Отговарящо общинско звено

Дирекция ИРУС, Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Създаване на рамка за прилагане на мерки за намаляване на риска за населението, свързан с бедствия
предизвикани от множеството неизползвани минни галерии на територията на община Перник.

Резюме

Ще се разработи от собствениците на мините на територията на общината програма, която да определи
видовете дейности и срок за тяхното изпълнение с оглед превенция на риска от бедствия, предизвикани от
срутвания, ерозия или други в галериите на мините, които вече не се експлоатират.

Целева група

Общинска администрация, население,

Обосновка

На територията на община Перник има множество закрити мини. В резултат на подземните минни работи е
нарушена целостта на земните пластове. Пустеещите галерии на тези мини могат да предизвикат срутвания, ерозия, наводнения и други екологични проблеми и бедствия за населението. Необходимо е спешно да
се разработи програма за превенция и елиминиране на риска от възникване на бедствени ситуации.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележка: ОПРР, ОПОС и др.

2.2

Измерими индикатори:

Разработена и утвърдена програма за действие срещу намаляване на риска от минните галерии

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната и
социална инфраструктура

Номер
2.2.1.1.

Мярка
2.2.1

Изграждане на достъпна обществена среда

Наименование на проекта
Рехабилитация и/или изграждане на уличната мрежа и прилежащи елементи в гр. Перник.
Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

Регулярно за периода
2008 – 2013 г.

-

2 500

Инвестиция в х.лв.
5 000

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Да се повиши качеството на живот в община Перник чрез подобряване на физическата среда на населените
места в нея.

Резюме

За периода 2008 – 2013 г. ще се извършва поетапно възстановяване на уличната мрежа на гр. Перник и другите населени места в общината. За оптималното използване на финансовите средства улиците ще се рехабилитират само след приключили дейности по ремонт или подобряване на съответната подземна инфраструктура.

Целева
група
Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
Физическата среда в населените места на общината е амортизирана и ограничава успешното развитие и разрастване на град Перник. Състоянието на уличната мрежа не удовлетворява адекватно градските нужди и
затруднява правилното функциониране на града. Възстановяването и доизграждането на уличната мрежа е от
спешно и първостепенно значение за населените места в община Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележки: ОПРР, общ. Бюджет

ОПРР 1.4
2.1

Измерими индикатори:
Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

Дължина на рехабилитирана и/или новоизградена улична мрежа в
километри
27.02.2008 г.
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Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и прилежащи елементи –ул. “Рашо Димитров”; ул.
“Иван Вазов”; ул. “Средец”, с цел повишаване ефективността на обслужва- нето на вътрешнорегионалните връзки

2.2.1.2.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

5 000

2013

24

460 х.лв

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Отдел „Инвестиции и екология”

Да се повиши качеството на живот в община Перник чрез подобряване на физическата среда на населените места в нея.
Ще се извърши рехабилитация и реконструкция на и прилежащи елементи на градската улична мрежа в
участъци на ул. “Св. Св. Кирил и Методий”; ул. “Рашо Димитров”; ул. “Иван Вазов”; ул. “Средец” с цел осигуряване на сигурна и качествена организация на транспорта в гр. Перник. Ще се въведе, където е необходимо енергоспестяващо улично осветление с цел повишаване на сигурността и намаляване на уличната
престъпност.
Община, население, инвеститори, бизнес.
Физическата среда в населените места на общината е амортизирана и ограничава успешното развитие и
разрастване на град Перник. Състоянието на уличната мрежа не удовлетворява адекватно градските нужди и затруднява правилното функциониране на града. Възстановяването и доизграждането на уличната
мрежа е от спешно и първостепенно значение за населените места в община Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележки: ОПРР, общ. Бюджет

ОПРР 1.4
2.1

Измерими индикатори:
Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

Дължина на рехабилитирана градска улична мрежа в километри
27.02.2008 г.
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Стратегическо поле
Териториално разви2.
тие

Специфична цел

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта
Естетизиране и обновяване на фасадите на големи и значими сгради в центъра на гр. Перник.

2.2.1.3.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

900

Регулярно 2008 - 2013

-

200

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Естетизиране централната градска част на Перник.

Цел

Резюме

В рамките на периода на действие на Общинския План за Развитие на гр. Перник ще се извърши поетапно
обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на общината и на жилищните
блокове, разположени по дължината на главната улица (Св. св. Кирил и Методий)

Целева група

Община, население

Обосновка

Централната градска зона е място, където преминава голям поток от хора. Нарушената цялост на мазилките
на сградите на общината и жилищните блокове в съседство създават риск за населението от падащи мазилки и други строителни елементи. Допълнителен ефект от възстановяването и естетизирането на външния вид на сградите ще е подобрената градска среда.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









2.1

Измерими индикатори:

Забележки:
По програма „Красива България” ще се кандидатства
за обновяване на фасадата на общинска сграда (бивша
ОББ)
Брой сгради с подобрен външен вид;
Намалено енергопотребление в МWt/h (2007 = 100%);
Брой жилища с енергиен сертификат (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
Териториално развитие

2.

Специфична цел
2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта

2.2.1.4.

Рехабилитация на улици и прилежащи елементи в кметствата на община Перник.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

15 000

Регулярно 2008 - 2013

-

4 500

Отговарящо общинско
звено

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Да се повиши качеството на живот в община Перник чрез подобряване на физическата среда на населените
места в нея.

Резюме

За периода 2008 – 2013 г. ще се извършва поетапна рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и
прилежащи елементи на кметствата (22 бр.) на община Перник с цел повишаване качеството на живот и
подобряване на инфраструктурата.

Целева група

Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
Физическата среда в населените места на общината е амортизирана и ограничава успешното им развитие и
разрастване. Състоянието на уличната мрежа затруднява правилното функциониране на селищата. Възстановяването и доизграждането на уличната мрежа е от спешно и първостепенно значение за населените места в община Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.4

Забележки:

2.1

Измерими индикатори:

Дължина на рехабилитирана и/или новоизградена улична мрежа в
километри

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториална развитие

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта
Цялостно оптимизиране на движението в гр. Перник - реконструкция на съществуваща и създаване на нова
пътна мрежа.

2.2.1.5.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

12 500

Регулярно 2008 - 2013

-

3 250

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Отдел „Инвестиции и екология”

Да се повиши качеството на живот и оптимизира организацията на движение в гр. Перник и да се повиши
достъпността и връзките в рамките на градския агломерационен ареал и между градския агломерационен
ареал и неговите периферии.
Проектът включва реконструкция на съществуваща и изграждане на нова пътна мрежа в гр. Перник и поконкретно:
-пътен възел Марина Бара – реконструкция/пробив – изграждане на трасе – 150м. и кръгово движение
-отсечка улица от Изчислителния до Стоматология – 850м. – ново център пространство и мост
-изграждане на пътен възел Мошино - 700м.
-изграждане на пътна връзка между общината, ОДК, градски стадион и мост над р. Струма в кв. Варош –
1000м.
Община, население, инвеститори, бизнес
Град Перник е с нишковидно териториално разположение. Налице и струпване на население и дейности в
изолирани райони и затруднена комуникация помежду им. Пътнотранспортната обстановка е в конфликт с
градската среда и не осигурява бързо и безопасно преминаване на превозните средства между различните
зони и квартали в града и околните селища.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.4

Забележки:

2.1

Измерими индикатори:

Дължина на реконструирана пътна мрежа в км.

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 84 -

84

Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта

2.2.1.6.

Цялостно естетическо оформяне на междублоковото пространство в жилищните комплекси на гр. Перник,
обновяване и изграждане на зелени зони за отдих и осигуряване на декоративно осветление.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

1 000

Регулярно 2008 - 2013

-

450

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на
рискове, както и подобряване на физическата среда на жилищните комплекси на гр. Перник.

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Поетапно облагородяване на зелени площи и места за отдих в жилищните комплекси на гр. Перник. Проектът предвижда засаждане на растителност, подобряване на съществуващите или съответно създаване на
нови зелени площи, използване на празни и пустеещи земи по природосъобразен начин. Благоустройство
на пешеходни алеи, спортни и детски площадки.
Община, население
Благоустройството на жилищните квартали на града не удовлетворява адекватно градските нужди и затруднява правилното функциониране на градовете. Благоустройството (пешеходни зони, озеленяване, и архитектура) е една от най-слабите страни на жилищните комплекси на гр. Перник. Необходими са сериозни
инвестиции в тази област с цел подобряване на екологичните условия и повишаване на качеството на живот.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.4
2.1

Измерими индикатори:

Забележки:
През м. Февруари 2008 г. е подадена заявка към МРРБ за
подкрепа за разработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на кв. Тева.
Изградени, възстановени и облагородени зелени площи в кв. м.;
Брой декоративни и енергоспестяващи осветителни тела

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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85

Стратегическо поле
Териториално разви2.
тие

Специфична цел
2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта

2.2.1.7.

Реконструкция и изграждане на пешеходни алеи и велоалеи, тротоари и зони, подобряване достъпа за хора
с увреждания.
Срок за подаване/
Стартова дата

Инвестиция в х.лв.
2 100

Времетраене
в месеци

Собствен принос

-

1 000

2013

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия и физическа среда, подобряване на
възможностите за достъп до различните зони на гр. Перник, включително и за хората с увреждания.

Резюме

Ще се извърши поетапна реконструкция и подобряване на съществуващите и/или изграждане на нови пешеходни и велосипедни алеи, свързващи центъра на гр. Перник с другите важни части на градските зони.
Ще бъдат поставени необходимите указателни знаци. Ще се извършат строителни работи за осигуряване на
подобрен достъп на хората с увреждания.

Целева група
Обосновка

Община, население
Благоустройството на гр. Перник не удовлетворява адекватно градските нужди и затруднява правилното му
функциониране. Не са налице инфраструктурни решения осигуряващи достъп на хората с увреждания до
различните институции, места за културни и образователни дейности. Необходими са сериозни инвестиции
в тази област с цел подобряване на качеството на живот.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележки:
ОПРР, общ. бюджет

ОПРР 1.4
2.1

Измерими индикатори:

Изградени вело и пешеходни алеи в км.;
Подобрен достъп на хора с увреждания в км.;
Брой поставени указателни знаци

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

28.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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86

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел
2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.1

Изграждане на достъпна обществена
среда

Наименование на проекта
Изграждане на съоръжения и информационно-комуникационни мрежи за повишаване на сигурността чрез
видео наблюдения

2.2.1.8.

Инвестиция в х.лв.
5 600

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
18

Собствен принос
-

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Повишаване на сигурността и ограничаване на престъпността чрез ефективно видеонаблюдение на гр.
Перник.

Резюме

В проекта се предвижда поставяне на камери на рисковите и централните места в гр. Перник, вкл. подлези,
кръстовища, публични места, училища и входните пътни артерии.

Целева група

Обосновка

Община, население, бизнес, инвеститори, туристи
Както във всички български градове и Перник има проблеми с престъпността, посегателствата срещу частната собственост, престъпления срещу малолетни и непълнолетни, разпространение на наркотици, опасно
шофиране и други криминални прояви. Инсталирането на система за видеонаблюдение на рисковите и
централите места ще допринесе за значителното намаляване на престъпленията и подобри тяхната разкриваемост.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Забележки:
ОПРР; Идеята за проект се съгласува и подкрепя от
Министерство на Вътрешните Работи

-

Измерими индикатори:

Изградена система за видео наблюдение;
Брой обекти за наблюдение включени в системата.

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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87

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Номер
2.2.2.1.

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Целева група

Реконструкция на водопроводната
мрежа

Разширение и рехабилитация на ВиК мрежа и реконструкция на ПСОВ - гр. Перник

100 000

Резюме

2.2.2

Наименование на проекта

Инвестиция в х.лв.

Цел

Мярка

Времетраене
в месеци

Собствен принос

36

2 500

Отдел „Инвестиции и екология”

Подобряване качеството на водата за нуждите на населението и намаляване на загубите във
водопроводната мрежа на община Перник. Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни
води в община Перник Реконструкция на ПСОВ.
Поетапна реконструкция и/или доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Перник.
Разширяване и реконструкция на канализационната мрежа на град Перник.,. Да се подпомогне
намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към
канализационната система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битовите
отпадъчни води
Община, население, туристи, инвеститори, ВиК дружество, бизнес

Въпреки високата степен на изграденост на системите за водоснабдяване и канализация в града,
повечето от тези системи (над 88%) са построени в периода 1960-1980 г., като са използвани
азбестоциментови и стоманени тръби. Тази тяхна характеристика прави системите остарели от
Обосновка
технологична гледна точка, както и силно материално амортизирани, което води до високо ниво на
повреди, ниска ефективност
на водоподаването, високи нива на загуби и лошо качество на водата.
Вид на проекта
Подкрепящи документи
Инвестиционен
Бизнес план/ТИО


Безвъзмездна помощ
Анализ за разходи и ползи


Меки мерки
Писма за намерение /Гаранции


Генериращ приходи
Проектен фиш/ Обяснителна записка


Други
Други


Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПОС Приоритетна ос 1
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:
Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго (подаден фиш по ОПОС)









Заб
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:
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Изградена водопреносна мрежа в км.;
ния
Намалени
спизагуби на вода по водопреносната мрежа (2007 = 100%)
сък
на
гол
27.02.2008
емиг.
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про
ект
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ОП
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88

Стратегическо поле

Специфична цел

Териториално развитие

2.

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер
2.2.2.2

Мярка
2.2.2

Реконструкция на водопроводната
мрежа

Наименование на проекта
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и водоснабдяване в населените места на община
Перник.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

30 000

Времетраене
в месеци

Собствен принос

-

2 500

2013

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Подобряване качеството на водата за нуждите на населението и намаляване на загубите във водопроводната мрежа на община Перник.

Резюме

Поетапна реконструкция и/или доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в населените места
на община Перник.

Целева група

Обосновка

Община, население, туристи, инвеститори, ВиК дружество, бизнес
Въпреки високата степен на изграденост на системите за водоснабдяване в населените места на
община Перник., повечето от тези системи (над 88%) са построени в периода 1960-1980 г., като са
използвани азбестоциментови и стоманени тръби. Тази тяхна характеристика прави системите остарели от технологична гледна точка, както и силно материално амортизирани, което води до високо
ниво на повреди, ниска ефективност на водоподаването, високи нива на загуби и лошо качество на
водата.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОП “Околна среда”,
Приоритетна ос 1
2.1

Измерими индикатори:

Забележки:
ОПОС, ОПРР, общински бюджет

Изградена водопреносна мрежа в км
Намалени загуби на вода по водопреносната мрежа

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 89 -

89

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториална развитие

Номер
2.2.3.1.

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.3

Обновяване и доизграждане на
канализация

Наименование на проекта
Реконструкция и доизграждане на вътрешната канализационна мрежа на град Перник

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

50 000

2008 - 2010

36

1 500

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр. Перник.

Цел

Разширяване и реконструкция на канализационната мрежа на град Перник.
Резюме

Целева група

Обосновка

Община, ВиК дружество, население, инвеститори
До 2007 г. около 70% от населението на град Перник е обхванато от канализационни мрежи и разполага с връзка до пречиствателна станция за отпадни води. Необходими са значителни усилия и инвестиции за намаляване на потенциалните рискове за околната среда и здравето на хората чрез обхващане
на отпадъчните води в канализационна мрежа и подвеждането им към пречиствателна станция.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









ОП “Околна среда”,
Приоритетна ос 1
2.1

Измерими индикатори:

Забележки:
В индикативния списък на големите проекти за ОП
“Околна среда 2007 - 2013 г.” е включен интегриран
проект за подобряване на ВиК мрежата на гр. Перник
Изградена канализационна мрежа в км.; Брой на населението,
обслужвано от канализационна мрежа (2007 = 100%);

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 90 -

90

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие
Номер

2.2.3.2

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.3

Обновяване и доизграждане на
канализация

Наименование на проекта
Изграждане на местни канализационни мрежи с ПСОВ в населените места на община Перник.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

10 000

2009 - 2012

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци

Собствен принос
1 000

Отдел „Инвестиции и екология”

Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в община Перник.

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Поетапно разширяване и реконструкция на канализационните мрежи и ПСОВ на територията на
населените места в община Перник.
Община, ВиК дружество, население
До 2007 г. около 50% населението на община Перник е обхванато от канализационни мрежи и
разполага с връзка до пречиствателна станция за отпадни води. Необходими са значителни усилия и
инвестиции за намаляване на потенциалните рискове за околната среда и здравето на хората чрез
обхващане на отпадъчните води в канализационна мрежа и подвеждането им към пречиствателни
станции. Освен това броят на ПСОВ също е недостатъчен и не съответства на необходимия капацитет
за пречистване на отпадъчни води в общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОП “Околна среда”,
Приоритетна ос 1
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго
Забележки:















В индикативния списък на големите проекти за ОП “Околна
среда 2007 - 2013 г.” е включен интегриран проект за
подобряване на ВиК мрежата на гр. Перник. Възможно е
финансиране на изграждане на ПСОВ по ПУДООС.

Изградена канализационна мрежа в км. И ПСОВ в бр.; Брой на
населението, обслужвано от канализационна мрежа (2007 =
100%);

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 91 -

91

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториална развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер
2.2.4.1.

Мярка
2.2.4

Транспортна и комуникационна
инфраструктура

Наименование на проекта
Рехабилитация на пътна мрежа Дивотино-Люлин-Г. Бучино.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

5 000

Март 2008

24

-

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Подобряването на достъпността до основна транспортна дестинация – автомагистрала Люлин в рамките на община Перник чрез реконструкция и подобряване на общинските пътища.

Цел

Ще се рехабилитира пътна мрежа Дивотино-Люлин-Г. Бучино с обща дължина около 7 км.
Резюме
Целева група

Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
В настоящия момент няма осигурен достъп до новостроящата се магистрала “Люлин” за населението
живеещо в тези села. Хората са принудени да използват обходни маршрути при пътуването им до
градските зони на Перник. Този обиколен маршрут е икономически и екологически необоснован. Рехабилитацията на общинската пътна мрежа ще намали значително времето за пътуване и в същото
време ще разшири полето за действие на общината чрез предлагане на качествени услуги и ще подобри достъпът на периферните територии до град Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР, Операция 2.1
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Забележки:
Подадено е проектно предложение в МРРБ за финансиране по ОПРР, Операция 2.1
Подобрени и рехабилитирани общински пътища в километри

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 92 -

92

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер
2.2.4.2

Мярка
2.2.4

Транспортна и комуникационна
инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт и асфалтиране на пътна настилка на отсечка от път Е-79 до с. Боснек
Срок за подаване/
Стартова дата

Инвестиция в х.лв.
8 500

Времетраене
в месеци

Собствен принос

24

1 000

2013

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Подобряването на достъпността до основна транспортна дестинация път Е 79 и до град Перник чрез
реконструкция и подобряване на общинските пътища.

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Ще се рехабилитира пътен участък от път Е-79 до с. Боснек, което ще включва ремонт, разширение и
полагане на асфалтова настилка, оформяне на канавки, поставяне на знаци

Община, население, туристи, инвеститори
Пътен участък от път Е-79 до с. Боснек осигурява достъпа на стотици жители от района до Перник.
Той осигурява и достъп до важна туристическа дестинация – южния скат на планина Витоша. Пътят в
момента е със силно нарушена пътна настилка и в лошо техническо състояние.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 2.1
Забележки: ОПРР, общински бюджет

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Подобрени и рехабилитирани общински пътища в километри;
Брой население от общината, обслужвано от реконструирана
четвъртокласна пътна мрежа;

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 93 -

93

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер

2.2.5

Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта

2.2.5.1.

Ремонт и доизграждане на Дневен център за възрастни с увреждания/ІІ блок/

Инвестиция в х.лв.
250
Отговарящо общинско звено

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Времетраене
в месеци

Собствен принос

9 месеца

-

Отдел „Инвестиции и екология”;
Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Цел

Предоставяне на нови социални услуги и трудова интеграция на хора в неравностойно положение,
даващи възможност на хората да водят по-самостоятелен начин на живот.

Резюме

Проектът включва дейности по изграждане на работилници за трудова терапия. За целта ще се извърши преустройство на наличния сграден фонд и оборудване на различни работни кабинети, спомагащи за трудова интеграция на хора в неравностойно положение.

Целева група
Обосновка

Социални групи от населението в неравностойно положение, община, НПО, социални партньори.
Чрез проект разработен съвместно с община и НПО бе открит дневен център за възрастни (18-30 год.)
в неравностойно положение. За тяхната пълноценна интеграция е необходимо създаване на условия
за изграждане на трудови навици чрез производство на дребни стоки с възможност за пазарна реализация.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки: ОПРР, при отваряне на подходяща мярка

-

Измерими индикатори:

Създадени условия и обзаведени кабинети за трудова интеграция
на хора в неравностойно положение;

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 94 -

94

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт, обурудване и привеждане на общинските сгради в здравеопазването в съответствие с
изискванията на енергийната ефективност /профилакториум/

2.2.5.2.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

200

2013

5

200

Отдел „Инвестиции и екология”;

Отговарящо общинско звено

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Подобряване качеството на здравните услуги и възможностите за профилактика на населението.

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Ще се извърши ремонт на профилакториума с цел изпълнение на мерки за енергоспестяване и поконкретно въвеждане на алтернативни технологии за отопление на сградата.
Община, население
Профилакториумът се използва активно за настаняване на хора за долечение и рехабилитация. Поради остарялата техника и съоръжения са налице високи разходи за отопление и недостатъчно топлинна мощност за поддържане на оптимална температура в помещенията. Има извършени ремонтни
дейности в сградата и е разработен проект за алтернативно отопление.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект (за алт. Отопление)
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР, Операция 1.1

Забележки: ОПРР, ОПРЧР – при
отваряне на подходяща мярка

-

Измерими индикатори:

Намалено енергопотребление в MWt/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 95 -

95

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер
2.2.5.3.

Мярка
2.2.5

Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт на детски заведения, обновяване на дворното пространство и подмяна на вътрешното
оборудване

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3 000

2009 - 2010

12

200

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”; Отдел „Здравеопазване,

Отговарящо общинско звено

социални дейности и жилищна политика”

Предоставяне на качествени социални услуги на населението, съобразени с нуждите на населението
в град Перник и прилежащите му територии.

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Ще се извърши ремонт на сградния фонд на детските заведения на територията на гр. Перник като се
изпълнят включително и мерки за подобряване енергийната ефективност на сградите. Ще се извърши
обновяване на дворните пространства за намаляване на риска за децата при занимания навън и ще
се достави оборудване за осигуряване на съвременни технологии за занимания с децата посещаващи
детските заведения.
Община, население
Наличните детски заведения в града не са ремонтирани през последните 15 години. Условията в тях
не съответстват на изискванията за здравословна и сигурна среда за децата. Има големи разходи за
отопление на сградния фонд и местата в детските заведения не са достатъчни за покриване нуждите
на населението. Ясли 3 и 4 са с капацитет 144 деца като в момента е изцяло запълнен и още 70 деца
чакат за настаняване. След ремонтиране на ОДГ ще се разкрият нови места за деца в яслена възраст..

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР, Операция 1.1

Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой детски заведения ремонтирани и съответстващи на стандартите; Брой деца приети в детските заведения

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 96 -

96

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Номер
2.2.5.4.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт и оборудване на здравните кабинети в училища и детски градини. (40 кабинета)

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

1 000

2009

12

1 000

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”,
Отдел „Образование и култура”, Отдел „Инвестиции и екология”

Предоставяне на висококачествени здравни услуги на децата в предучилищна и училищна възраст в
съответствие с изискванията на закона за здравето.
Ремонт и оборудване на 40 здравни кабинета, които съществуват в рамките на училищата и детските
градини.
Община, население, деца в училищна и предучилищна възраст
Поради проведената промяна в организацията на здравеопазването бе преустановена дейността на
здравните кабинети на територията на училищата. Налице е старо оборудване неподдържано в последните 15-16 години и не отговарящо на изискванията на закона за здравето. Необходимо е ремонт
на помещенията и доставка на съвременно оборудване за осигуряване на качествено здравно обслужване за децата

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго(в закона е заложена спецификация)









-

Измерими индикатори:

Забележки:
Някои кабинети може да се ремонтират в рамките на
интегрирани проекти за ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура в община Перник
Брой ремонтирани и оборудвани здравни кабинети в училищата
Брой деца обхванати от системата за здравни услуги в училищата

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 97 -

97

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерна и
социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.5.5.

Мярка
2.2.5

Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на Център за временно настаняване/адаптиране на неизползваема общинска сграда/

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

500

2013

24

-

Отдел „Здравеопазване социални дейности и жилищна политика” ;

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”;

Осигуряване на възможност за временно настаняване на хора изпаднали в беда

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Адаптиране на неизползваема общинска сграда с до 20 места, оборудване на помещенията с легла,
изграждане на кухня и санитарни възли.
Община, население, хора изпаднали в беда
Няма такова помещение, нараства броят на хора в беда (на улицата). Необходимостта от изграждането на такъв център е съгласно Наредба № 4 от 16.03.1999г. за условията и реда за извършване на
социални услуги и Националния План за действие по социално включване 2006-2008.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









-

Забележки: ОПРР, ОПРЧР

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой хора преминали през центъра

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 98 -

98

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.5.6.

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на защитени жилища за хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и
жертви на трафик

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

500

2008

36

-

Отдел „Инвестиции и екология”;

Отговарящо общинско звено

Отдел „Здравеопазване социални дейности и жилищна политика”

Успешна интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Ще бъдат създадени и оборудвани места за настаняване на хора в неравностойно положение и с
увреждания.
Хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и жертви на трафик
Изграждане на защитени жилища е съгласно Наредба № 2 от 27.07.2007г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства и съоръжения за хора с увреждания,
посочени в чл. 35а, ал.1 от Закона за интеграция на хора с увреждания и Наредба № 4. Наличието на
тези жилища води до удовлетворяване на определени жизнени потребности на лица и семейства,
които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие и жертви на трафик получили защита

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 99 -

99

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.5.7.

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на мрежа от клубове (на пенсионера, на лица в неравностойно положение и др.)

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

200

2008 - 2013

Резюме
Целева група
Обосновка

Собствен принос
-

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Отговарящо общинско звено
Цел

Времетраене
в месеци

Предоставяне на качествени и ефективни социални услуги и успешна интеграция на възрастните хора
и лица в неравностойно положение с цел подобряване на качеството на живот.
Проектът включва ремонт и поддръжка на помещения, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, подмяна на обзавеждане, осигуряване на съвременна техника и достъп до комуникации.
Население, пенсионери, лица в неравностойно положение
Създаването на места за общуване на пенсионери и хора в неравностойно положение подпомагат и
разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-

Забележки: общински бюджет, ПЧП

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой създадени клубове за пенсионери и лица в неравностойно
положение

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 100 -

100

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.5.8.

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на общински жилища за млади семейства чрез ПЧП

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3 000

2013

24

-

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Подобряване качеството на живот на младите семейства чрез осигуряване на финансово достъпни
жилища.
Доизграждане на сгради, собственост на общината с оглед предоставяне на съвременни социални
жилища в съответствие с чл. 47(2)(б) от Регламент на Комисията (EC) № 1828/ 2006. Доизграждането
на сградите ще се реализира в партньорство с частния бизнес.
Община, население, млади семейства
Досегашните усилия на общината са недостатъчни, за да се сложи край на неблагоприятните процеси
и да се стигне до преодоляване на някои сериозни недостатъци и изкривявания в жилищния сектор
като влошена финансова достъпност на жилища (съотношението цена/доходи се увеличава, а
осигу- ряването на социални жилища е изключително недостатъчно, за да се отговори на
търсенето). Млади- те семейства не са в състояние да си закупят собствено жилище при текущите
пазарни цени или да живеят под наем самостоятелно. Този факт води и до намаляване на
раждаемостта и влошаване на демографските характеристики на общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка








-

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки: ПЧП, Виенски дом – Перник

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой изградени жилища за млади семейства
Брой настанени семейства

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 101 -

101

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

2.2.

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта

2.2.5.9.

Изграждане и/или адаптиране на жилища за хора в неравностойно положение

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3 000

2013

36

200

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология’; Отдел „Здравеопазване

Отговарящо общинско звено

социални дейности и жилищна политика”,

Резюме

Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и
социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, което да допринесе
за по-добрата им интеграция.
Ще се извърши обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на
общината.

Целева група

Уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

Цел

Обосновка

По своето естество, социалните услуги са дейности, които подкрепят и разширяват възможностите на
хората да водят самостоятелен начин на живот и се осъществяват в специализирани институции и в
общността. Чрез измененията в нормативната уредба през последните години в областта на социалните услуги беше постигнато децентрализирано управление на социалните услуги, насърчаване на
частното предприемачество и разширяване на източниците на финансирането на социалните услуги.
Община Перник търси форми да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в неравностойно положение и да се допринесе за социалната им интеграция.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















ОПРР, Операция 1.2
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Забележки: ОПРР, ОПРЧР, ПЧП

Брой хора в неравностойно положение настанени в социални
жилища

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 102 -

102

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.5.10.

Мярка
2.2.5

Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт на ДМСМГ за деца гр. Перник

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

800

2009

18

100

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология’;

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”,

Осигуряване на адекватна здравна и социална инфраструктура за лечение на деца със сериозни
здравно-медицински проблеми и оказване на качествени медицински грижи
Ремонт и реконструкция на сградата на ДМСМГ, оградата, прилежащото дворно пространство, въвеждане на мерки за постигане на ефективно разходване на топлинна и електроенергия (смяна на дограма и ОВ инсталацията в сградата).
Община, семейства с деца, настанени в домове за медико-социални грижи, деца със сериозни
здравно-медицински проблеми
Домът се помещава в бивша детска градина и е с капацитет около 55 деца. Зает е пълният му капацитет, но съществуват много проблеми, свързани с материалната база, които подлагат на риск настанените в дома деца. Фасадната мазилка на места е пропукана и разрушена до тухла. Теренът е терасиран и подпорните стени са в изключително лошо състояние. Дограмата (с изключение на тази на втория етаж) е стара и това увеличава средствата за електро- и топлоенергия на ведомството.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.1
-

Измерими индикатори:















Забележки:
Възможно е да се търсят форми за финансиране на
дейностите по проекта и по програми вън от структурните фондове на ЕС.

Брой деца със сериозни здравно-медицински проблеми, получили
здравна помощ;

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 103 -

103

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

2.2.

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Номер
2.2.5.11.

Наименование на проекта
Ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите и околното пространство на СОУ „Св. Кл. Охридски”, VI СОУ, VIII СОУ, XIII СОУ и X ОУ и училищата в с.Кладница, и др.
с.Рударци, с.Дивотино, гр.Батановци, с.Ярджиловци..
Срок за подаване/
Времетраене
Инвестиция в х.лв.
Собствен принос
Стартова дата
в месеци
10 000

Април 2008, 2013

Резюме

Целева група

Обосновка

-

Отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт”; Дирекция на Главния архитект;

Отговарящо общинско звено

Цел

12

Отдел „Инвестиции и екология”

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с бъдещите
нужди на населението в община Перник
Проектът е насочен към ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
сградите и подобряване на околното пространство на СОУ “Св. Кл. Охридски”, VI СОУ, VIII СОУ, XIII
СОУ и X ОУ и училищата в с.Кладница, с.Рударци, с.Дивотино, гр.Батановци, с.Ярджиловци.

Община, участници в учебния процес – ученици и учители, населението на общината
В процес на подготовка е общинска политика в сферата на образованието, която включва
оптимизиране на разходите и подобряване на качеството и количеството на образователните
услуги чрез преобразуване на съществуващите учи- лища.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР, Операция 1.1

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго/ Енергиен одит на сградата и КСС















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой ученици облагодетелствани от подобрена образователна
инфраструктура; Икономия на енергия от обновяване на училищните сгради в MWt/h

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 104 -

104

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите и околно пространство на ПМГ, ХІ СОУ „Елин Пелин” и V СОУ и ОУ „Св. Иван Рилски”..

2.2.5.12.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

6 000

2009, 2013

12

-

Отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт”; Дирекция на Главния архитект;

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”
Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с бъдещите
нужди на населението в община Перник
Проектът е насочен към ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
сградите и подобряване на околното пространство на ПМГ, ХІ СОУ „Елин Пелин” и V СОУ.
Участници в учебния процес – ученици и учители, населението на общината
От 2006 г. е в ход реорганизация на образователната система в България и в частност в община Перник, насочена към оптимизиране на училищната мрежа, повишаване качеството на образованието и
въвеждане на система на делегирани бюджети на училищата. В процес на подготовка е общинска
политика в сферата на образованието, която включва оптимизиране на разходите и подобряване на
качеството и количеството на образователните услуги чрез преобразуване на съществуващите училища.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
КСС за Рилски и Миньорче и чертеж
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

ОПРР 1.1














Забележки: ОПРР – при отваряне на
подходяща мярка

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:



Брой ученици облагодетелствани от подобрена образователна
инфраструктура; Икономия на енергия от обновяване на училищните сгради в MWt/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 105 -

105

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

2.2.

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Ускоряване на интеграционния процес на ромските малцинства чрез подобряване на образователната
инфраструктура – ІХ ОУ

2.2.5.13.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

4 000

2013

12

-

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”; Дирекция на Главния

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

архитект; Отдел „Инвестиции и екология”

Успешно социално включване на ромите в българското общество чрез подобрена образователна
инфраструктура.
Проектът е насочен към ремонт, оборудване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
сградите и подобряване на околното пространство на I Х ОУ.
Община, население, ромска общност
Една от рисковите групи в българското общество, за чието социално включване е необходимо мобилизирането на всички политики, поради многостранния характер на проблемите, с които се сблъсква, е
ромската общност. В Националната стратегия за социалното включване и Националния план за действие по Десетилетието на ромското включване образованието е основен приоритет.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка










Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

ОПРР, Операция 1.1















Забележки: ОПРР, ОПРЧР, и други

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой ученици от ромско малцинство, облагодетелствани от
подобрена образователна инфраструктура; Икономия на енергия
от обновяване на училищните сгради в MWt/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 106 -

106

Специфична цел
2.

Стратегическо
Териториалнополе
развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Осигуряване на архитектурно-достъпна среда в образователния и културния сграден фонд, чрез
изграждане на рампа за инвалиди и ремонт на санитарен възел на първи /партерен етаж/ в ОУ „Св. Ив.
Рилски”

2.2.5.14.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

30

2013

2

-

Отдел „Образование и култура”; Дирекция на Главния архитект;

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Отдел „Инвестиции и екология”

Изграждане на достъпна среда за учениците с физически увреждания.
Да се осигури/изгради подходяща и ефективна инфраструктура.
Да се подобри качеството на достъп до ОУ „Св. Иван Рилски” за деца с увреждания и техните
придружители, недопускане на дискриминация на деца, младежи, ученици и граждани в неравностойно
положение и социално включване на учащите се и техните семейства.
С реализирането на проекта, т.е. с изграждането на рампа и ремонт на санитарен възел на първи
(партерен) етаж ще се създадат нормални условия за учене на децата с подобни проблеми
Деца, младежи, ученици с увреждания, граждани, в неравностойно положение от Община Перник.
Настоящия проект напълно се вписва в областта за развитие на социалната инфраструктура и
реализирането му ще има голям социален ефект.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
КСС за Рилски и Миньорче и чертеж
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














ОПРР 1.1
Забележки: Социален фонд на МТСП

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой ученици с увреждания, облагодетелствани от подобрена
образователна инфраструктура - изградена рампа за инвалиди и
ремонтиран санитарен възел , адаптиран за хора с увреждания

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2013 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
2.

Териториално развитие

2.2.

Специфична цел
Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Цялостен ремонт на РИМ, в т.ч. мерки за енергийна ефективност, и изграждане на музеен комплекс

2.2.5.16.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

1 250

2013

12

-

Отговарящо общинско звено
Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”; РИМ“

Цялостен ремонт на РИМ, в т.ч. мерки за енергийна ефективност, и изграждане на музеен
комплекс
Създаване на музеен комплекс и нови експозиции. Цялостен ремонт и обновяване на РИМ,
Минен театър, жилищна сграда на ул. „Инженерна” №4. Външна и вътрешна реновация на
съответните сгради и адаптиране на пространствата около тях.
жители и гости на Община Перник
РИМ Перник е създаден преди 60 години. За този период във фондовете на Регионалния
исторически музей са събрани и се съхраняват 54 918 движими културни ценности. Сградата, в
която се помещава експозицията на музея и основните му фондохранилища, е построена през
1922 г. и достроявана през следващите години. Административната сграда на музея е от 1894 г.
(първата болница в града). Реставраторското ателие и фондохранилището до него се
помещават в първите жилищни сгради, построени от Мина Перник в началото на ХХ век. Всички
тези сгради са със статут на недвижими културни ценности /паметници на културата/. От 1973 г.
до сега не са извършвани ремонтни дейности. Сградният фонд е амортизиран, а
фондохранилищата са влажни и с остаряло оборудване. След извършена планова проверка на
РИМ – Перник от МК, е констатирано състоянието на сградния фонд на музея и препоръките са
насочени към ремонт на сградите, експозиционните зали, фондохранилищата и другите помощни
помещения, съобразно съвременните изисквания.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка










Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

ОПРР, Операция 1.1















Забележки: ЕИП – Норвежка програма

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

Брой посетители – жители и гости на РИМ, облагодетелствани от
подобрена инфраструктура; Икономия на енергия от обновяване
на сградата.
ните сгради в MWt/h (2007 = 100%)
20.04.2012 г.
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на „Общностен център и ДГ в кв. Тева” гр. Перник

2.2.5.17.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

1 117

2013

36

10

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме

Целева група

Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” ;
Дирекция на Главния архитект; Отдел „Инвестиции и екология”
Превенция на социалното изключване чрез разработване и предлагане на пакети от услуги за
подкрепа на децата от 0 до 7 години и техните семейства на територията на община Перник.
Планиране и реализиране на услуги за повишаване благосъстоянието на децата.
Формиране на родителски умения чрез разработване и прилагане на услуги за подкрепа на
семействата. Социало включване на децата с увреждания и техните семейства чрез разработване
на нови услуги. Повишаване на училищната готовност на децата. Подобряване на здравния статус
на децата. Информиране на клиентите на услугите.

Основните целеви групи са деца от 0 до 7 години и техните семейства: Деца и семейства от уязвими
етнически групи, в частност ромската общност; Деца в чиито семейства има жилищни и финансови
проблеми – безработни, на социални помощи, живеещи при лоши битови условия; Деца и
семейства, в които има проблеми със здравното осигуряване – неосигурени родители, деца без
личен лекар, деца със здравословни проблеми;

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет


Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка








Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
КСС за Рилски и Миньорче и чертеж
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















ОПРР 1.1
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Забележки: Проект „Социално включване –
МТСП и Световната банка

Брой на новите места за предоставяне на грижи за деца, разкрити по проекта;
Брой на децата – бенефициенти, записани в първи клас; Брой на децата, на
които са им направени всички задължителни имунизации и задължителни
профилактични прегледи; Брой на успешните случаи за превенция на
изоставянето на деца; Брой на служителите в детски ясли и детски градини,
обучени по проекта; Брой на родителите, участвали в групите за консултиране и
подкрепа; Брой на консултираните крайни бенефициенти; Брой на децата,
постъпили в детска градина, детска ясла и/или други услуги за грижа за деца в
резултат на изпълнението на проекта.

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:
Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

20.04.2012 г.
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Създаване на места за социализация в ромските махали и идентифициране и прилагане на найдобрите приложни практики за социализиране и интегриране на ромското население

2.2.5.18.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

65

2013

36

10

Отдел “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
твото

Отговарящо общинско звено

Създаване на по-добри възможности за интеграция на ромското население

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Създаването на центрове за консултантси услуги ще даде възможност на ромите да подобрят
качеството на живот.
Ромско население
Голяма част от проблемине на ромското населеие се дължи от липсата на информираност,
образователна, здравна култура и др.
По тази причина преодоляване на проблемите е възможно чрез изграждането на центрове за
консултации в районите с преобладаващо ромско население. Този вид дейност ще спомогне за
създаване на по-добро онтошение на ромите към заобикалящата ги среда и ще създаде чувство за
съпричастност на обществото към тях.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
КСС за Рилски и Миньорче и чертеж
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















ОПРР 1.1
Забележки: ОПРЧР, НПО

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой създадени центрове за социализация в ромските махали и
бр. идентифицирани и приложенидобри практики за
социализиране и интегриране на ромското население

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2012 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер

2.2.5

Мярка
Обновяване на образователна, социална и културна инфраструктура

Наименование на проекта
Създаване на център за професионална квалификация за лица с увреждания

2.2.5.19.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

70

2013

12

Собствен принос

Отдел “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
твото

Отговарящо общинско звено

Подобряване на социалния и икономически статус на хора в неравностойно положение.

Цел
Резюме

Разкриване на център за професионална квалификация ще даде възможност на хора, загубили
възможност да упражняват основната си професия поради трайно намалена работоспособност, да
придобият нови умения и да се включат в пазара на труда.

Целева група

лица с трайно намалена работоспособност

Обосновка

Създаването на механизъм за подсигуряване на професионална квалификация и допълнителни
умения, ще гарантира по-добрите възможности на хора с увреждания за реализация на пазара на
труда.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
КСС за Рилски и Миньорче и чертеж
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

ОПРР 1.1














Забележки: ОПРЧР, НПО

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой лица с трайно намалена работоспособност, придобили
нови умения в центъра

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2012 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.6.1.

Мярка
2.2.6

Достъп до енергийни ресурси

Наименование на проекта
Анализ на потенциала на общината за възможност за въвеждане на ВЕИ

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

25

2013

3

25

Отговарящо общинско звено

Дирекция “Устройство на територията и строителството”

Цел

Създаване на предпоставка за предоставяне на достъп до възобновяеми енергийни източници с цел
повишаване на инвестиционната привлекателност и регионалната конкурентоспособност.

Резюме

Ще се анализира потенциалът на община Перник за производство на енергия от ВЕИ, вкл. вятърна,
слънчева, геотермална. Ще бъде изготвен подробен доклад с информация за потенциала и препоръки
за привличане на инвеститори в сектора.

Целева група

Община, инвеститори, население, НПО

Обосновка

Производството на енергия от ВЕИ е приоритет на енергийната политика на ЕС с цел намаляване
зависимостта от традиционните суровини за производство на енергия, както из следване на производствени практики опазващи околната среда. Проектите в този сектор са предмет на субсидии от страна
на държавата и съществува повишен интерес у инвеститори за реализация на такива проекти. Анализът ще помогне на общината да реализира най-добрата възможна стратегия при привличане на тези
инвеститори.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на интервенцията

















Забележки: Общински бюджет, ОПАК

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Изработен анализ за потенциал за изграждане на ВЕИ

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 112 -

112

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Номер
2.2.6.2.

2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.6

Достъп до енергийни ресурси

Наименование на проекта
Изготвяне/актуализация на енергийни одити на общинските сгради (училища, детски градини, социални и здравни заведения и др.)

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

1 500

2008 - 2010

-

750

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Изпълнено детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийните
характеристики на общинските сгради
Обследването се извършва на основание чл.16, от ЗЕЕ (обнародван в ДВ бр.18/05.03.2004г.) и произтичащите от него наредби, с цел повишаване енергийната ефективност и оптимизиране на енергийното потребление. Основна задача на обследването е да се установи:
 консумацията на енергия
 нивото на технологиите и управлението на обекта
 икономията на топлинна енергия и топлосъхранение на сграда
 да се определят потенциалните възможности за намаляване на разходите за енергия –
 топлинна и електрическа и разходите за битово горещо водоснабдяване,
 да се предложат енергоспестяващи мерки за намаляване на разходите, намаляване загубите
 на енергия и повишаване на енергийните характеристики на сградата
Община, население
На задължително обследване за енергийна ефективност и последващо сертифициране подлежат
всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната застроена площ по-голяма от 1000
кв. м. Сградите общинска собственост ще се обследват поетапно в периода 2008 – 2010-та година.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Изготвени доклади за енергиен одит на общинските сгради

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 113 -

113

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.6.3.

Мярка
2.2.6

Достъп до енергийни ресурси

Наименование на проекта
Поетапно изпълнение на мерките за енергийна ефективност, предписани в енергийните одити

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

3 000

2009 - 2013

-

600

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Намаляване разхода на енергия за отопление, вентилация, климатизация, електрическа енергия и
битово горещо водоснабдяване, като в същото време се запази и подобри вътрешния микроклимат и
комфорт (отопление, осветление) в сградите.

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Поетапно изпълнение на мерки за енергийна ефективност за всички общински сгради в съответствие с
препоръките в изготвените енергийни одити на сградите, включително топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници.
Община, население
Дейностите, свързани с ремонт и реконструкция на сградите, целящи подобряване на енергийната
ефективност са в съответствие с Директива 2002/91/ЕС.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-















Забележки: ОПРР, Фонд „Ен. Ефективност”, Фонд
„Козлодуй”

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Икономия на енергия от обновяване в MW/h; Брой население
облагодетелствано от въвеждане на мерките за енергийна ефективност.

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 114 -

114

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.

Номер
2.2.6.4.

Мярка
2.2.6

Достъп до енергийни ресурси

Наименование на проекта
Саниране на общински жилищни блокове.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

800

2009 – 2013

-

400

Отговарящо общинско звено

Дирекция „ИРУС”; Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Осигуряване на по-добри условия на живот за чрез повишаване на жизнения стандарт и общо подобряване на качеството на живот на градските общности.

Резюме

Поетапно изпълнение на саниране на общински жилищни блокове, включително изпълнение на строителни дейности за топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за
топлоснабдяване.

Целева група

Обосновка

Община, население
Общинските жилищни блокове са в много лошо състояние. Настанените хора в тях са с по-ниски доходи и не са в състояние да инвестират в саниране на сградите, което би имало положително въздействие върху бюджета на домакинствата чрез намаляване на разходите за потребление на еленергия и
топлина енергия.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-















Забележки: ОПРР – при отваряне на
подходяща мярка

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Икономия на енергия от обновяване в MW/h;
Брой население облагодетелствано от саниране на сградите

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 115 -

115

Стратегическо поле
2.

Специфична цел

Териториално развитие

2.2.

Номер
2.2.6.6.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.6

Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси

Наименование на проекта
Газифициране на нетоплофицирани квартали и общински обекти.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

7 000

2010 - 2013

-

-

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Предоставяне на достъп до националната газоразпределителна мрежа с цел повишаване на инвестиционната привлекателност и регионалната конкурентоспособност

Резюме

Проектът ще съдържа поетапно изграждане и развитие на разпределителната мрежа в общината и
газификацията на индустриални зони, общински обекти и домакинства.
Инвестициите в тази област ще създадат по-благоприятна и конкурентна бизнес среда и ще намалят
консумацията на енергия не само в икономическия сектор, но и в домакинствата

Целева група

Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
Община Перник изостава в изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на различни обекти. Употребата на по-устойчиви и ефективни енергийни ресурси има значителни
екологични и социални последици. Инвестициите в газификацията ще дадат тласък в развитието на
местната икономика, намаляване на разходите за отопление на общинските и обществените сгради
(училища, болници, читалища и др.), намаляване на енергоемкостта на икономиката и потреблението
на еленергия чрез използване на природен газ за отопление вместо електричество. Важен екологичен
ефект е подобряване качеството на въздуха и намаляване на вредни емисии в атмосферата.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

-















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Намаление на енергопотреблението в MW/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 116 -

116

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие
Номер

2.2.6.7.

Специфична цел
2.2.

Мярка

Подобряване на инженерната
и социална инфраструктура

2.2.6

Достъп до устойчиви и ефективни
енергийни ресурси

Наименование на проекта
Доизграждане на мрежата за улично осветление в неосветените райони и въвеждане на енерго спестяващи технологии

Инвестиция в х.лв.
150

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос

-

150

2013

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Намаляване на енергопотреблението в общината чрез въвеждане на енергоспестяващи технологии и
повишаване сигурността а населението

Резюме

Проектът включва поетапно възстановяване и изграждане на мрежата за улично осветление в различни райони на общината. Ще се използват енергоспестяващи осветителни тела за намаляване на разходите за електрическа енергия на общината.

Целева група

Обосновка

Община, население
Райони, в които липсва улично осветление създават предпоставка за дребна битова и улична престъпност и създават неприятна атмосфера за жителите. С цел подобряване качеството на живот на
хората е необходимо облагородяване на районите на общината. Въвеждането на съвременни енергоспестяващи технологии ще има и икономически ефект за общината като намали потреблението на
енергия и разходите за електричество.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-















Забележки: ОПРР, общински бюджет, ПЧП

-

Измерими индикатори:

Намалено енергопотребление в MW/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 117 -

117

Стратегическо поле
2.

Териториално развитие
Номер

2.3.1.2.

Специфична цел
2.3.

Мярка

Подобяване на
енергийната ефективност

2.3.1

Разработване и прилагане на стратегия
и програма за енергийна ефективност

Наименование на проекта
Подмяна на осветителните тела за улично осветление с енергоефективни и прилагане на
компютъризирана система за управлението му.

Инвестиция в х.лв.
760

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

2013

Собствен принос

-

Отговарящо общинско звено

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Икономия на ел. енергия

Цел

Резюме

Целева група

Подмяна на 14 610 бр. тела с обща мощност 1 500 кw с интелигентно УО лед. Осветителни тела или
енергоспестяващи /т.е. адаптивност на УО къмизменящите се външни условия/ с вома система за
управление и регулиране на интензивността на осветлението и намаляване на консумацията на ел.
енергия. Подобряване на качеството и намаляван на разходите за обслужване на УО. Създаване на
нова система за телеконтрол телеуправление.
Община Перник – т.е. Перник и Кметствата
След въвеждане в експлоатация на новото осветление консумацията на ел. енергия ще се намали с
над 20 % и разходите също.

Обосновка

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка















-

Измерими индикатори:

Забележки: Общински бюджет ОПРР, ОПАК
Намалено енергопотребление в MW/h (2007 = 100%)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2012 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.1.1.

Стратегическа цел по ОПР
Управление на отпадъците и
опазване на околна среда

2.4.

Задача/мярка по ОПР
2.4.1

Ефективно управление на отпадъците

Наименование на проекта
Регионално депо за неопасни отпадъци - Перник

Инвестиция в х.лв.
12 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2009

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
36

Собствен принос
-

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци в съответствие със ЗООС и ЗУО

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Ще се изгради регионално депо за не опасни отпадъци, което ще обслужва общините от област Перник – Перник, Радомир, Земен, Брезник, Трън и Ковачевци. Разположено е на територия от 140дка,
общинска земя, отредена за депо за ТБО. Състои се от 4 клетки, стопански двор, кантар, ремонтна
работилница. Експлоатационният му срок е 20г.
Община, население
Необходимостта от изграждането на обекта се налага поради следните мотиви:
o Обектът е заложен за изпълнение в националната програма за управление на отпадъците;
o Решава екологичен проблем на регионален принцип;
o За обекта е изготвена пълна проектна документация, финансирана от МОСВ

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

-















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Въведено в експлоатация регионално депо за неопасни отпадъци

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.1.2.

Стратегическа цел по ОПР
Управление на отпадъците и
опазване на околна среда

2.4.

Задача/мярка по ОПР
2.4.1

Ефективно управление на отпадъците

Наименование на проекта
Инсталация за оползотворяване и рециклиране на ТБО.

Инвестиция в х.лв.
120 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2009 - 2012

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
36

Собствен принос
-

Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Рационално оползотворяване на отпадъците и минимизиране на количеството, подлежащо на обезвреждане, съгласно изискванията на ЗУО и правомощията на кметовете на общини /чл.16, ал.3 от ЗУО/

Резюме

Изграждане на съоръжения за оползотворяване и рециклиране на ТБО с различен състав. В непосредствена близост до площадката, отредена за регионално депо, е ситуиран терен, отреден за оползотворяване и рециклиране на ТБО. Обезпечен е с транспортен достъп, електро и ВиК захранване. В
обекта ще се рециклират отпадъците, отделени на територията на община Перник.

Целева група

Обосновка

Община, население
Необходимостта от изграждането на обекта се налага поради следните мотиви:
o Намаляване на количеството отпадъци, подлежащи на обезвреждане (включително и биоразградимите);
o Съхраняване на природните ресурси.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка








-

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Брой съоръжения за оползотворяване и рециклиране на ТБО

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.1.3.

Стратегическа цел по ОПР
Управление на отпадъците и
опазване на околната среда

2.4.

Задача/мярка по ОПР
2.4.1

Ефективно управление на отпадъците

Наименование на проекта
Депо /съоръжение/ за обезвреждане на строителни отпадъци – Перник

Инвестиция в х.лв.
3 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
36

Собствен принос
-

Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Обезвреждане на строителни отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО и правомощията на кметовете
на общини /чл.16, ал.3 от ЗУО/

Резюме

Предвижда се обезвреждането на строителните отпадъци да се извършва по методи и технологии,
позволяващи превръщането им в суровини, годни за повторна употреба. За инсталацията не е определен терен, подходящ за разполагането, не са провеждани предварителни проучвания и процедури,
съгласно ЗООС и ЗУТ

Целева група

Обосновка

Община, население, инвеститори, бизнес
Необходимостта от изграждането на обекта се налага поради следните мотиви:
o Намаляване на количеството отпадъци, подлежащи на обезвреждане;
o Съхраняване на природните ресурси.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на интервенцията








-

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки: Общински бюджет, ПЧП

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Въведено в експлоатация регионално депо за обезвреждане на
строителни отпадъци

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР

Стратегическа цел по ОПР

Задача/мярка по ОПР

Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР

Стратегическа цел по ОПР

Задача/мярка по ОПР

2.

Териториално развитие

Номер
2.4.2.1.

2.4.

Управление на отпадъците и
опазване на околната среда

2.4.2

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на ерозията

Наименование на проекта
Изграждане на паркова зона Драгановец.

Инвестиция в х.лв.
5 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
36

Собствен принос
-

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Изграждане на зелената система на гр. Перник за подобряване качеството на въздуха и опазване на
околната среда

Резюме

Предвижда се реализирането на подробен паркоустройствен проект на паркова зона Драгановец –
реконструкция на растителността, изграждане на открити спортни площадки, атракциони, дендрологичен кът, открити водни площи и училище „на открито”.
Проектът ще се изпълнява етапно с използване на различни инструменти за финансирането му.

Целева група

Община, население, туристи, инвеститори
Естетизиране на градската среда, създаване на благоприятни условия за спорт и отдих

Обосновка

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка














Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Проектна готовност
Други
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














ОПРР, Операция 1.4
Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Забележки: ОПРР
Изградена паркова зона в хектари

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.2.2.

Стратегическа цел по ОПР
2.4.

5 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Резюме

Целева група
Обосновка

2.4.2

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на ерозията

Наименование на проекта
Реконструкция на Централен градски парк и сервитутната му зона.

Инвестиция в х.лв.

Цел

Управление на отпадъците и
опазване на околната среда

Задача/мярка по ОПР

Времетраене
в месеци
24

Собствен принос
-

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Опазване на околната среда и на културно-историческото наследство на община Перни чрез изграждане на зелената система на гр. Перник
Проектът предвижда цялостно обновяване на централен градски парк – Перник като място за отдих на
населението и включване на транспортно-комуникационна схема около парка. Ще се реализират
следните дейности: актуализиране на идеен проект; проектиране на зелената зона; проектиране на
пешеходни алеи и енерго ефективно атрактивно осветление, детски кътове и съоръжения за игра;
реконструкция на езеро, намиращо се на територията на парка; изграждане на съоръжения за зимна
пързалка; транспортно-комуникационна схема, заобикаляща парка и осигуряване на връзка с ОДК.
Община, население, туристи
Централният градски парк на град Перник е обявен за национален паметник на градинско-парковото
изкуство с писмо №1000/03.07.1995г. на НИПК - София. Цялостната реконструкция и обновяване на
парка ще допринесе за естетизиране на градската среда, създаване на благоприятни условия за спорт
и отдих и поддържане и възстановяване на историческото наследство.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансиране
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР, Операция 1.4

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки:
ОПРР

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Площ възстановена паркова зона в хектари

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 123 -

123

Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.2.3.

Стратегическа цел по ОПР
2.4.

Управление на отпадъците и
опазване на околната среда

Задача/мярка по ОПР
2.4.2

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на ерозията

Наименование на проекта
Реконструкция на паркова зона “Изток”.

Инвестиция в х.лв.
3 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
24

Собствен принос
400

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Изграждане на зелената система на гр. Перник

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Предвижда се реализирането на подробен паркоустройствен проект на паркова зона Изток– реконструкция на растителността, изграждане на открити спортни площадки, атракциони, дендрологичен кът,
открити водни площи.
Община, население, туристи
Естетизиране на градската среда, създаване на благоприятни условия за спорт и отдих

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР, Операция 1.4















Забележки:
ОПРР

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Площ възстановена паркова зона в хектари

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 124 -

124

Приоритетна (стратегическа)
област по ОПР
2.

Териториално развитие

Номер
2.4.2.4.

Стратегическа цел по ОПР
Управление на отпадъците и
опазване на околната среда

2.4.

Задача/мярка по ОПР
2.4.2

Изграждане на зелена система и
предпазване от/намаляване на ерозията

Наименование на проекта
Проект за намаляване на ерозията на почвата на територията на община Перник.

Инвестиция в х.лв.
8 000

Срок за подаване/
Стартова дата
2009 - 2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
-

Собствен принос
-

Дирекция на Главния архитект, Отдел „Инвестиции и екология”

Ефективна защитата от ерозия, порои и свлачища на територията на община Перник.

Цел

Резюме
Целева група
Обосновка

В рамките на проекта ще се извърши оценка на ерозията на територията на общината. Ще се изпълнят строително-монтажни работи за изграждане на баражи и канавки/валове за ограничаване на ерозията в земи, в които не се извършва залесяване, и изпълнение на противоерозионни залесявания.
Община, население, туристи
На територията на общината се намират големи площи, подложени на риск от ерозия поради дългогодишната дейност в областта на минното дело и неправилно управление на горско-залесителните
дейности. За опазване на околната среда и почвата в общината, вкл. предпазване от наводнения и
други бедствия е необходимо изграждане на зелена система и провеждане на други противоерозионни
мероприятия.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка








-

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки:

Специфична цел 2.1

Измерими индикатори:

Обща площ изградена зелена система в хектари

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008 г.

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 125 -

125

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Приоритетно развитие на
общинския туризъм

3.1.

Номер

3.1.1.

Дългосрочно планиране на КИН,
спорта и туризма

Наименование на проекта
Инвентаризация и картотекиране на наличните културно-исторически, природни, туристически и спортни
ресурси, изработване на туристически профил и зониране на териториите и създаване на необходимата
база данни за подпомагане на потребителите и инвеститорите в туризма.

3.1.1.1

Срок за подаване/
Стартова дата

Инвестиция в х.лв.
25

Цел

Резюме

Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3

25

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Дирекция „ Икономическо развитие и управление на собствеността”;
Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”;
Отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт”

Създаване на предпоставки за започване на процес на планиране и текущ мониторинг на дейностите свързани с развитието на спорта и туризма и ефективното използване на КИН и наличната база и за координиране на процеса на инвестиране и ползването на ресурсите от потребителите.
Общината ще извърши пълна инвентаризация и описание на наличните КИН, природни, туристически и
спортни ресурси и ще възложи разработване на пълен профил на общината като дестинация за развитие на
спорта и туризма. Ще се изготви каталог на тези ресурси, необходим при маркетиране на туристическия
продукт и база данни съдържаща основната историческа, инвестиционна и описваща състоянието информация. Ако е възможно ще бъде направено и зониране на обособени територии, обхващащи ключовите
ресурси.
Общинска администрация, социално-икономически партньори, НПО, инвеститори
Осъществяването на този проект е първа стъпка към предприемане на дългосрочно планиране развитието
на Перник като туристическа дестинация. Без пълна информация за наличните ресурси няма да се постигне
създаването на политика за ускоряване на развитието като стратегическа цел по този приоритет. Резултатът ще представлява и основа за инвестиционно планиране на материалната база, дефинирането на туристическите продукти и провеждането на маркетинг.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



ОПРР 3.2















Забележки: ОПРР, ОПАК

3.5.1.2 ; 3.5.1.4

Измерими индикатори (резултати)

инвентарен опис, база данни, брой картотекирани обекти (записи в
БД); брой зонирани територии

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 126 -

126

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Приоритетно развитие на
общинския туризъм

3.1.

Номер

3.1.1.

Дългосрочно планиране на КИН,
спорта и туризма

Наименование на проекта
Анализ на състоянието и разработване на стратегия и общинска програма за ускорено развитие на устойчивия туризъм.

3.1.1.2.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

26

Цел

Резюме

Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3

26

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

Разработена и приета стратегия с Програма (пътна карта) за ускоряване на развитието на туризма в общината, като елемент на нова политика за поставяне на туризма като ключов приоритет за инвестиции и увеличаване на приходите.
Общината ще възложи разработването на стратегия и програма за устойчиво развитие на туризма за периода до 2013 г. на базата на анализ на състоянието, заложените цели, мерки и проекти в ОПР, областния
план и националната програма за развитие на туризма. Устойчивостта на туризма ще се търси в поефективното използване на наличните ресурси при традиционните форми на туризъм и в интензивното
въвеждане на алтернативните форми на туризъм.
Общинска администрация, социално-икономически партньори, НПО, инвеститори
Стратегията с програмата са дългосрочни инструменти за реализация на общинска политика и като такъв е
сигнал за инвеститорите, че общината има ясни цели и приоритети и ще подкрепя добрите проекти в тази
област. Обявяването на стратегия за превръщането на Перник в дестинация ще създаде условия за дефиниране на туристическия продукт на общината и подходящото му позициониране на туристическия пазар.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



ОПРР 3.2; 3.3















Забележки:
ОПРР, НПО – общински бюджет

3.5.1.1 ; 3.5.1.2

Измерими индикатори (резултати)

Разработена стратегия, програма (пътна карта)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

29.12.2012

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 127 -

127

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.1.

Мярка

Приоритетно развитие на
общинския туризъм

Номер

3.1.1.

Дългосрочно планиране на КИН,
спорта и туризма

Наименование на проекта
Анализ на състоянието и разработване на стратегия и общинска програма за развитие на спорта и за ефективно използване на наличната спортна материално-техническа база.

3.1.1.3.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

22

Резюме

Собствен принос в х.лв.

3

22

2013

Отговарящо общинско звено

Цел

Времетраене
в месеци

ОП „Спортни имоти”; Отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт”

Разработена и приета стратегия с Програма (пътна карта) за ускоряване на развитието на спорта в общината, като елемент на нова политика за поставяне на спорта като ключов приоритет за инвестиции и увеличаване на приходите и като необходимо условие за ускореното развитие на Перник като туристическа дестинация.
Общината ще възложи разработването на стратегия и програма за устойчиво развитие на спорта за периода до 2013 г. на базата на анализ на състоянието, заложените цели, мерки и проекти в ОПР, областния план
и националната програма за развитие на спорта. Устойчивостта на туризма ще се търси в по-ефективното
използване на наличните МТБ, възстановяване на успешни в миналото практики и привличане на инвеститори.

Целева група

Общинска администрация, социално-икономически партньори, НПО, инвеститори

Обосновка

Стратегията с програмата са дългосрочни инструменти за реализация на общинска политика и като такъв е
сигнал за инвеститорите, че общината има ясни цели и приоритети и ще подкрепя добрите проекти в тази
област. Обявяването на стратегия за превръщането на Перник в дестинация ще създаде условия за дефиниране на допълнителни проекти, представляващи елемент на туристическия продукт на общината (спортен
туризъм) и подходящото му позициониране на туристическия пазар.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



не















Забележки:
общински бюджет

3.4.1; 3.5.1.2

Измерими индикатори (резултати)

Стратегия, програма (пътна карта)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 128 -

128

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Мярка

Приоритетно развитие на
общинския туризъм

3.1.

Номер

3.1.2.

Промени в местното законодателство за стимулиране на туризма

Наименование на проекта

3.1.2.1.

Разработване и приемане на общинска наредба за развитие на спорта и туризма

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3

Септември 2008

3

3

Дирекция „Икономическо развитие и управление на собствеността”,

Отговарящо общинско звено

Отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт „
Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
Да се регламентира политиката на общината за развитието на спорта и туризма и да се създадат условия за
ускоряването му.

Цел

Резюме

Съдържанието на наредбата ще бъде следствие на изводите и резултатите от задачите за разработване на
стратегия и програма за развитие, анализа на добрите практики в сходни общини от ЕС.

Целева група

Общинска администрация, социално-икономически партньори, НПО, инвеститори

Обосновка

С тази наредба ще се създаде нормативна „среда” за прилагане на дългосрочни инструменти за реализация
на общинска политика по извеждане на туризма и спорта като приоритетни области.
Наредбата ще бъде от решаващо значение както за инвеститорите така и за потребителите на създавания
интегриран туристически продукт за дестинацията. Ще бъдат необходими разходи за специалисти по местно
и европейско законодателство.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



не














Забележки:

3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.2.1

Измерими индикатори (резултати)

общинска наредба, законодателни облекчения (стимули)

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 129 -

129

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.1.

Мярка

Приоритетно развитие на
общинския туризъм

Номер

3.1.3.

Организационна и институционална
подкрепа по политики и стратегии

Наименование на проекта

3.1.3.1.

Създаване и развитие на Съвет по туризма и специализирано координационно звено за проблемите свързани с прилагане на политиките и стратегиите в областта на КИН, спорта и туризма.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

0

Април 2008

1

0

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Зам. кмет „Икономическа политика”,
Зам. кмет „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Да се сформира необходимата структура, която да управлява туризма и спорта, като интегрирана политика
за развитие на туристическата дестинация Перник и да координира реализацията на общинската политика,
стратегия и програма в тясна връзка с интересите на инвеститорите и социално-икономическите партньори.
Създава се с решение на ОбС Съвет по туризма като доброволен орган, в който да членуват и представители на СИП и на бизнеса, заинтересоват от развитието на спорта и туризма в общината. Изгражда се с решение на ОбС и Заповед на кмета общинско звено – Сектор „Спорт и туризъм” с основна функция координиране на дейностите и изпълнение на стратегията и програмата на общината за развитие на спорта и туризма.
Общинска администрация
Стратегията, програмата и нормативна рамка за развитието на спорта и туризма не може да се изпълни без
наличието на институционална подкрепа в рамките на общинската администрация. Създаването на Съвет
по туризма не увеличава разходите на общината, а за координационното звено (сектор „Спорт и туризъм”) е
необходимо разкриване на работни места за двама експерти или реорганизиране на сега съществуващи
сектори, с оглед осигуряване на тези лица от други сектори, без назначаване на нови.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



не
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.5

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
Няма еднократни разходи за реализация на този проект. При назначаване на двама нови служители се
увеличава текущата издръжка на общината.
Бр. работещи в областта на спорта, културата и туризма в общината, брои актове, брой инициативи

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 130 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения

Наименование на проекта
Ремонт и възстановяване на зала “Дружба” като модерен подготвително-възстановителен център на детскоюношеския спорт.

3.2.1.1.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

1 150

Ноември, 2008

18

150

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

ОП „Спортни имоти”

Създаване на модерен подготвително-възстановителен център за детско-юношеския спорт, предназначен
за професионално развитие на млади таланти, бъдещи елитни спортисти. Ще се осигурят условия и за
развитие на високо спортно майсторство на кадетите завършващи спортното училище „Олимпиада”.
Предвижда се цялостен ремонт на залата и на всички съществуващи помещения. Подобряване на инфраструктурата около залата, саниране, ремонт на покрива, подмяна на системата за отопление и вентилация,
ремонт на санитарните възли, басейн, сауни и ремонт и доставка на ново оборудване за медицинския възстановителен център.
Инвеститори, млади спортисти, население
Спортните клубове в Перник трябва да се подкрепят в опита им да възстановят школите си за спортно майсторство и за създаване на интереса у младото поколение за упражняване на спорт. В центърът ускорено
ще създават местни спортни кадри, които да продължат своето развитие в клубовете. Условията ще бъдат
съобразени с новите достижения в областта на спортната медицина и методиката на физическото възпитание и ще бъдат в помощ на треньорските екипи. Очаква се дългосрочен ефект за превръщане на Перник
във фактор за развитие на националния спортен пазар. Същевременно се подкрепя социалната политика на
общината: Перник - привлекателно и здравословно място за живот на младото поколение. С реализацията
на този проект ще се осигури и ефективно използване на наличната спортна база, разкриване на съпътстващи бизнес дейности и в крайна сметка създаване на нови работни места.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не
2.1.1; 3.6.1; 2.2.5.12

Измерими индикатори (резултати)














Забележки:
В общинския бюджет са заложени средства за разработка на ТИО и Технически проект.

бр. места за подготовка, бр. подобекти, бр. спортни клубове

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 131 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения..

Наименование на проекта

3.2.1.2.

Ремонт и възстановяване на зала “Кракра” в достъпно място за спорт за всички възрасти.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

400

Март, 2009

10

100

Отговарящо общинско звено

ОП „Спортни имоти”

Създаване на възможност и улеснен достъп на широк кръг хора от всички възрастови групи на населението
на община Перник до условия за упражняване на различни спортни дисциплини.

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Извършване на пълен ремонт на залата в т. ч. за енергийна ефективност, саниране, подмяна на настилката,
обособяване на помещение за фитнес в т. ч. с улеснен достъп за хора с увреждания, проектиране и инсталиране на подходяща осветителна система, ефективна от гледна точка на потреблението на енергия отоплително – вентилационна система, инвестиране в ремонт на прилежащата инфраструктура, подстъп до
залата, паркинг и др. подходящи мерки, необходими за превръщането на залата в удобно и привлекателно
място за спорт.
Инвеститори, спортисти, население
Залата е необходима на общината по линия на грижата й за развитие на човешкия фактор и за подобряване
на условията за живот и почивка на хората. Очаква се увеличаване на спортната активност на населението
и привличане на ползватели на залата и извън общината. След ремонта залата ще бъде в състояние да си
върне инвестицията чрез събираните от ползвателите й входни и абонаментни такси. Ще бъде заинтересован и бизнеса от разкриване на съпътстващи дейности, с които значително ще се подобрят сегашните условия за прекарване на свободното време на перничани.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго - ДАМС









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не
2.1.1; 2.2.1; 3.1.1.3;
3.6.1

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
В общинския бюджет са заложени средства за подготовка на проекта

брой места, брой ползватели, брой клубове

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 132 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения…

Наименование на проекта
Реконструкция, ремонт и възстановяване на спортен комплекс “Дивотино” за превръщане в спортноподготвителен център на представителни футболни отбори.

3.2.1.3.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

850

Април, 2008

36

300

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме

ОП „Спортни имоти”

Чрез подходяща реконструкция и ремонт на съществуваща спортна база да се изгради спортноподготвителен център, който да се предостави за ползване от ПФК „Миньор” в рамките на политиката на
общината за възстановяване дейностите на съществуващите спортни клубове в общината.
Проектът предвижда доизграждане на вече съществуваща спортна база и превръщането й в място за целодневно ползване от спортни отбори и индивидуални спортисти. Ще се приложат съвременни материали,
оборудване и настилки за изграждане на изкуствен терен, фитнес център, лекарски кабинети, хотелска и
ресторантска част за спортистите, помощни съоръжения – тенис на корт, баскетбол, волейбол, лекоатлетическа писта.

Целева група

Инвеститори, ПФК Миньор, футболни отбори, индивидуални спортисти.

Обосновка

Проектът ще даде възможност на общината да активизира и поощри развитието на спортните клубове.
Освен това с реализацията на проекта ще се подобри ефективността на използване на съществуващата
спортна материално-техническа база. Представителният отбор по футбол на Миньор-Перник ще подобри
процеса на привличане на млади таланти във футбола и ще подобри позицията си в национален мащаб.
Базата ще се предоставя и на други клубове от страната като по този начин ще си изплаща инвестицията.
Освен футболисти комплексът ще се ползва и от други спортисти и отбори, които ще имат възможност за
пансионно настаняване и провеждане на спортно-подготвителни тренировки.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго – ДАМС, БФС









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не
2.2.1; 3.6.1; 3.6.2.

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
В общинския бюджет са предвидени средства за подготовка на проекта.

брой места, брой ползватели, брой спортни клубове, подобекти

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 133 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения и инфраструктурата

Наименование на проекта
Реконструкция и възстановяване на ледена пързалка “Металург” и развитието й в комплекс младежки спортен център с многофункционална спортна зала.

3.2.1.4.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

6000

2011-2012

12

100

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

ОП „Спортни имоти”

Привличане като ползватели на спортна инфраструктура за всички видове спорт на софийски и чужди отбори и провеждане на спортни състезания. Предвижда се изграждане на младежки спортен център включващ
многофункционална спортна зала и ледена пързалка като елемент на комплекса.
Ново строителство.
Необходимо е общината да инвестира в подготвителната фаза на проекта – предпроектно проучване и
идеен проект и да търси подкрепа от ДАМС и частни инвеститори.

Целева група

инвеститори, елитни отбори, местна публика, привлечена публика от София и съседни общини

Обосновка

Приходите от спортните състезания ще се инвестират в развитие на клубния спорт в Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго - ДАМС









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира

не
2.2.1; 3.6.1 ; 3.6.2

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
В общинския бюджет са заложени средства за предпроектно проучване, идеен проект и анализ разходи –
ползи.
брой места, брой ползватели, брой спортни клубове, подобекти

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 134 -

134

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения и инфраструктурата

Наименование на проекта

3.2.1.5.

Реконструкция, ремонт и възстановяване на стадион “Миньор” и помощно игрище.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

2 000

2013

12

200

Отговарящо общинско звено

ОП „Спортни имоти”

Създаване на възможност за ползване на стадиона през целия сезон както от ПФК Миньор-Перник така и за
оползотворяване на свободното време от живущите в град Перник.

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Изграждане на северозападната трибуна (свлачище), обновление на допълнителните игрища (волейбол,
баскетбол), ремонт на хотелската част, съблекални в съответствие с изискванията, възстановителен център, фитнес център и тангентор.
Инвеститори, ПФК Миньор-Перник, граждани на Перник
Ще се поощри и активизира дейността на спортен клуб ПФК Миньор – Перник. Ще се осигури достъп на
всички граждани за спортуване и здравословно оползотворяване на свободното време. Ще се увеличи ползването на стадиона от индивидуални спортисти и приходящи футболни отбори, с което ще се увеличат
приходите и създадат условия за самофинансиране на дейността.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други















Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









не
2.2.1; 3.4; 3.6.1; 3.6.2

Измерими индикатори (резултати)

Забележки:
ОПРР, Програми на Министерството на спорта, ПЧП, общински
бюджет

брой места, брой спортуващи,

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 135 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.1.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
спортните съоръжения и инфраструктурата

Наименование на проекта

3.2.1.6.

Възстановяване и реконструкция на наличните спортни площадки и игрища.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

62

Времетраене
в месеци

2008-2013

Отговарящо общинско звено

Собствен принос в х.лв.

12, 12

10

ОП “Спортни имоти”; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Реконструиране на старите съществуващи спортни площадки и игрища в кварталите на града и изграждане
на нови многофункционални площадки на отредени за тази цел места по новия ОУП.

Резюме

Полагане на изкуствени настилки, монтиране на спортна инфраструктура (табла, врати и др.) за отделните
видове спорт, извършване на озеленяване.

Целева група

инвеститори, младеж, население

Обосновка

Ще се създаде подходяща “среда” за прекарване на свободното време на населението чрез спорт за всички
възрасти.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не
2.1.1; 3.4 ; 3.6.2

Измерими индикатори (резултати)














Забележки:
ОПРР, Програми на Министерството на спорта, Красива
България, Национални програми на МОМН

брой площадки и игрища, брой ползватели на площадките

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 136 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.2.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
културната инфраструктура

Наименование на проекта
Интегриран проект за ремонт, реконструкция и оборудване на драматичен театър "Б.Дановски" и обединен
детски комплекс

3.2.2.1.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

6 200

Април 2008

16

200

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”

Възстановяване на драматичния театър заедно с обединения детски комплекс и включването им в културния живот на общината.

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Цялостен ремонт и саниране с мерки за енергийна ефективност. Възстановяване на салона, ремонт и възстановяване на сцената и вътрешната инфраструктура. Доставка и инсталиране на модерно оборудване,
апаратура, осветление, озвучаване.
Население на община Перник, театрални трупи, самодейно колективи, граждански организации,
Изгорелият театър е необходимо и ключово звено в културния живот на общината. Без театър е невъзможно
поддържане на културната идентичност на град Перник. Театърът е разположен в Двореца на културата,
който е символ на града и е мястото където се провеждат всички форуми и по-важни културни събития от
общински, регионален и национален мащаб. Възстановяването, ремонта и модернизирането на театъра ще
допринесе за духовния интегритет на гражданите и обществото и ще подобри общите качествени показатели на Перник като град, който да е добро място за живеене.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.1














Забележки:

3.2.2.2;3.6.2;3.6.3

Измерими индикатори (резултати)

брой театрални състави, брой зрители, брой гости на Перник, брой
културни събития, брой театрални представления

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм

Номер

3.2.2.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
културната инфраструктура

Наименование на проекта

3.2.2.2.

Рехабилитация, ремонт и възстановяване на Двореца на културата

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

6 000

Цел
Резюме
Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

16

200

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Отдел „Инвестиции и екология”

Възстановяване, рехабилитация, ремонт и модернизиране на Двореца на културата.
Осъществяване на мерки за енергийна ефективност, пълен ремонт, модернизиране на инфраструктурата и
вградените инсталации, обновяване на фасадата, ремонт и възстановяване на вътрешния интериор, модернизиране на оборудването, вграждане на окабеляването, осъвременяване на пространството около
сградата, съоръжения за инвалиди и др.
население на община Перник, самодейни колективи, граждански организации, фирми за конферентен туризъм, структури на община Перник
Дворецът на културата е символ на града и е емблематично място, където се провеждат всички форуми и
по-важни културни събития от общински, регионален и национален мащаб. Възстановяването, ремонта и
модернизирането на двореца ще допринесе за духовния интегритет на гражданите и обществото и ще подобри общите качествени показатели на Перник като град, който да е добро място за живеене.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 1.1















Забележки: Доверителен ЕКОФОНД

3.2.2.2; 3.6.2; 3.6.3

Измерими индикатори (резултати)

брой състави, брой зрители и посетители, брой гости на Перник,
брой културни събития

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 138 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.2.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
културната инфраструктура

Наименование на проекта
Реконструкция, ремонт и възстановяване на Общински младежки дом и Районен младежки дом – кв. Мошино.

3.2.2.3.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

950

2013

12

20

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”;
Отдел „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”

Възстановяване и модернизиране на функциите на младежките домове, като място за прекарване на свободното време и изява на младите хора в Община Перник.

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Обновяване на електрическите и ВиК инсталации, основен ремонт на покривни конструкции, възстановяване
и изграждане на системи за пожарна и аварийна безопасност, енергиен одит и саниране на сградите, изграждане на архитектурно достъпна среда за хора с увреждания, обновяване на зали, ателиета и салони,
обновяване и оборудване на дворните пространства, цялостен вътрешен ремонт, оборудване на кабинети,
компютърно и мултимедийно оборудване.
младежи, културни и социални работници, граждани на Перник и околните общини, художествени състави,
творческа интелигенция
Реализирането на този проект ще подобри условията за работа, ще превърне двата Дома в комфортно и
уютно място, както за обучаващите, така и за многобройните младежи, които ги посещават. Повече деца и
млади хора ще открият възможност за активно и творческо оползотворяване на свободното си време. Провеждането на по-голям брой мероприятия ще осигури по-широко поле за изява на талантите на пернишките
деца и младежи. Перник ще бъде по-привлекателно място за младите хора и може да допринесе за тяхното
задържане и интегриране към местната икономика, социален и културен живот.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР 1.1
2.2.1; 2.2.6

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки:
ОПРР

брой клубове и кръжоци, брой проведени младежки събития, брой
посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 139 -
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Стратегическо поле
3.

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Специфична цел
Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.3.

Мярка
Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
КИН и свързаната инфраструктура

Наименование на проекта
Средновековна крепост Перник – фестивален център и място за отдих – три етапа: I етап – Частична реконструкция на крепостната стена; изграждане на амфитеатър; осигуряване на целогодишни условия за разкопки; II етап – Средновековни работилници; III етап – Изграждане на конна база.

3.2.3.1.

Срок за подаване/
Стартова дата

Инвестиция в х.лв.
2 200

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

26

65

Юни 2008; 2013 – І етап

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Отдел „Инвестиции и екология”;
Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт” ”
Превръщане на останките от крепостта в атрактивно място за посещаване от индивидуални и групови български и чуждестранни туристи и в място за провеждане на фестивали и за отдих – ключов елемент на нова
силна туристическа дестинация, допринасяща за увеличаване на доходите от туризъм в общината.
Създаване на условия за целогодишно провеждане на разкопки, частична реконструкция на крепостната
стена и изграждане със съвременни материали на източната и западна кула и на централната порта с прилежащата църква, осветление; възстановяване на подходите към хълма, ремонт на стълбите и алеите,
покриване на разкопките на раннохристиянската базилика, озеленяване и облагородяване; изграждане на
амфитеатър; поставяне на указателни табели; изграждане на паркинг и места за пикник; тоалетни, доставка
на оборудване и използване на техники и съвременни средства за показване на миналото и провеждане на
днешни прояви. Завършен продукт - след възстановяване на средновековните работилници и конна база.
Индивидуални и групови туристи, археолози, историци, туроператорски фирми, местно население
Средновековна крепост Кракра е в списъка на паметниците на културата с категория „национално значение”.
Към момента има изградени път и подстъпи към крепостта, елзахранване, водопровод. Необходима е социализация и превръщане на крепостта в обект на опазване и инструмент на градско развитие. С проекта ще
се създаде атракция, която ще бъде ключов елемент на изграждането на нова туристическа дестинация. Ще
се стимулира бизнеса и ще се насърчи създаването на нови туристически продукти. Очаква се значително
нарастване на приходите от туризъм в общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго (скици, стари проекти от 1989 и 1992 г.)

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

3.1; 3.2; 3.3
3.3; 3.5.1; 3.6.2; 3.6.3

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
ОПРР; Идейна готовност от страна на арх. проф.
Владимир Михов и музеоложко виждане на д-р Леонора
Бонева. В ход е подготовката на технически проект
разкопки (ч/дни), изградени площи (кв. м.), алеи, (л.м.), бр. посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 140 -

140

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.3.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
КИН и свързаната инфраструктура.

Наименование на проекта
Рехабилитация, модернизация на оборудването и усъвършенстване на експонирането чрез въвеждане на
техники и програми за интерпретация и анимация в Историческия музей

3.2.3.2.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

1 020

2013

26

20

Отдел „Инвестиции и екология”;

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”;Исторически музей

Подобряване и осъвременяване на музейната дейност. Превръщане на музея в атрактивно и притегателно
за туристите място – интегрална и важна част на туристическия продукт на община Перник.
Преустройство и ремонт на музейните зали и помещения, тоалетни, хранилище. Обновление и допълване
на музейните експонати. Създаване и въвеждане на съвременна концепция за експониране в музея базирана на нови пространствени решения, нови информационни технологии, техники и програми за анимация и
интерпретация. Подмяна и модернизиране на оборудването. Създаване на съвременно хранилище отговарящо на изискванията по отношение на влага, температура, осветление и архивиране. Подобряване на
условията за достъп до информация и за разглеждане на експозицията.
Индивидуални и групови туристи, историци, археолози
Експозицията в Исторически музей на гр. Перник е с остаряло концептуално решение, което не отговаря на
съвременните изисквания. Музейните зали и помещенията се нуждаят от преустройство, ремонт и освежаване. Наличното оборудване е морално и физически амортизирано. Липсва съвременна техника за визуализация и анимация. Хранилището не отговаря на стандартите и изискванията за съхраняване на музейни
експонати. Това прави музея недостатъчно атрактивен за посетители. С проекта музея ще се превърне в
институция, която ще стане активен елемент в комплексен туристическия продукт и която ще подпомогне
политиката на общината в областта на туризма и запазване на КИН.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









3.1.
2.2.6; 3.5.1; 3.6

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго (апликация за проект, дипломна работа)















Забележки:
ЕИП – Норвежка програма

брой посетители, брой експонати, брой позиции в хранилището

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 141 -

141

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.4.

Подобряване на състоянието и
усъвършенстване на функциите на
природни забележителности и атракции и инфраструктура

Наименование на проекта

3.2.4.1.

Възстановяване и обновяване на планинска хижа Славей, наложила се като място за еднодневен туризъм

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

700

2010

12

200

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

ОП „Спортни имоти”

Развитие на туризма като форма на спортуване през свободното време. Подобряване на възможностите на
жителите на общината и техните гости за отдих в свободното време, предимно в почивните дни. Подобрени
условия за запознаване с биологичното разнообразие на резервата Голо Бърдо. Място за провеждане на
събития в подходяща среда сред природата.
Изграждане на асфалтова пътна настилка непосредствено до хижата, реконструкция с цел обособяване на
санитарни възли на всеки един етаж, изграждане на кухненска част, отговаряща на изискванията на РИОКОЗ, саниране на сградата, дограма, подмяна на оборудването и обзавеждането на хижата, разработване
на прилежащите терени с цел обособяване на детски площадки, зони за отдих и екопътеки до резерват
„Острица”.
индивидуални и групови туристи, туристически дружества, фирми, агенции, гости на общината
С подобряване на условията за достъп и за ползване на базата по всяко време и през всички сезони на
годината ще се увеличи броя на посетителите и желаещите да ползват съществуващите и ново изгражданите екопътеки в южната страна на парк Витоша. Това ще допринесе за повишаване на атрактивността на
създаваната туристическа дестинация, ще подобри социалния климат и ще рефлектира върху увеличаване
на икономическата активност в общината. Освен за индивидуалните туристи тази хижа след реализирането
на проекта ще може да се ползва от общинската управа и от организации на бизнеса и на гражданите за
провеждане на семинари, работни срещи и други събития в подходяща природна среда.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка














ОПРР 3.1
3.3.2; 3.4

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго













Забележки:
Стартирал проект на 1.12.2007 по ФАР/ТГС – екопътека между Кладница и Чуйпетлово с изпълнител „Дар
за здраве”
Бр. посещения, бр. събития, детски площадки, екопътеки

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 142 -
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Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Номер
3.2.5.1.

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

3.2.5.

Мярка
Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта
Съхраняване, популяризиране и промоция на международния фестивал на маскарадните игри “Сурва”

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

400

Резюме

Собствен принос в х.лв.

12

50

май 2009 - 2010

Отговарящо общинско звено
Цел

Времетраене
в месеци

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Създаване на условия за съхраняване, популяризиране и разрастване на фестивала „Сурва” и организирането му през 2010 г.
Проектът включва дейности подпомагащи развитието на фестивала като национален и международен издаване на албум за историята и същността на фестивала, изработване на подходящи сувенири, видеофилми и други презентационни материали за разпространение и за участие в изложби и туристически борси. В проекта се включва и издръжката на фестивала за провеждането му през 2010 г., участия във фотопленери преди провеждането му и след това, албум от цветни снимки, видеофилм от провеждането му и
телевизионно излъчване и реклама в страната и чужбина.

Целева група

туристи, граждани на общината и селищата, чуждестранни участници, НПО, художествени състави,

Обосновка

Международният фестивал на маскарадните игри в гр. Перник е синтез на древни предисторически ритуали
по нашите земи, които българският народ е наследил и съхранил до 21 век. Първият фестивал се провежда
през януари 1966 год. и от тогава до днес се развива, налага и утвърждава като едно от най-грандиозните
културни събития в региона и страната. В страната възникнаха и други фестивали с маски, които индиректно
подпомагат утвърждаването на Сурва. Фестивалният туризъм ще бъде в основата на създавания туристически продукт, които ще генерира и допълнителен доход за общината. Необходимо е постигане на поголяма популярност и ефективност на тази традиционна и успешна форма на фестивален туризъм.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 3.2
3.5.1; 3.6

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
В ОБ са средства за подготовка на проект. Проектът
ще осигури еднократни подкрепящи дейности и покриване на текущите разходи за едно провеждане на фестивала в планирания мащаб.
бр. участници, бр. страни, бр. зрители, разпространени материали,
излъчени филми, бр. съпътстващи прояви

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 143 -

143

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

3.2.5.

Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта

3.2.5.2.

Съхраняване, популяризиране и промоция на детския празник „Чичо Стоян”

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

65

2013

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Мярка

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

12 / текущо

25

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Проектът има за цел да създаде материални и организационни предпоставки за съхраняване на традициите
и творчеството за деца както и възможност за периодична изявява и реализация на подрастващото поколение в „среда”, която уважава и развива таланта и духовната сила.
Предвижда се ремонт на откритата естрада в парка, подготовка на съпътстващи материали, реклама в
средствата за масова информация, изработка на албуми, филм за фолклорните традиции, игри, песни,
танци, обичаи и обреди в региона.
Проектът предвижда и целева подкрепа за провеждане на фестивала включително чрез поемане на разходите за озвучаване, журиране, награди на участниците, отпечатване на дипломи и грамоти, изработване на
плакети, отпечатване на афиши, транспортни разходи, др.
индивидуални и групови туристи, деца, граждани на Перник и региона, училища, детски градини, автори на
обработен фолклор
Реализирането на този проект ще възроди, популяризира и съхрани фолклорните ни традиции, игри, песни,
танци, обичаи, обреди и ще стимулира съвременното творчество на автори, работещи с обработен фолклор. Едновременно с това се подкрепя развитието на културния туризъм в общината, който ще бъде динамичен елемент на новата дестинация.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка















Забележки:
ОПРЧР, общински бюджет
3.5.1

Измерими индикатори (резултати)

бр. участници, бр. зрители, разпространени материали, излъчени
филми, бр. съпътстващи прояви

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 144 -

144

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура и туризъм

Номер

Мярка
3.2.5.

Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта

3.2.5.3.

Съхраняване, популяризиране и промоция на професионално – творчески пленери.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

80

2010-2013

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3 месеца годишно

50

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Създаване на условия за по-добро провеждане на професионално-творческите пленери, които съпътстват
всички по-големи събития в общината като например фестивала Сурва. Постига се по-добра диверсификация на туристическия продукт.
Осигуряват се средства за закупуване на материали – бои, платна, отливки и др., за отпечатване на каталози, храна и път, за авторски възнаграждения.

Целева група

художници, фотографи, скулптури, туристи, население, гости на Перник

Обосновка

В община Перник се провеждат различни пленери – фото пленери, живопис и графика, както и скулптура.
Тяхното основно предназначение е да популяризират със средствата на изкуството проявите и събитията,
които имат общинско, национално и международно значение. Пленерите привличат представители на художественотворческата интелигенция и създават възможност за изяви. Те съпътстват събитията и са елемент
на фестивалния туризъм, което допринасят за развитие на туристическата дестинация.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



не
3.6; 3.5.1

Измерими индикатори (резултати)















Забележки:
Общински бюджет; Предвиждат се и гъвкави форми на
ПЧП

брой пленери, брой участници

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 145 -

145

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Мярка

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

3.2.5.

Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта

3.2.5.4.

Разработване и организиране на фестивал на граовското танцово и певческо изкуство.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

20

2013

3

20

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Създаване на условия за провеждане на регулярен фестивал на уникалното граовско танцово и певческо
изкуство. Привличане на фестивални туристи и увеличаване на гостите в община Перник.
Ще се определи място за провеждането на фестивала и ще се разработи програма и информационни материали. Ще се подкрепят художествените състави от общината. Създаване на организационни предпоставки
за осъществяване на проекта.
Организация и провеждане на един пилотен фестивал.
художествени състави, местно население, туристи
Необходимо е да се стимулира запазването на местното уникално танцово и певческо изкуство. Фестивалът
е добра форма за разпространение на тази самобитна култура, която едновременно с това представлява
елемент на туристическия продукт на общината. Чрез провеждането на фестивала ще се увеличи броя на
гостите на Перник от околните общини. Възможно е и постепенното превръщане на този фестивал в национален. Фестивалният туризъм е едно от направленията за развитие на дестинация Перник.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР 3.2

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки:
общински бюджет, ПЧП

3.5.1; 3.5.2

Измерими индикатори (резултати)

брой участващи състави, брой индивидуални участници, брой
посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 146 -

146

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

Мярка
3.2.5.

Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта

3.2.5.5.

„Антично и средновековно въоръжение от Средна Западна България” – реставрация, консервация и
експониране на част от колекцията въоръжение на РИМ, в т.ч. създаване на мобилна /пътуваща/ експозиция

Инвестиция в х.лв.
68

Срок за подаване/
Стартова дата
2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци
3

Собствен принос в х.лв.

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Да се направи експозиция на Антично и средновековно въоръжение от Средна Западна България” – реставрация,
консервация и експониране на част от колекцията въоръжение на РИМ, в т.ч. създаване на мобилна /пътуваща/
експозиция

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Концепцията е да бъде проследено развитието на оръжието и снаряжението от праисторията до наши дни. В колекцията
са включени различни типове нападателно и защитно въоръжение, от праисторията до средата на 20 век– каменни
брадви, мечове, кинжали, ножове, боздугани, върхове на копия и стрели, шлем, умба на щитове, железни брадви, бойни
топки, топчета за прашка, ножове и елеметни от плочести ризници, пистолети, пушки, атомати, картечници, щикове и
гранати, както и елементи на снаряжението. Някои от експонатите са свързани с важни и интересни етапи от историята и
икономическото развитие, разиграли се на територията на областа.
местно население, туристи
Важността на колекция се определя и от факта, че откриването на оръжие и особено на цялостно запазени предмети от
въоръжението е рядко явление при изследването особено на античното и средновековното военно дело. Част от
намерените при археологическите разкопки на хълма Кракра находки илюстриращи военния бит са напълно запазени в
археологическата среда.-мечове, ками, върхове на копия, стрели, шлем. Един от мечовете е инкрустриран със сребърна
нишка и има надпис. Някои от находките намират аналог в западна Европа и Византия , но има и такива, които не
намират точна аналогия от известните публикувани въоръжения..Това което я прави особена интереса една от двете
ками от Перник е бронзовата обкова на канията й с луксозна украса. Това красиво оръжие изследователите без съмнение
предполагат,че е носено по-време на церемонии и е принадлежало на военначалник с висок ранг живял в крепостта,
който може би е франкски рицар.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР 3.2

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки:
Американски културен институт; общински бюджет,

3.5.1; 3.5.2

Измерими индикатори (резултати)

брой участващи състави, брой индивидуални участници, брой
посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2012

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 147 -

147

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.2.

Възстановяване и подкрепа
успешни от миналото форми
на спорт, култура, туризъм.

Номер

Мярка
3.2.5.

Съхраняване и продължаващо
развитие на традиционното, атрактивно и специфично за общината
духовно наследство

Наименование на проекта

3.2.5.6.

Организиране и провеждане на ежегодни фестивали

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

50

2013

Отговарящо общинско звено

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.
45

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Организиране на: Регионален детски фестивал „Дай, бабо, огънче”, с. Мещица ; фестивал на хората с
увреждания, кв. Църква, гр. Перник; Регионален фолклорен фестивал „Витошки напеви” с. Кладница; фестивал
на фолклорното слово „Разказвачи” на Народно читалище „Миньор – 2005 г.” гр. Перник; турнир по ХИП-ХОП и
характерни танци – Спортна зала „Борис Гюдеров”, Перник; конкурс за изпълнители на класически инструменти
и детски рисунки.

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

местно население, туристи
Да приобщи младите хора към културните ценности на града ни, да съхрани традициите, да стимулира
създаването на нови художествени творби и др. Целта е да се даде възможност на деца, младежи, хора с
увреждания и др. да представят своите таланти и възможности пред по-широка публика. Да се развие
творческото начало в любителите на изкуството във различните му форми, да възпитава в любов към
изкуството и своеобразен изпит, на който младите и по-възрастни изпълнители показват своя талант.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









ОПРР 3.2
3.5.1; 3.5.2

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки:
Общински бюджет, МК, НПО

брой участващи състави, брой индивидуални участници, брой
посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

20.04.2012

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 148 -

148

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.3.

Мярка

Диверсификация на туризма и
засилване на алтернативните
му форми.

Номер

3.3.1.

Разработване на екотуризма в защитените територии и природни
феномени

Наименование на проекта

3.3.1.1.

Изграждане на нови екопътеки в резерват “Острица” в Голо Бърдо и туристическа инфраструктура в
с.Кралев дол и кварталите Калкас и Бела вода.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

80

2013

6

15

Отговарящо общинско звено

ОП „Спортни имоти”; Отдел „Инвестиции и екология”

Цел

Подобряване на условията за опазване на резервата при едновременното му превръщане в обект на познавателния и екологичен туризъм.

Резюме

Разработка на картография и рекламни материали за популяризирането на резерват „Острица”, инвестиране в охрана, ограда, осветление и алеи и в друга инфраструктура. Изграждане на нови и подобряване на
управлението на старите маршрути в буферната зона на резервата и свързването им с Калкас и Бела вода.

Целева група

туристи, специалисти, еколози, научни работници

Обосновка

„Острица” е един уникален резерват с разнообразни растителни видове, които виреят единствено тук от
целия Балкански полуостров. Много от тях са редки видове, поставени под закрилата на закона. Реализирането на проект за изграждане на нови екопътеки в резерват „Острица” в Голо бърдо е изключително важно с
оглед популяризиране на самия резерват, както и запазване на редките растителни видове. Ботаническият
резерват „Острица” е един неповторим естествен музей, който трябва грижливо да се съхранява. Той е
важен елемент на туристическия продукт на общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго – ГЕ Фонд









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

не














Забележки:
общински бюджет, ОПРР, ПЧП

33.2; 3.5

Измерими индикатори (резултати)

нови маршрути (екопътеки), брой посетители, брой нови регистрирани представители на флората и фауната

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 149 -

149

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Номер
3.3.2.1.

3.3.

Мярка

Диверсификация на туризма и
засилване на алтернативните
му форми

3.3.2.

Разработване на изходните пунктове за туризъм в планина Витоша и
Люлин и съпътстваща туристическа
инфраструктура

Наименование на проекта
Изграждане на екопътеки с два подхода към с.Дивотино и с.Люлин

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

140

2012

12

20

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”; ОП „Спортни имоти”

Да се разработят неусвоени до този момент маршрути за туристически преходи за развитие и популяризиране на социалния туризъм в региона.

Цел
Резюме
Целева група
Обосновка

Маркиране на трасе, доставка на необходимите оборудване и съоръжения, инсталиране на съоръженията,
изграждане на специализирана инфраструктура.
индивидуални и групови туристи от общината и гости на града
С проекта ще се създадат условия за осъществяване на туристическите излети по неразработени до този
момент трасета. Туристическата дейност e предпоставка за социално-икономическото развитие на община
Перник и утвърждаване на дестинацията.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка










Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки: общински бюджет

ОПРР 3.1

Измерими индикатори (резултати)



брой туристи, дължина на трасето в х. м.,

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 150 -

150

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Мярка

Диверсификация на туризма и
засилване на алтернативните
му форми

3.3.

Номер

3.3.3.

Разработване на съществуващи в
общината културно-исторически
уникати за включване в различни
форми на познавателен туризъм

Наименование на проекта

3.3.3.1.

Изграждане на мини експозиции на сурвакарски маски в селищата на общината.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

460

2013

12

10

Отговарящо общинско звено

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Разпространение на специфичната култура и духовното наследство на населението в общината и включването им в познавателния туризъм.

Цел

Резюме

Целева група

Обосновка

Изграждането на мини експозиции на сурвакарски маски е проект, който ще даде възможност да бъдат приспособени помещения от читалищата в селата или сгради на недействащи училища, за да бъдат изградени
тези експозиции. Те могат да бъдат посещавани целогодишно и най-вече във времето на международните
фестивали на маскарадните игри. Експозициите ще бъдат изградени в 15 села в общината. Създаване на
интернет портал и ползване на информационни технологии.
местно население, туристи и гости на общината, НПО, историци, етнографи, изследователи
Експозициите ще диференцират туристическия продукт и ще създадат допълнителни възможности за познавателен и културен туризъм не само в общината, но и в региона. Ще се възродят забравени старинни
народни обичаи, които да насаждат любов към народното творчество. Ще се подкрепи процеса на културен
обмен с други региони, общини и страни. Проектът ще подкрепи фестивала на маскарадните игри „Сурва” и
превръщането му в международен. С изграждането им ще се разкрият на нови работни места.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго (Други програми на ЕС)










Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 3.1.















Забележки:
Общински бюджет

3.5.1; 3.6

Измерими индикатори (резултати)

брой експозиции, брой посетители, брой посещения в интернет,

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 151 -

151

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

Номер
3.3.3.2.

3.3.

Мярка

Диверсификация на туризма и
засилване на алтернативните
му форми

3.3.3.

Разработване на съществуващи в
общината културно-исторически
уникати за включване в различни
форми на познавателен туризъм

Наименование на проекта
Изграждане на дребномащабна техническа инфраструктура в района на Тракийското светилище в кв. Изток
и разработване на обекта за познавателен туризъм.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

500

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

24

30

2013

Отговарящо общинско звено

Отдел „Инвестиции и екология”; Исторически музей

Включване на уникалния тракийски паметник (светилище) в туристическия обмен – атракцион за посещение.

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Тракийското светилище в кв. Изток, намиращо се на пътя София-Перник-Кюстендил е обект с национално
значение. То е посветено на тракийския бог - конник Асклепий и Хигия. Светилището е експонирано от 1985
г., но се нуждае от изграждането на дребномащабна инфраструктура, която да осигури достъпа на посетители до него и неговото социализиране. Инфраструктурата включва паркинг по посока Кюстендил-София,
отводняване, изграждане на дига на р. Рударщица, кафене и подкрепяща визуализация и информация.
индивидуални и групови туристи, археолози, историци, НПО, местно население
Към момента е изградена канализация и обекта е захранен с ток и вода. Проектът ще направи този уникат
достъпен за посетители (случайни и организирани) и ще разнообрази туристическото предлагане в общината. Може да се очаква, че след благоустройството на обекта мястото около него ще се облагороди и може
да привлича икономическа дейност.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго










Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПРР 3.1















Забележки:
общински бюджет, ОПРР, при отваряне на подходяща мярка

3.5.1

Измерими индикатори (резултати)

брой организирани туристи, брой случайни посетители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 152 -

152

Стратегическо поле
3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.4.

Мярка

Разширяване на възможностите за прекарване на свободното време

Номер

3.4.1.

Създаване на нови спортни съоръжения.

Наименование на проекта

3.4.1.1.

Създаване на спортна площадка с рампа за скейтборд.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

60

Юни 2008

3

60

Отговарящо общинско звено
Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел „Инвестиции и екология”;
Отдел„Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Добре проектирана и обезопасена площадка за този спорт.
Изравняване, полагане на асфалт, изграждане на рампа и обезопасяване.
тийнейджъри, млади хора, спортни клубове
На територията на гр. Перник няма изградена професионална площадка с рампа за скейтборд. Много деца
имат желание да се занимават с този спорт и да участват в регионални и национални състезания. Изграждането на спортна площадка с рампа за скейтборд ще даде възможност на тези деца да тренират и да се
изявяват. Подобно спортно съоръжение, изградено като професионална площадка, е от изключително значение, защото би намалило риска от сериозни здравословни последствия за трениращите. Досега тези деца
тренират на необезопасени места, което увеличава опасността от сериозни травми. Проектът ще изиграе
важна роля за повишаване на привлекателността на града за младите хора.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









няма

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки:

брой млади хора упражняващи спорт

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 153 -

153

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.5.

Мярка

Разширяване регионалното и
международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен и
туристически обмен

Номер

3.5.1.

Организиране на международни
конференции и прояви свързани с
развитието на културния и спортен
обмен

Наименование на проекта

3.5.1.1.

Учредяване и организиране на регулярна конференция за ролята на побратимените градове в развитието
на културния и спортния обмен

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

20

2008

3

-

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Целева група
Обосновка

Отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Изясняване, открояване и активизиране ролята на побратимените градове в развитието на културния и
спортния обмен, като базов за укрепването, развитието и разширяването на побратимените връзки с градове в чужбина. Разширяване на международните връзки на Перник на принципа “Приятелите на нашите приятели са и наши приятели”
Инвентаризиране на договорите за побратимяване на Перник с градове в чужбина и на програмите за културно и спортно сътрудничество с тях. Установяване на контакти с побратимените на Перник градове. Организиране на конференция с представители на тези градове и обсъждане на потенциала за укрепване и
разширяване на културния и спортния обмен, като базов за опознаване на хората и за разширяване на
връзките.
Местните власти, културни и спортни институти, НПО, деца и младежи
Перник поддържа сравнително широка мрежа от побратимени връзки с градове в чужбина, която мрежа се
нуждае от инвентаризиране и интензифициране на контактите и формата на обмен. Конференцията ще
увеличи притока гости на общината.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









не

Измерими индикатори (резултати)

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго














Забележки:

брой участници в конференцията, брой изнесени доклади, брой
гости от побратимените градове

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 154 -

154

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.5.

Разширяване регионалното и
международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен и
туристически обмен

Номер

3.5.1.

Организиране на международни
конференции и прояви свързани с
развитието на културния и спортния
обмен

Наименование на проекта

3.5.1.2.

Разработване на идея, проучване и организиране провеждането на регулярен международен музикален
фестивал (естрадна музика)

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

300

Цел

Резюме

Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

9

30

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Отдел„Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Разработване на идея и организиране провеждането на международен музикален фестивал за съвременна
популярна музика
Да се разработи концептуално и организационно-технически идеята за организиране на регулярен музикален фестивал с международно участие за съвременна популярна музика. Да се направи преглед и да се
даде поле за изява на местни и български формации и изпълнители. Да се обогати културния живот, осмислянето на свободното време на гражданите и да се разширят професионалните музикантски контакти, обмен на идеи и опит
Музикални формации, културни институти, НПО, деца и младежи
Културният живот в града и региона има нужда от обогатяване и разнообразяване. Ще се осмисли свободното време на гражданите и ще се активизират заниманията – професионални и любителски, със съвременна музика. Да се даде поле за изява пред публика на съществуващите музикални групи, да се стимулира
създаването на нови такива. Ще се допълни туристическия продукт на дестинацията.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка









Не

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки:
Общински бюджет

3.5

Измерими индикатори (резултати)

бр. зрители (посетители), бр. участници, приходи от концертна
дейност

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 155 -

155

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.5.

Мярка

Разширяване регионалното и
международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен и
туристически обмен

Номер

3.5.2.

Изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за
обмяната на добри практики

Наименование на проекта

3.5.2.1.

Изграждане на регионална мрежа от местни културни институции като част от европейската културна мрежа

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

50

2013

6

-

Отговарящо общинско звено

Отдел„Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Цел

Свързване в организационно-информационна мрежа на местните културни институти, координиране и рекламиране на дейността им, популяризиране на културния живот в региона, страната и чужбина.

Резюме

Да се създаде организационно-информационна мрежа на културните институти в Перник (ОК Дворец на
културата, Драматичен театър, Художествена галерия, Регионална библиотека, Регионален исторически
музей и техните звена), да се изработи и поддържа общ интернет сайт, да се координира и рекламира тяхната дейност, да се популяризират формите и възможностите за културен живот и изява в страната и чужбина, да се укрепят международните контакти и да се впишат местните културни институти в европейската
културна мрежа в т. ч. чрез членство в подходящи европейски организации.

Целева група

Обосновка

Културните институти и техните професионални и любителски форми и звена
Дейността на местните културни институти се нуждае от по-добра координация и реклама, с оглед попълноценна изява на професионалните формации, увеличаване броя и обхвата на любителските форми на
занимания, популяризиране на културната продукция в страната и чужбина, свързването й с европейската
културна мрежа. Регионалната мрежа ще може по-лесно да създава и маркетира културни продукти, които
да бъдат в съзвучие с стратегията за изграждане на дестинация базирана на местния потенциал и КИН.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други





Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други










не

Измерими индикатори (резултати)

Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго















Забележки: общински бюджет

членство в европейски организации, брой съвместни прояви, брой
генерирани общи проекти

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 156 -

156

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.5.

Мярка

Разширяване регионалното и
международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен и
туристически обмен

Номер

3.5.2.

Изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за
обмяната на добри практики

Наименование на проекта

3.5.2.2.

Инвентаризация на международните контакти в областта на културата и спорта

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

10

2009

3

10

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел„Образование, култура, младежки дейности и спорт”

Изясняване и активизиране на съществуващите международните контакти в областта на културата и спорта,
на потенциала на културните институти и на спортните клубове в Перник за международна изява като домакини и гости. Разширяване на международните връзки и изяви. Оценка на възможностите.
Инвентаризиране на съществуващите международни връзки и контакти в областта на културата и спорта, на
потенциала на пернишките културни институти и спортни клубове да бъдат домакини на международни
изяви и сами да участват в такива извън страната. Преглед на съществуващата материална база. Подготовка и издаване на проспекти и интернет информация в това отношение.
културни институти и спортни клубове, НПО, деца и младежи
Да се възстанови широката мрежа от международни контакти и връзки на пернишките културни институти и
спортни клубове, да се интензифицират съществуващите и да се повиши потенциала за нови контакти и
изяви, да се инвентаризира организационно-техническата възможност в това отношение, да се популяризира информация за новите възможности. Необходимите средства са за външни експерти, оценители и маркетолози.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка



не















Забележки:

3.5

Измерими индикатори (резултати)

брой на партньорите от чужбина, опис на контактите, бр. издадени
и разпространени проспекти, оценка на възможностите

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 157 -

157

Стратегическо поле

3.

Специфична цел

КИН, спорт, туризъм

3.5.

Мярка

Разширяване регионалното и
международно сътрудничество и засилване на международния културен, спортен и
туристически обмен

Номер

3.5.2.

Изграждане на дългосрочна партньорска мрежа в сферата на културата и фестивалния туризъм и за
обмяната на добри практики

Наименование на проекта

3.5.2.4.

„Магия в глина” – създаване на работни ателиета за традиционна българска керамика и грънчарство, с
обучение в занаятчийски умения на хора в неравностойно положение и за възстановки на керамични форми
от фонда на РИМ.
Срок за подаване/
Времетраене
Инвестиция в х.лв.
Собствен принос в х.лв.
Стартова дата
в месеци
28

2013

6

Отговарящо общинско звено

Цел
Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел„Образование, култура, младежки дейности и спорт”

създаване на работни ателиета за традиционна българска керамика и грънчарство, с обучение в
занаятчийски умения на хора в неравностойно положение и за възстановки на керамични форми от фонда на
РИМ
Създаване на работни ателиета в рамките на 10 дни с цел създаване на нови умения и запознаване с
бусинската керамика на хората до пенсионна възраст.
Хора до пенсионна възраст
Участниците в Работното ателие ще имат възможност да посетят различни обекти – занаятчийски средища,
музеи, свързани с темата на обучението, които са разположени както в региона, така и извън него.
Наред с беседи и лекции за културната идентичност на Средна Западна България са планирани: занимания с
обучители, музейни специалисти в импровизирана грънчарска работилница от древността до наши дни;
запознаване със средата на битуването на керамиката през вековете, изработване на реплики на артефакти;
междукултурен синтез на форми, декорация и практики.
Работното ателие ще даде възможност на участниците от целевите групи да придобият нови знания, умения
и опит и да ги споделят в своята общност

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка














не

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго













Забележки:Проект Учене през целия живот

3.5

Измерими индикатори (резултати)

брой на партньорите от чужбина, опис на контактите, бр. издадени
и разпространени проспекти, оценка на възможностите

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

29.12.2012

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 158 -

158

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.1.

Оптимизиране на административната структура

Номер

4.1.1.

Оптимизиране на структурата и
координацията между отделните
сектори

Наименование на проекта
Провеждане на функционален анализ, организационно проектиране, разработване и прилагане на стратегия
за организационно развитие

4.1.1.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

20

Цел

Резюме

Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

3

10

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Създаване на организационна структура отговаряща на потребностите и възможностите на общинската
администрация и осигуряваща ефективното й функциониране и адекватно организационно развитие чрез
пълноценно използване и развитие на човешките ресурси, подобряване възможностите за решаване на
проблеми, планиране на промените и удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни.
Общината/консултанти ще извърши анализ на числеността, функциите, задачите, отговорностите и задълженията на служителите в администрация Перник, ще определи необходимите ресурси за ефективно и
оптимално функциониране (организационно проектиране) и ще разработи и внедри стратегия за организационно развитие – прилагане на придобитите знания и умения за по-успешното осъществяване на мисията,
намеренията и целите на Община Перник
Общинска администрация
Процесът „Организационно развитие” е поредица от последователни и систематично планирани дейности
насочени към всички нива на организацията. Етапите през които преминава са: 1. диагностика и разбиране
на проблемните области, механизмите на работа в организацията и процесите на взаимодействие; 2. дейности на консултантите и на членовете за организацията за подобряване функционирането на организацията; 3. поддържане на процеса на организационно развитие.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











ОПАК 1.1




Забележки: по ОПАК за легитимни се признават дейности извършени след 01.01.2007г.

4.2.1.1, 4.2.2.1, 4.3.1.1

Измерими индикатори (резултати)

Функционален анализ, стратегия за организационно развитие

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 159 -

159

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

Номер
4.1.2.1

4.1.

Мярка

Оптимизиране на административната структура

4.1.2.

Подобряване на функционирането
на внедрената СУК според ISO
9001:2008

Наименование на проекта
Преглед, анализ и подобряване на внедрената СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

30

Май 2008

4

5

Отдел „Информационно и административно обслужване”
Главен секретар

Отговарящо общинско звено
Цел

Резюме
Целева група
Обосновка

Да се направи преглед на цялостната дейност на системата с цел нейното подобряване и ефективно функциониране съгласно изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008.
Представителят на ръководството съвместно с консултанти по качеството ще направят цялостен преглед на
системата, ще анализират критичните точки, несъответствия и слабости, ще дефинират потенциалните
проблеми и ще предпишат съответните коригиращи действия. Ще се проведе обучение по качеството за
всички нови служители, както и за част от старите.
Общинска администрация
Внедрените системи за управление на качеството не са статични, а подлежат на непрекъснато подобрение,
усъвършенстване, адаптиране към настъпилите външни и вътрешни промени. За да се постигне максимална ефективност и резултатност от внедряване на СУК тя следва непрекъснато да се управлява, анализира и
подобрява, което е заложено и в самия стандарт EN ISO 9001:2008.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











ОПАК 3.1




Забележки: Преглед на ръководството трябва да се
прави задължително преди контролен одит

4.1.1.1, 4.2.2.1

Измерими индикатори (резултати)

Доклад от прегледа на системата, анализ, брой обучени

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 160 -

160

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.1.

Мярка

Оптимизиране на административната структура

Номер

4.1.3.

Прозрачност и отчетност на администрацията и превенция на корупцията

Наименование на проекта
Идентифициране на добри практики в областта на прозрачността, отчетността, антикорупцията и избягване
конфликти на интереси

4.1.3.1

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

50

Април/ Май 2008

12

10

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група

Обосновка

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Повишаване отчетността на администрацията, засилване на обществения контрол с цел превенция на корупцията, подобряване на организацията и работните процеси, водещи до повишаване на информираността
и прозрачността, избягване на конфликти на интереси
Експерти от община Перник съвместно с експерти от страни членки на ЕС ще направят анализ на актуални
проблеми, свързани с прозрачността, отчетността, антикорупцията и избягването на интереси и ще дефинират добри практики в тези области, както и детайлни предписания за ефективното им прилагане, адаптирани
към условията и законодателството в България.
Общинска администрация, СИП, гражданите
Добро управление означава гарантиране на прозрачността и отчетността на администрацията, противодействие и превенция на корупцията, избягване конфликт на интереси. Липсата на ясни правила и механизми все още представлява основна причина за липсата на доверие на обществото в дейността на администрацията. Идентифицирането на добри практики в страни, които вече са решили (частично или изцяло) тези
проблеми, адаптирането им към българското законодателство и внедряването им, са съществени за постигане на добро управление.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











ОПАК 1.2




Забележки:

4.1.1.1., 4.4.1.1.

Измерими индикатори (резултати)

въведени добри практики, разработен наръчник

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 161 -

161

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.2.

Подобряване на управлението на ЧР и повишаване на
квалификацията

Номер

4.2.1.

Подобряване управлението на човешките ресурси

Наименование на проекта
Разработване на програма за Управление на Човешките ресурси и Стратегия за социална политика в общинската администрация

4.2.1.1

Инвестиция в х.лв.
40

Срок за подаване/
Стартова дата

Цел

Резюме

Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

5

0

2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Подобряване на управлението на човешките ресурси в Община Перник, разработване и прилагане на последователни и съгласувани действия, водещи до поощряване на отговорността и повишаване на мотивацията, както и да развива управленски умения у ръководителите.
Консултанти / специалисти ЧР ще направят анализ на процесите, свързани със подбора, мотивацията, атестацията и възможностите за кариерно развитие на служителите в общинската администрация. На база на
извършения анализ ще разработят програма за Управление на ЧР и стратегия за социална политика - медицинско обслужване; бази за отдих; стол за обществено хранене в сградата на общината; изграждане на
съвременни и ергеномични условия на труд; представително облекло и др.
Общинска администрация
Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес за подбор на най-подходящите
служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на организационните
цели. Този процес трябва да бъде съпроводен с усъвършенстване на работната среда и условия на труд,
които да гарантират сигурност на работното място на служителите; добро възнаграждение, адекватно на
постигнатите резултати; възможност за обучение и развитие в кариерата, и добри служебни и човешки взаимоотношения.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











ОПАК 2.1




Забележки: ОПАК, ОПРЧР

4.1.1.1., 4.2.2.1.

Измерими индикатори (резултати)

Програма за управление на ЧР, система за социална политика

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 162 -

162

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.2.

Мярка

Подобряване на управлението на ЧР и повишаване на
квалификацията

Номер

4.2.2.

Повишаване на професионалната
компетентност на служителите в
администрацията

Наименование на проекта

4.2.2.1

Разработване и реализиране на Програма за повишаване на професионалната компетентност

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

150

2008-2013

60

60

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група
Обосновка

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Да се гарантира непрекъснатото повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинската администрация; да се придобият нови знания и практически умения, насочени към подобряване на
обслужването и предоставяне на съвременни качествени услуги.
Общината ще направи пълен преглед на компетенциите на служителите, ще оцени нуждите от повишаване
на квалификацията, ще разработи краткосрочна и дългосрочна програма за обучения и ще набележи мерки
за оценка на обученията. Краткосрочната програма ще е разработена за период от една година. Дългосрочната програма ще се актуализира периодично (на едногодишна база) с цел дефиниране на видовете обучения, тяхната продължителност, цели, срокове и необходимите ресурси.
Общинска администрация,
Дейностите свързани с обучението на персонала са насочени към подобряване изпълнението на работата,
придобиване на нови и развитие на съществуващи знания и умения, развитие на потенциала на служителите, подготвят персонала за справяне с промени и непредвидени обстоятелства. Допълнителните предимства са: по-добра мотивация на служителите и повишаване на удовлетворението от работата, възможност за
делегиране на по-сложни задачи на служителите, по-добро решаване на проблемите.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











ОПАК 2.2




Забележки:

4.3.1.1., 4.2.1.1.

Измерими индикатори (резултати)

Програми за обучения, брой обучения, брой обучени

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 163 -

163

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

Номер
4.3.1.1

4.3.

Мярка

Развитие на качествени и
насочени към потребителя
административни услуги

4.3.1.

Подобряване на административното
обслужване и възможностите за
достъп до е-услуги

Наименование на проекта
Усъвършенстване на предоставяните от Община Перник услуги "на едно гише"

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

150

2008-2011

48

40

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез прилагане на
организационния принцип "едно гише" - създаване на едно място за достъп до услуга, но чрез различни
канали за достъп; подобряване механизмите за комуникация и обратна връзка, по-ефективна организация
на дейността на администрацията, постигане на по-добра координация между отделните администрации.
На база проведен анализ на най-често предлаганите услуги и възможностите за подобряването им, общината ще въведе добри практики в обслужването, в т. ч. предлагане на услуги на граждани в неравностойно
положение; ще се изгради система за граждански справки, чрез персонален код – „Touch screen”; предоставяне на комплексни услуги (плащане на местни данъци и такси, издаване на удостоверения и др.) в Център за информационно и административно обслужване; изграждане на местни гишета за административно
обслужване в големите квартали (Калкас, Тева, Църква, Бела вода и др.) и др.

Целева група

Общинска администрация

Обосновка

Концепцията е базирана на добрите европейски практики за организация на администрацията при предоставяне на по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Внедряването на ИКТ технологии в администрациите води до по-лесен достъп до информация, достъпност на услугите 24ч. в денонощието, намаление
на възможностите за корупция, по-ниски финансови разходи, повишаване на прозрачността и по-високо
качество на услугите.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други





Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго









Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПАК 3.1
4.2.2.1, 4.3.1.2., 4.4.1.1

Измерими индикатори (резултати)




Забележки: поради спецификата на проекта и неговата продължителност е необходима периодична актуализация на дейностите

Анализ на услугите, система Touch screen, местни гишета

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
- 164 -

164

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.3.

Мярка

Развитие на качествени и
насочени към потребителя
административни услуги

Номер

4.3.1.

Подобряване на административното
обслужване и възможностите за
достъп до е-услуги

Наименование на проекта

4.3.1.2

Logo East Project - II етап

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

140

2008-2009

12

0

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Подобряване капацитета на администрацията за внедряване на концепцията „електронно управление” на
ниво община, с цел увеличаване на количеството подадена информация в интернет и предоставяне на
електронни услуги на гражданите.
След стартиране на проекта ще се проведе обучение на експерти от община Перник, ще се разработи политика за провеждане на обучения, свързани с електронно обслужване на граждани, ще се разработи детайлен план за предоставяне на информация по електронен път. В края на проекта ще се изготви списък на
оборудването, необходимо за ефективно предоставяне на електронни услуги.

Целева група

Общинска администрация

Обосновка

Община Перник си поставя за цел да предоставя неограничен достъп на гражданите до предлаганите административни услуги, бързо разпространение и обработване на документите. Към настоящия момент общината разработва универсална електронна карта, която може да обслужва както служителите така и гражданите. Един от основните проблеми, обаче, е липсата на знания и умения у служителите как да поддържат
масивите от данни и да си служат с тях.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка










не

Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други – разработен проект
Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго – одобрен проект















Забележки: проектът е стартирал на 01.01.2008

4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2

Измерими индикатори (резултати)

Детайлен план за предоставяне на е-услуги, обучени служители

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 165 -

165

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

Мярка

Развитие на качествени и
насочени към потребителя
административни услуги

4.3.

Номер

4.3.1.

Подобряване на административното
обслужване и възможностите за
достъп до е-услуги

Наименование на проекта
Изграждане на свързващо звено между Front office и Back office и Сall center в Център за информационно и
административно обслужване

4.3.1.3

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

90

2010

12

90

Отговарящо общинско звено

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Цел

Подобряване ефективността и качеството на административното обслужване в контекста на „електронно
управление” и предоставяне на услуги на „едно гише”.

Резюме

След провеждане на функционалния анализ и организационното проектиране, на база разработен план и
проведени обучения по проект EAST LOGO ще се изгради свързващото звено между Front office и Back
office, съществуващи в община Перник. Като надграждане на така създадената организация ще се изгради
Сall center в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Целева група

Общинска администрация, гражданите, бизнеса

Обосновка

Съвременната концепция за ефективно и качествено обслужване предполага внедряване на нови технологии, наличието на централизирана база данни с клиентска информация (дигитален запис на проведените
разговори, срещи, изпратени и получени е-мейли, факсове, SMS-и и документи), която да е достъпна за
всички служители. Това са част от основните предимства вследствие изграждане на Call centre.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго – надграждане на реализирани проекти

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка















Забележки:
ОПАК, Международни проекти

не
4.3.1.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2

Измерими индикатори (резултати)

Изградени Middle Office и/или Call centre

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 166 -

166

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

Развитие на качествени и
насочени към потребителя
административни услуги

4.3.

Номер

4.3.2.

Създаване на Интернет-базирана
информационна система за подобряване на бизнес средата

Наименование на проекта

4.3.2.1

Разширяване функциите на Интернет портала на общината и подобряване обслужването по електронен път

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

40

Цел

Резюме
Целева група

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

48

20

2008 -2011, 2013

Отговарящо общинско звено

Обосновка

Мярка

Отдел „Информационно и административно обслужване”

Подобряване достъпа до предлаганите електронни услуги, увеличаване броя на административните услуги,
предоставяни по електронен път, внедряване на нови методи за измерване удовлетвореността на гражданите и бизнеса от работата на администрацията.
Дейностите по проекта включват осъвременяване уеб портала на община Перник и редовна актуализация;
публикуване на определени типове информация; създаване на електронен информационен бюлетин; поддържане и актуализиране на бази данни; администриране на онлайн дискусионни форуми; обратна връзка с
потребителите.
Общинска администрация, граждани, бизнес
Развитието на електронни услуги започва с предоставяне на достъп до изчерпателна информация за изискванията и процедурите по всички административни услуги през централизиран уеб сайт, който следва да се
актуализира редовно. На следващ етап чрез електронни услуги се предоставят официални документи и
формуляри, които могат и да се ползват на хартиен носител. Това гарантира лесен достъп до информация,
ефективност и бързина на обслужването и не на последно място повече прозрачност.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други







Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други

Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго









Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго – надграждане на реализирани проекти

Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка

ОПАК 3.1














Забележки: проектът е с постоянен срок на реализаия;
ОПАК

4.3.1.1, 4.3.2.1

Измерими индикатори (резултати)

Актуализиран уеб портал, брой предоставени електронни услуги,
удовлетвореност на гражданите, посещаемост на портала

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:
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167

Стратегическо поле

Специфична цел

Административен капацитет

4.

4.4.

Мярка

Създаване на ефективно и
устойчиво партньорство:
администрация, СИП, бизнес

Номер

4.4.1.

Подобряване на комуникацията със
социално-икономическите партньори и бизнеса

Наименование на проекта

4.4.1.1

Провеждане на ежегодни информационни кампании сред бизнеса и гражданското общество

Инвестиция в х.лв.

Срок за подаване/
Стартова дата

Времетраене
в месеци

Собствен принос в х.лв.

100

2008 -2013

60

20

Отговарящо общинско звено

Цел

Резюме
Целева група
Обосновка

Отдел „Информационно и административно обслужване”, ПР

Подобряване на комуникацията със социално-икономическите партньори, разясняване на възможностите за
партньорство с общинската администрация, оптимизиране функциите на администрацията, увеличаване на
възможностите за прилагане на ПЧП.
Провеждане на ежегодни информационни кампании сред бизнеса и гражданското общество относно възможностите за партньорство с администрацията, чрез организиране на съвместни семинари, конференции,
работни посещения, стажове; общи консултации и обучения; обмяна на програмни и проектни ръководители и
персонал, обучители, представители на заинтересовани страни; трансфер и въвеждане на добри практики; общо
или координирано разработване, тестване или утвърждаване на услуги или продукти; публикации в медиите.
Общинска администрация, гражданите, бизнеса
Липсата на достатъчна информация относно дейността на администрацията, слабата информираност на
обществото и ниската степен на комуникация между общинската администрация, социално-икономическите
партньори и бизнеса са фактори, оказващи негативно влияние върху вида и качеството на предлаганите
услуги и измерването на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, създава предпоставки за липса на
прозрачност, а оттам и за корупция.

Вид на проекта
Инвестиционен
Безвъзмездна помощ
Меки мерки
Генериращ приходи
Други
Източници на финансирани
Общински бюджет
Републикански бюджет
Оперативни програми
Инвестиционен кредит
ПЧП
Международни финансови институции
Друго
Код на ОП, по която
може да се финансира
Код на хоризонтална
връзка






Подкрепящи документи
Бизнес план/ТИО
Анализ за разходи и ползи
Писма за намерение /Гаранции
Проектен фиш/ Обяснителна записка
Други













Проектна готовност
Предварително/ предпроектно проучване
Идеен проект
Технически проект, съгласно ЗУТ
Работен проект, съгласно ЗУТ
Разрешение за строеж по реда на ЗУТ
ОВОС
Друго











не
4.4.1.2,

Измерими индикатори (резултати)




Забележки: проектът е с постоянен срок на реализация, може да се включат информационните кампании и
визуализацията на всички реализирани за периода
проекти; Общински бюджет
Брой проведени семинари, конференции, публикации

Име и фамилия на лицето, актуализирало данните:
Дата на въвеждане:

27.02.2008

Име и фамилия на лицето, утвърдило данните:
Дата и номер на решението на ОбС:

- 168 -

168

Приложение 4. Индикативна финансова таблица
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