ОБЩИНА БАТАК
гр.Батак - 4580, пл.”Освобождение” №5
Тел. 03553/22 60; факс 03553/20 30
е-mail : mncplt_batak@abv.bg

СПРАВКА
от Ивана Тодорова Палангурска - Началник отдел „Европейски политики, образование и
култура”.
С настоящата справка, предоставям информация по отношение на реализираните
проекти на община Батак в периода 2007-2018 г.
За периода 2007-2018 г. община Батак реализира няколко проекта, в повечето от които
е бенефициент, а в някои участва и като партньор. Доста от проектите са реализирани в
социалната сфера – проектите “Достойна старост” и „Алтернативи”. Други проекти са свързани
с повишаване на административния капацитет и с подобряване на сградната и пътна
инфраструктура и осигуряване на достъп на населението от общината до културни, спортни и
др. услуги, свързани със свободното време и отдиха, а също и с развитие на туризма.
Проектите са финансирани с европейски средства, национален бюджет и други източници.
Представям в табличен вид списък на проектите - одобрени, в процес на реализация и
приключени, в които е участвала община Батак до момента.
*Настоящата таблица не включва всички проекти на община Батак, а само
одобрените, реализираните и чакащи одобрение.
наименованията на
проекта
Проект „Енергийна
ефективност в
обществени сгради”
Проект №: KIDSF-JA007C/02
Етап: Приключил
Проект
„Реконструкция на
общинско улично
осветление”
Етап: Приключил

кратко описание на
предмета
Изпълнени енергийноефективни мерки
(подмяна на дограма,
рехабилитация на
отоплителна инсталация,
топлинна изолация на
стени и покриви и др.) в
единадесет публични
сгради на територията на
община Батак.
Реконструирани над 40
км улично осветление в
насалените места в
община Батак

източник на
финансиране

Международен фонд
„Козлодуй”

Международен фонд
„Козлодуй”

стойност на
проекта

3 000 000 лв.

247 000 лв.

Проект по ОПАК № А
10-13-1/22.02.2012 г
„Укрепване
капацитета на
община Батак в
процеса по
разработване и
актуализация на
политики”
Етап: Приключил

Проект по ОПАК № А
12-22164/11.04.2013 г
„Ефективни и
компетентни
човешки ресурси в
община Батак, чрез
обучение”
Етап: Приключил

Проект по ОПАК №
13-11-56/08.05.2014
г “Повишаване на
ефективността на
общинската
администрация на
Батак чрез анализ и
оптимизация”
Етап: Приключил

Анализ и актуализация
на общинския план за
развитие на община
Батак 2014 – 2020
,изготвяне на набор от
вътрешни правила,
указания, процедури и
усъвършенстване
процеса на
формулиране на
политики с цел
устойчиво изпълнение,
в партньорство със
структурите на
гражданското
общество.
Повишаване на
познанията на
служители в община
Батак, чрез обучения;
Развитие на
специфични умения за
работа в екип;
Създаване на условия и
придобиване на
познания за
възможностите за
координацията в и
между звената;
Създаване на
предпоставка за
кариерно развитие.
Анализ на
структурата и
функциите на
общинската
администрация и
небелязване на мерки
за повишаване на
ефективността;
Подобряване на
управлението,
организацията и
функционирането на
общинска
администрация Батак;
Елиминиране на
дублиращи се функции.

Оперативна програма
“Административен
капацитет”,
съфинансирана от
Европейския съюз
чрез Европейския
социален фонд.

Оперативна програма
“Административен
капацитет”,
съфинансирана от
Европейския съюз
чрез Европейския
социален фонд.

Оперативна програма
“Административен
капацитет”,
съфинансирана от
Европейския съюз
чрез Европейския
социален фонд.

258 233.12 лв.

78 225,91 лв.

89 832.27лв.

Обща цел: Да се се
гарантира независимост
и достоен живот на
самотни възрастни хора
над 65-годишна възраст
чрез домашна грижа услуги "социален
асистент" и "домашен
помощник"
Специфична цел:
“Грижа в семейна
1. Да се активизира
среда за
социалното включване
независимост и
на самотните възрастни
достоен живот на
хора като се намали
хора с различни
риска от
Европейски Социален
видове увреждания институционализирането
Фонд 2007 – 2013
и самотно живеещи
им и се подкрепи
Оперативна програма
хора – дейности
реинтегрирането им в
“Развитие на
„Социален асистент”
обществото.
човешките ресурси”
и „Домашен
2. Да се подобри
помощник”-фаза 3
участието на самотни
възрастни хора в
BG 051PO001-5.2.07- обществения живот чрез
0175-C-0001
услугата «социален
Етап: Приключил
асистент».

„Подкрепа за
достоен живот” по
Схема за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
BG051PO001-5.2.09
“Алтернативи”.
Етап: Приключил
Рехабилитация на
общинския път PAZ
Борово – с.
Фотиново от км
9+900 до км 16+100;

117 275,11 лв.

3. Да се подобри
обслужването на
самотни възрастни хора
чрез услугата «домашен
помощник".
4. Да се създадат
допълнителни работни
места в сектора на
социалните услуги.
Предоставяне на
социалната услуга
«личен асистент»
осигурени 44 работни
места.

Общата цел на проекта е
подобряване
мобилността на
работната сила и
привлекателността за

Европейски Социален
Фонд 2007 – 2013
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”

Програма за развитие
на селските райони
2007-2013 г
мярка 321 - основни
услуги за

242 534.18 ЛВ

Обща стойност на
проекта –
2 337 196.00 лв. без
ДДС

проект №
13/321/00775
Етап: Приключил.

„Изграждане и
подобряване на
центрове за спорт и
отдих в свободно
време” в гр. Батак и
в с. Нова Махала,
община Батак.”
Номер на проекта:
13/321/00802
Етап: Приключил

„Изграждане и
ремонт на подпорни
стени и почистване
на речно корито на
река „Стара река”,
за предотвратяване
на наводнения на
територията на гр.
Батак, община Батак
Етап: Приключил

развитие на бизнес в
община Батак чрез
подобряване на пътната
инфраструктура и
подобряване достъпа на
населението от
общината до културни,
спортни и др. услуги,
свързани със свободното
време и отдиха.

населението и
икономиката в
селските райони

Благоустрояване и
реконструкция на
градския стадион в гр.
Батак - Спортен
комплекс
Програма за развитие
Реконструкция и
на селските райони
модернизация на
2007-2013 г
спортна зала, с. Нова
мярка 321 - основни
Махала
услуги за
общата цел на проекта е
населението и
подобряване достъпа на
икономиката в
населението до културни
селските райони
и социални услуги на
територията на община
Батак

Въвеждане на
превантивни мерки за
предотвратяване на
наводненията на
територията на гр. Батак.

Оперативна програма
„регионално
развитие” на
Министерство на
регионалното
развитие и
благоустройството,
приоритетна ос 4:
“Местно развитие и
сътрудничество”,
операция 4.1:
“Дребномащабни
местни инвестиции”,
схема за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ №
BG161PO001/4.104/2010 - “Подкрепа
за дребномащабни
мерки за
предотвратяване на

Обща стойност на
проекта 1 892 508.00 ЛВ.
БЕЗ ДДС

643 583.38 лв.

наводнения в 178
малки общини”

Сдружение „Местна
инициативна
рибарска група
(МИРГ) „Високи
Западни Родопи:
Батак – Девин –
Доспат”
Етап: Приключил
Усвоена стратегия
над 90% за
програмен период
2007-2014 г.

МИРГ е форма на
публично-частно
партньорство (ПЧП) с
участие на общините
Батак, Девин и Доспат,
физически лица,
еднолични търговци или
юридически лица,
осъществяващи
дейността си в сектор
„Рибарство", както и в
други социалноикономически сектори в
рамките на територията
на общини Батак, Девин
и Доспат. В сдружението
община Батак участва
като партньор.

Оперативна програма
за развитие на сектор
рибарство (20072013)

Общата цел на
проектното
предложение е
Популяризиране на
повишена
Оперативна програма
туристическата
разпознаваемост на РО за развитие на сектор
дестинация МИРГ
при изграждане на
рибарство (2007„Високи Западни
общия имидж на
2013)
Родопи” Батактуристическата
Сдружение „Местна
Девин-Доспат и
дестинация, включваща
инициативна
подпомагане
Общините Доспат, Девин
рибарска група
устойчивото
и Батак чрез
(МИРГ) „Високи
развитие на
организиране на
Западни Родопи:
рибарските области. фестивални събития в РО
Батак – Девин –
Етап: Приключил
за популяризиране
Доспат”
възможностите на
рибния и туристически
пазар.

Чудните Фотински
водопади –
приказна разходка в
дълбините на
Родопите
Етап: Приключил

Обща цел: Подобряване Оперативна програма
на условията и създаване за развитие на сектор
на възможности за
рибарство (2007развитие на Еко туризъм,
2013)
което ще доведе до нови Сдружение „Местна
идеи за реализация,
инициативна
опазване на околната
рибарска група
среда и опознаване на
(МИРГ) „Високи
балканската пъстърва.
Западни Родопи:
Специфични цели:
Батак – Девин –

Максималната
одобрена обща
стойност на
Стратегията за
местно развитие е
7 031 607 лв.

68 300 лв.

30 887.74 лв.

Повишаване
атрактивността на
средата, свързана с
предоставяне на
туристически услуги за
развитие и реализация
на екотуризма.
Целева(и) група(и):
населението на с.
Фотиново и
туристопотока.

Популяризиране и
насърчаване на
спортния риболов
на територията на
община Батак
Договор
№396/04.09.2014г.;
регистрационен №
BG-07-HWR-2.2-014
Етап: Приключил

Доспат”

Оперативна програма
за развитие на сектор
рибарство (20072013)
Сдружение „Местна
инициативна
рибарска група
(МИРГ) „Високи
Подобряване на
Западни Родопи:
условията и създаване на
Батак – Девин –
възможности за развитие
Доспат”
на Еко туризъм и
мярка 4.1 „Развитие
спортния риболов;
на рибарските
Повишаване
области”, подмярка
атрактивността на
4.1.А. „Финансова
средата, свързана с
подкрепа за
предоставяне на
прилагане на
туристически услуги за
местните стратегии за
развитие и реализация
развитие и покриване
на Спортния риболов.
на текущите разходи
Изграждане на 6 дървени на рибарските групи”
сглобяеми беседки, 6
по приоритетна ОС 4
„Устойчиво развитие
инфо точки и 6 инфо
на рибарските
табла
области” от
- дребна туристическа
Оперативна програма
за развитие на сектор
„Рибарство” на
Република България,
финансирана от
Европейския фонд за
рибарство за
програмен период
2007-2013 г.

26 485,20 лв.

,,Придобиване на
умения и постигане
на обществена
активност на
съответните
територии за
потенциални местни
инициативни групи
в селските райони”
Етап: Приключил
Проект за основен
ремонт на две от
сградите на ДВУИБатак и
превръщането им в
Защитени жилища.
Етап: Приключил
Проект за основен
ремонт на три от
сградите на ДВУИБатак и
превръщането им в
Защитени жилища,
кухня и перално
Етап: Приключил
Изграждане и
цялостно
обзавеждане на
Защитено жилище,
включва-спални
помещения, кухня,
трапезария и
санитарен възел.
Етап: Приключил
Проект за
канализация и
водопровод на
ул.,,Априлци”
Етап: Приключил
Проект за
благоустрояване на
,,Гробищен парк”
Етап: Приключил
Проект за развитие
на ПЧП по програма
ФАР-Ски писти и
влекове до връх
Остри нос
Етап: Приключил

В партньорство с община
Ракитово
Батак-Ракитово

ПРСР-ЛИДЕР,мярка
431-2

196 000лв

Основен ремонт и
обзавеждане на
сградите.

СИФ към МТСП

333 729лв

Извършване на външен и
вътрешен ремонт на
сградите

Община Батак
съвместно с
Белгийска НПО

666 222лв.

Изграждане и цялостно
обзавеждане на
Защитено жилище
,включва-спални
помещения,кухня ,
трапезария и санитарен
възел.

Община Батак
съвместно със
Белгийска НПО

100 000лв.

Изграждане на
водопровод и
канализация на ул.
«Априлци»

ПУДОС към МОСВ

2 230 000лв

СИФ към МТСП

180 000лв

ФАР

25 000лв

Насърчаване на растежа
на доходите и
създаването на заетост в
селските райони, в
частност в община Батак,
,,Представяне на
чрез подпомагане на
местното природно,
развитието на интегриран
културно и
селски туризъм
историческо
разнообразяване
и
Програма за развитие
наследство на
подобряване на
на селските райони
община Батак,
туристическата
2007-2013 г
обл.Пазарджик,
инфраструктура,
мярка
313 –
чрез прилагане на
атракциите и
Насърчаване на
информационни
съоръженията за
туристическите
технологии»
посетителите в селските
дейности
Договор №
райони и в частност в
13/313/00184 от
община Батак.
19.11.2012 г.
Популяризиране на
Етап: Приключил
местното културно и
историческо наследство,
увеличаване доходите на
населението в община
Батак.
,,Насърчаване на
туристическите
Повишаване стандарта и
дейности чрез
качеството на живот;
Програма за развитие
прилагане на
Разкриване на нови
на селските райони
информационни
работни места;
2007-2013 г
технологии за
Стимулирането на
мярка 313 –
подобряване на
предприемачеството
Насърчаване на
туризма в Батак"
чрез информационна
туристическите
Договор №
подкрепа и обезпечавне
дейности
13/313/00147 от
на туристическото
21.11.2012 г.
предлагане в общината
Етап: Приключил
,,Обновяване и
развитие на
населените места” с
проект
Програма за развитие
,,Благоустрояване на
на селските райони
улици в населените
Благоустрояване на
2007-2013 г
места на
улици в населените
мярка 322 –
територията на
места на територията на
„Обновяване и
Община Батак”
Община Батак.
развитие на
Договор №
населените места”
13/322/00741 от
19.11.2012 г.
Етап: Приключил

303 836,00 лв.

370 598 ,00 лв.

1 610 284,00 лв.

Договор за
безвъзмездна
Оперативна програма
финансова помощ
“Регионално
№ BG161PO001/3.2развитие” 2007-2013
03/2012/013 за
г., схема за
проект: “Развитие
предоставяне на
Създаване на регионален
на регионалния
безвъзмездна
туристически продукт и
туристически
маркетинг на
финансова помощ:
продукт и маркетинг
дестинацията «Родопска
BG161PO001/3.2на дестинацията
приказка» ЗА ОБЩИНИТЕ 03/2012 „Подкрепа за
“Родопска
развитие на
Пещера-Батак-Ракитово.
приказка” на
регионалния
територията на
туристически продукт
общините Пещера,
и маркетинг на
Батак и Ракитово”
дестинациите II”
Етап: Приключил

Сдружение „Местна
инициативна
рибарска група
(МИРГ) „Високи
Западни Родопи:
Батак – Девин –
Доспат”
Изпълнение на
стратегия за период
2014-2020 г.

Проект
"Осигуряване на
топъл обяд - 20162019"
Договор №
BG05FMOP0013.002-0102-C02
Срок на изпълнение:
01.09.2016 г. –
31.12.2019 г.
Етап: Изпълнява се

МИРГ е форма на
публично-частно
партньорство (ПЧП) с
участие на общините
Батак, Девин и Доспат,
физически лица,
еднолични търговци или
юридически лица,
осъществяващи
дейността си в сектор
„Рибарство", както и в
други социалноикономически сектори в
рамките на територията
на общини Батак, Девин
и Доспат. В сдружението
община Батак участва
като партньор.

Оперативна програма
за развитие на сектор
рибарство (20142020)

Проекти в социалната сфера
Предоставяне на топъл
обяд в домовете на 20
потребителя до
Оперативна програма
30.04.2017г. и на 40
за храни и/или
потребители от
основно материално
01.05.2017-31.12.2019г.
подпомагане
от град Батак в рамките
Код на процедурана 40 месеца.
BG05FMOP001-3.002
Приготвянето и
доставката на храна се
извършва от Домашен
социален патронаж град

500 000 лв.

Максималната
одобрена обща
стойност на
Стратегията за
местно развитие е
5 216 320 лв.

82 209.60 лв.

Обществена
трапезария Фонд
„Социална закрила”
и СНЦ
„Благотворителен
фонд проф.д-р
Желязко Христов”.
01.01.2017
Етап: Изпълнява се

Регионална
програма „Заетост и
обучние” Договор
№ 610-0022-1831002/30.05.2018 г.
Етап: Приключил
Проект „Обучение и
заетост” – Етап 2
Договор № 03-ХУ06-10-2493≠6/
31.01.2019 г.
Етап: Изпълнява се
Проект „Обучение и
заетост” – Етап 2
Договор № 03-ХУ06-10-2031≠6/
11.12.2018 г.
Етап: Изпълнява се
Проект „Обучение и
заетост” – Етап 2
Договор № 03-ХУ06-10-1625≠6/
28.11.2018 г.
Етап: Изпълнява се

Батак
Намаляване на
живеещите в бедност
жители на Община Батак
при спазване на
принципите за
недопускане на
дискриминация и
зачитане на личното
достойнство на целевата
група, насърчаване на
балансиран режим на
хранене и отчитане
възможното влияние на
климата при закупуване
на храни с цел
намаляване на
разхищението им
Осигуряване
на заетост на
продължително
безработни лица,
регистрирани в бюрата
по труда

Осигуряване на заетост
на безработни лица с
трайни увреждания

Осигуряване на заетост
на безработни лица с
трайни увреждания

Осигуряване на заетост
на безработни лица с
трайни увреждания

Фонд „Социална
закрила” и СНЦ
„Благотворителен
фонд проф.д-р
Желязко Христов”
при МТСП

17 112 лв. за 2017 г.
21 663 лв. за 2018 г.

Агенция по заетостта
Национален бюджет

20 100 лв.

Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”
Чрез Агенция по
заетостта
Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”
Чрез Агенция по
заетостта
Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”
Чрез Агенция по
заетостта

128 615,04 лв.

29 282,88 лв.

117 131,52 лв.

Проект „Работа”
Договор № РР-0610-1107≠5/
05.06.2018 г.
Етап: Изпълнява се

Осигуряване на заетост
на безработни или
неактивни лица

Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”
Чрез Агенция по
заетостта

Проект „Обучение и
заетост на млади
хора” – Етап 2
Договор № 03М-306-10-1456≠7/
30.01.2018 г.
Етап: Приключил

Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
Осигуряване на заетост
“Развитие на
на млади безработни или
човешките ресурси”
неактивни лица
Чрез Агенция по
заетостта

Проект
“Модернизиране на
кухненско
оборудване и
обзавеждане за
нуждите на
Домашен социален
патронаж град
Батак“. Договор №
РД04-146/
27.06.2018 г.
Етап: Приключил

Модернизиране и
оборудване на кухнята на
Домашен социален
патронаж гр. Батак с цел
повишаване на
ефективността, условията
и качеството на работа на
персонала, повишаване
на качеството на
приготвяната и доставяна
храна, както и
удовлетворяване на
потребностите и
подобряване качеството
на живот на
потребителите на
услугата.

Фонд «Социална
закрила»
Към МТСП

80 527,92 лв.

36 432,60 лв.

27 401.35 лв

Проект „Нови
Предоставяне на услугата
възможности за
личен асистент.
Европейски Социален
грижа” Схема №
66 лични асистенти
Фонд 2014 – 2020
2014BG05M9OP001предоставят социалната Оперативна програма
2.2015.001-C0001
услуга личен асистент на
“Развитие на
2014 г. – до момента
66 потребители на
човешките ресурси”
Етап: Изпълнява се
услугата.
Проект “Център за
социални услуги в
домашна среда”
Схема за
безвъзмездна
финансова помощ:
BG05M9OP001-

Да се осигури и се
гарантира независим
живот чрез
предоставяне на
социални и
здравни услуги в
общността или в

Европейски Социален
Фонд 2014 – 2020
Оперативна програма
“Развитие на
човешките ресурси”

499 893.92 лв.

2.002-0243
“Независим живот”
Етап: Изпълнява се

Проект
„Комбинирана
процедура за
проектиране и
изграждане на
компостиращи
инсталации и на
инсталации за
предварително
третиране на битови
отпадъци за
общини Батак,
Белово, Брацигово,
Лесичово, Пещера,
Пазарджик и
Септември“.
Етап: Изпълнява се
Проект „Обновяване
на площи за широко
обществено
ползване в община
Батак, област
Пазарджик”.
Етап: Оценяване

«Реконструкция и
рехабилитация на

домашна среда за хората
с увреждания и хората
над 65 години, които са в
частична или пълна
невъзможност за
самообслужване и са в
риск от социална
изолация.
Проекти свързани с околната среда
Проектиране и
изграждане на
инсталация за
предварително
третиране на смесено
събрани битови
отпадъци, система за
разделно събиране и
оползотворяване на
зелени и биоразградими
отпадъци и
рециклирането им в
инсталации за
компостиране

Оперативна програма
„Околна среда” 20142020 г. Министерство
на околната среда и
водите, по схема
BG16M1OP002-2.002
Община Батак е в
партньорство

19 693 675,14 лева.

Проекти чакащи одобрение

Изграждане и/или
обновяване на площи за
широко обществено
ползване,
предназначени за
трайно задоволяване на
обществените
потребности от
общинско значение в
населени места с под 2
000 еквивалент жители,
попадащи в селските
райони.

Подмярка 7.2.
„Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка
по мащаби
инфраструктура” от
мярка 7 „Основни
услуги и обновяване
на селата в селските
райони” от
Програмата за
развитие на селските
райони за периода
2014 – 2020 г. /ПРСР/

823 516.99 лв.

„Строителство,
реконструкция и/или

Подмярка 7.2
„Инвестиции в

1 714 104,72 лв.

улици в гр. Батак,
Община Батак»
Етап: Оценяване

рехабилитация на нови и
съществуващи улици и
тротоари и съоръжения
и принадлежностите към
тях“

създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка
по мащаби
инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни
услуги и обновяване
на селата в селските
райони“ от
Програмата за
развитие на селските
райони (ПРСР) 20142020 г.

* Проектите на етап оценка са с индикативна стойност. При подписването на договор
одобрените за финансиране средства може да притърпят промени.
Изготвил:
Ивана Палангурска
Нач. отдел ЕПОК
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