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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на “Общински план за 

развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020” през 2020 г. е изготвен на 

основание § 37 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на Закона за регионално развитие. „Общинският план за развитие на 

Община Чавдар за периода 2014-2020” е разработен през 2014 г. с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по проект „Въвеждане на 

механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, 

разработване на стратегически документи на Община Чавдар”. 

 

1. Oбщи условия за изпълнение на Oбщинския план за развитие 

 

През 2020 г. изпълнението на общинския план за развитие протече съобразно 

планираните в бюджета инвестиции, кандидатстването за финансиране с проекти по 

оперативни програми и други външни източници, и изпълнението на проекти със 

собствено и външно финансиране. Бяха довършени и стартирани важни проекти в 

областта на инфраструктурата и социалната политика.  

Като общо външно условие за изпълнение на плана може да се отбележи 

започналата пандемия от COVID-19, в резултат на която бяха въведени редица 

ограничения. Тези ограничения засегнаха сериозно редица сектори и имаха 

неблагоприятно отражение главно върху общинските политики на Чавдар в сферата на 

туризма и културата. Доколкото благодарение на някои реализирани проекти беше 

направен опит да се компенсира отражението на кризата върху уязвими социални 

групи, то по отношение на бизнеса в общината негативният ефект е сериозен. 

 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие 

2.1 По Стратегическа цел 1: „Изграждане на качествена жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и 

производителност на труда“, през 2020 г. е постигнат следният напредък: 

Приоритет 1: „Укрепване на човешкия капитал“: 

 Съвместно с учебните заведения в общината, Читалище “Надежда-1900”, 

пенсионерски клуб, ловна дружинка и граждани са организирани различни културни, 

образователни и спортни мероприятия. 
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 Разкрита е нова социална услуга за 41 лица от уязвими социални групи – 

"топъл обяд" по проект "Предоставяне на топъл обяд у дома за уязвими лица в община 

Чавдар в условията на извънредна ситуация - 2020 г.". 

 Разкрита е нова социална услуга за 6 лица от уязвими социални групи – 

"патронажна грижа" по проект "Патронажна грижа в община Чавдар". 

 Завършена е реализацията на проект за изграждане на физкултурен 

салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар по подмярка 7.2 на Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020. 

Приоритет 2: „Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване 

на заетостта“: 

 Осигурена е заетост на 33 безработни лица както следва: 20 лични 

асистенти по Закона за личната помощ; 2 доставчици по проект "Патронажна грижа в 

община Чавдар"; 4 домашни помощници по програма "Предоставяне на грижи в 

домашна среда"; 3 работници по програма "Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания"; 4 работници по програма "Младежка заетост". 

 Приоритет 3: „Устойчиво селищно развитие“: 

 Подписан е договор и започна изпълнението на проект „Демонстрационен 

проект за управление на отпадъците в община Чавдар”, финансиран по ОП „Околна 

среда“ 2014-2020 г. 

 Реализиран е проект "Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар", финансиран от ПУДООС. 

 Реализиран е проект за закупуване на нов електромобил за нуждите на 

общината, съфинансиран от към Националния доверителен екофонд. 

 Извършено е почистване на речни корита и дерета. 

 Изграден е предпазен канал в местността "Герена". 

2.2 По Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив 

икономически растеж чрез ефективно и рационално използване на местните 

ресурси, през 2018 г. е постигнат следният напредък: 

Приоритет 1: „Развитие на конкурентно селско и горско стопанство“: 

 Продължава отдаването под наем на площи – общинска собственост, за 

развитие на земеделието и животновъдството. 

Приоритет 3: „Съхраняване на културно-историческото наследство и 

развитие на туризма“: 

 Изградено е ново въжено съоръжение в Спортно-туристическа атракция. 

 Провеждани са организирани посещения на с. Чавдар от туристи в 

сътрудничество с туроператорски фирми и училища. 
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 Стартирана е частна инвестиция за изграждане на комплекс от три къщи 

за гости в местността "Св. Петка". 

 Съвместно с Читалище „Надежда-1900“ и образователните институции в 

общината са организирани редица събития в сферата на културата и образованието. 

Приоритет 4: „Подобряване на административния капацитет на Общинска 

администрация – Чавдар“: 

 Проведени са различни обучения на служителите от общинска 

администрация. 

 Извършена е дигитализация на регистрите с актове по гражданско 

състояние. 

 

3. Действия, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на общинския план за развитие 

 

Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на общинския план за развитие, се състоят в разглеждането на 

предстоящите за изпълнение мероприятия в комисиите и на сесиите на ОбС. 

Наблюдението и анализът на данните се осъществяват чрез анализ на приходите и 

разходите от извършваните дейности, преглед на изпълнението на сключените 

договори, степен на изпълнение на заложените цели. 

Проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие, произтичат на първо място от наложените ограничения вследствие на 

пандемията от COVID-19, както и от други фактори като недостатъчен ресурс за 

изпълнение на всички мерки от плана, слаб интерес за външни инвестиции, и др. 

Осигуряването на информация и публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие се осъществява чрез обсъждането им в общински съвет, 

подготовката на годишни доклади и публикуване на информация в интернет 

страницата на общината и на информационното табло. 

Съответствието на общинския план за развитие със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината се гарантира от обстоятелството, че 

тези политики са залегнали в съдържанието на плана. Реализираните дейности, 

особено що се касае до инфраструктурните мерки, се съгласуват с ресорните 

институции по отношение на околна среда, води, енергийна и транспортна 

инфраструктура, строителен контрол и др. 

Принципът на партньорството е залегнал в изпълнението на плана и се състои 

в това, че голяма част от реализираните дейности се осъществяват съвместно с 
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общински съвет, читалище, образователни институции, пенсионерски и младежки клуб, 

ловна дружинка, граждани. Резултатите от оценките на изпълнението на плана 

показват, че се следват приоритетите в него и като цяло постигнатият напредък 

отговаря на формулираната в него визия на Община Чавдар. 

 

4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на общинския план за развитие и на областната стратегия за 

развитие 

Изпълнените от Община Чавдар проекти през 2020 г. съгласно плана за 

развитие, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на Областна 

стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020: 

 

Стратегическа цел 1: Икономическо развитие: 

Приоритет 1 Развитие на приоритетни сектори: 

 Изградено е ново въжено съоръжение в Спортно-туристическа атракция. 

 Провеждани са организирани посещения на с. Чавдар от туристи в 

сътрудничество с туроператорски фирми и училища. 

Приоритет 2 Насърчаване на инвестиционната активност 

 Стартирана е частна инвестиция за изграждане на комплекс от три къщи 

за гости в местността "Св. Петка". 

Приоритет 3 Подобряване на енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси 

 Реализиран е проект за закупуване на нов електромобил за нуждите на 

общината, съфинансиран от към Националния доверителен екофонд. 

 

Стратегическа цел 2: Социално развитие: 

 Разкрита е нова социална услуга за 41 лица от уязвими социални групи – 

"топъл обяд" по проект "Предоставяне на топъл обяд у дома за уязвими лица в община 

Чавдар в условията на извънредна ситуация - 2020 г.". 

 Разкрита е нова социална услуга за 6 лица от уязвими социални групи – 

"патронажна грижа" по проект "Патронажна грижа в община Чавдар". 

 

Приоритет 3: Повишаване и поддържане на квалификацията на работната 

сила 

 Осигурена е заетост на 33 безработни лица както следва: 20 лични 

асистенти по Закона за личната помощ; 2 доставчици по проект "Патронажна грижа в 
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община Чавдар"; 4 домашни помощници по програма "Предоставяне на грижи в 

домашна среда"; 3 работници по програма "Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания"; 4 работници по програма "Младежка заетост". 

Стратегическа  цел  3:  Опазване  на  околната  среда  и  действия  по 

изменението на климата 

Приоритет 1 Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейската и националната нормативна уредба 

 Подписан е договор и започна изпълнението на проект „Демонстрационен 

проект за управление на отпадъците в община Чавдар”, финансиран по ОП „Околна 

среда“ 2014-2020 г. 

 Реализиран е проект "Закриване и рекултивация на съществуващо 

общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар", финансиран от ПУДООС. 

Приоритет 2: Интегрирано управление на водите 

 Извършено е почистване на речни корита и дерета. 

 Изграден е предпазен канал в местността "Герена". 

 

Хоризонтален приоритет 1: Изграждане и подобряване на 

инфраструктура: 

 Завършена е реализацията на проект за изграждане на физкултурен 

салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар по подмярка 7.2 на Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020. 

 

5. Заключение 

 

През 2020 г. е постигнат напредък в изпълнението на мерки в областта на 

инфраструктурата, социалната политика, и туризма. По-голямата част от инвестициите 

са с външно финансиране по проекти на ЕС, като голямо значение има и допълващото 

финансиране със средства от общински бюджет и програма за подпомагане на 

значими проекти от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД. 

 

 
 
                                                             

19.03.2021 г.                                                                                 Григор Даулов:  
с. Чавдар                                                                                      кмет на Община Чавдар 


