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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
БВП

Брутен вътрешен продукт

БФА

Българска фотоволтаична асоциация

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГИС

от англ. GIS, Географска информационна система

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕРП

Електроразпределително предприятие

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗКАИИП

Закон за Камарите на арх. и инж. в инвестиционното проектиране

ЗКИР

Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗПЧП

Закон за публично-частното партньорство

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИПОРНМ

Интегриран план за обновяване и развитие на населените места

КИН

Културно-историческо наследство

КРИБ

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕ

Министерство на икономиката и енергетиката

МИП

Министерство на инвестиционното проектиране

МОН

Министерство на образованието и науката

МОПТ

Масов обществен пътнически транспорт

МОСВ

Министерство на околната среда и водите
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МП

Министерство на правосъдието

МРР

Министерство на регионалното развитие

МСП

Малки и средни предприятия

МТБ

Материално-техническа база

МТС

Министерство на транспорта и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НЕК

Национална електрическа компания

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОПИП

Оперативна програма „Иновации и предприемачество”

ОПНОИР

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013/ Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ППРМ

Природен парк "Рилски манастир"

ПР на ОПР

Програма за реализация на Общинския план за развитие

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПУП

Подробен устройствен план

ПУП-ПРЗ

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИОКОЗ

Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

СГО

Структури на гражданското общество

СКФ

Структурни и Кохезионен фонд

СОУ / ОУ

Средно общообразователно училище / Общообразователно училище

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТП

Техническа помощ
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УАСГ

Университет по архитектура, строителство и геодезия

УО

Управляващ орган

ФАР

Програма ФАР - от англ. PHARE, Програма за подпомагане на
икономическото преструктуриране в страните от Източна Европа

ФЛАГ

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

ФС

Фотоволтаична система

SWOT

от англ. Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, and Threats - анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите
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СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
•

Национална програма за реформи 2012-2020 г.;

•

Конвергентна програма на Република България 2012 – 2015 г.;

•

Енергийна стратегия на Република България да 2020 г.;

•

Национална стратегия за развитие на Република България за приода 2005 - 2015

•

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията
(2011-2020 г.);

•

Регионален план за развитие на югозападен район за периода 2014--2020 г;

•

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г;

•

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 - 2020;

•

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Чавдар
2013-2020

•

Програма за развитие на туризма в община Чавдар 2009 – 2013 г.

•

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците в Община
Чавдар

•

План за енергийна ефективност на община Чавдар (2010-2013)

•

Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем
източник 2012 – 2022 г. (Община Чавдар)

•

План за развитие на Община Чавдар 2014-2020 г.;
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1. УВОД
1.1. ВЪВЕДЕНИЕ
Интегрираният план за обновяване на населените места ИПОНМ представлява
съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и
инвестиционни намерения. Той интегрира политики и обединява разнородни
участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията
и стратегията за развитие на общината, респективно конкретни приоритети на
развитието, определени в действащите стратегически документи. ИПОНМ цели трайно
подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена
територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че
взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че цялостното
въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му съставни
части, ако те бъдат осъществени поотделно.
Необходимо е да се отбележи, че отсъстват методически насоки за изготвяне на план
от такъв порядък. Следователно, за методологическа база по време на работата по
плана се използваха указанията на МРРБ за разработване и прилагане на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Макар да преследват общи
сходни цели ИПОНМ съществено се различава от ИПГВР по обхват и функционална
насоченост. Въпреки това екипът прие логиката и принципните постановки на ИПГВР
за водещи в дефинирането на зони за въздействие като иновативен подход за развитие
на Община Чавдар до 2020 г.
Едни от основните приоритети за развитие, залегнали в множество краткосрочни и
дългосрочни стратегически документи, подкрепяни от ръководството и населението на
община Чавдар са динамичното, интелигентно и устойчиво развитие, високият
икономически растеж, осигуряването на заетост и подобряването на качеството на
живот на хората в общината и съхраняването на природата и културно-историческото
наследство.
В Общинския план за развитите на Община Чавдар за периода 2014-2020 г. главната
цел за развитието на общината е свързана с изграждане на качествена жизнена среда,
осигуряваща

благоприятни

условия

за

живот,

висока

трудова
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производителност на труда и постигане на балансиран и устойчив икономически
растеж чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси.
Интегрираният план за обновяване на населените места в Община Чавдар за
средносрочен и дългосрочен период до 2020 г. определя целите, приоритетите, мерките
и конкретните дейности за устойчиво интегрирано обновяване на елементи на
физическата среда в населеното място, които могат да допринесат за постигане на подобро качество на живот, развитие на местната икономика и туризма в общината.
1.2. НОРМАТИВНА БАЗА И ДОКУМЕНТИ
В процеса на разработване на настоящия документ са взети под внимание политиките,
намерили отражение в разработените стратегически документи на европейско,
национално, регионално, областно и общинско ниво, които имат отношение към
процеса на регионално развитие.
Екипът се ръководи от европейските документите за интегрирано планиране и
устойчиво развитие, от националната законова рамка за стратегическо планиране,
както и от националните стратегически документи за регионално развитие в Република
България. Взети са предвид и стратегическите документи за пространствено планиране
и устройство на територията.
Интегрирано планиране и устойчиво развитие на европейско ниво:
Стратегия „Европа 2020“ - Стратегия на Европейския съюз за растеж в периода до 2020
г. Основната цел на ЕС, залегнала в документа е развитието на интелигентна,
устойчива

и

приобщаваща

икономика.

Дефинирането

на

посочените

три

взаимосвързани приоритета следва да помогне на страните-членки на Съюза в процеса
на постигане на високи нива на заетост, производителност и социално единство.
В „Европа 2020“ са дефинирани пет конкретни цели - в сферата на заетостта,
иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, като
определените целеви равнища следва да се постигнат до 2020 г. В процеса на
разработване на стратегически документи на национално ниво, всяка от държавитечленки на ЕС приема собствени целеви равнища за всяка от приоритетните области на
Стратегията.
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Национална законова рамка за стратегическо планиране:
Закон за регионалното развитие
Закон за устройство на територията
Национални стратегически документи за регионално развитие:
Национална стратегия за регионално развитие /НСРР/ за периода 2012-2022 г. Стратегията играе роля на основен документ, който определя стратегическата рамка на
националната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите
и за преодоляване на съществуващите вътрешнорегионални и междурегионални
различия/неравенства. Стратегическият документ отчита пряко общоевропейската
политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Дефинираните в НСРР дългосрочни цели и приоритети на държавната политика за
регионално развитие имат интегрален характер и дават възможност за координация и
синхронизация на различни секторни политики.
Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 2014-2020 г. - РПР на
ЮЗР е ключов стратегически документ, в който се срещат инициативите на общините
и областите и стратегическите приоритети и цели на развитието, определени от
Министерския съвет. Така се постига целта, поставена в НСРР за участие на Р.
България в СФ и КФ на ЕС в процеса на създаване на единна рамка за интегрирано
социално и икономическо развитие. От друга страна се гарантира обвързаността между
двата планови процеса и между двете институционални рамки - за регионално развитие
и на СФ и КФ.
Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. - Главната
стратегическа цел, дефинирана в Стратегията е „Постигане на устойчиво интегрирано
и вътрешно балансирано териториално развитие на Софийска област“.
Формулираните в Областната стратегия цели и приоритети са насочени към
постигането

на баланс между икономическите,

социалните, екологичните и

териториални аспекти на развитието, както и между отделните общини в
териториалния обхват на областта.
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Главната стратегическа цел в разглеждания документ кореспондира с основната
общоприета цел на ЕС за социално-икономическо развитие, насочено към намаляване
на различията в равнището на развитие на районите и изостаналостта на
слаборазвитите гранични, селски и планински райони.
Общински план за развитие на община Чавдар 2014-2020 г. - Планът за развитие на
Община Чавдар за периода 2014-2020 г. е разработен на основание чл. 13 от Закона за
регионалното

развитие

/ЗРР/.

Включените

необходими

елементи

разкриват

състоянието и актуалната ситуация в обществото и икономиката, предвидената
стратегия за развитие до 2020 г. и начините за нейното реализиране, включително
конкретни проекти. Всеки структурен елемент на документа е разработен според
изискванията и Методическите указания за разработване на общински планове за
развитие за периода 2014 - 2020 г. на Министерството на регионалното развитие /МРР/.
Стратегически документи за пространствено планиране и устройство на
територията:
Подробни устройствени планове - одобрени и/или в процедура, от които най-важни ще
са онези, които ще се отнасят до проектните идеи, предвиден в Интегрирания план за
обновяване.
Основна цел на експертния екип е постигането на синхрон между всички
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво развитие, секторни
политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на определените зони
за въздействие.
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1.3. ВРЪЗКА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛО ЧАВДАР, ОБЩИНА ЧАВДАР СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ
ПРОГРАМНИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ
Настоящият стратегически документ представлява нов програмен и планов документ.
Поради това между разработвания интегриран план и регламентираните в чл. 9 на ЗРР
планови и програмни документи съществува права и обратна връзка. На база тази
логическа последователност и съподчиненост на приоритети и цели, можем да
обобщим, че документът за обновяване и развитие на село Чавдар влиза в ролята на
обединителен план, който пряко реализира предвижданията на по-горе стоящите
програмни и планови документи.
В тази връзка, следва да акцентираме върху обстоятелството, че интегрираният план
представлява свързващ планов документ между системата от планови документи на
регионалното развитие на страната, секторните политики и стратегии, както и
документите за устройствено планиране.
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2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
2.1.1. Географско положение и територия
Община Чавдар се намира в Софийска област - Югозападен планировъчен район, в
Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска височина 570 м (ПРИЛ. 1,
Карта 1, 2, 3 и 4). Състои се само от едно населено място – с. Чавдар. Тя е една от наймалките общини в Република България, разположена в подножието на Стара планина.
Намира се на около 70 километра от столицата София. В близост е до градовете
Златица и Пирдоп. Населението е 1234 жители (по данни на НСИ към 31.12.2013 г.).
Общината е разположена на 3 км южно от Главен път І-6 (София - Бургас), осигуряващ
пряк достъп до столицата и други съседни общини и региони. Важен транспортен
възел е и пътят ІІ-37 Етрополе - Панагюрище, минаващ през гр. Златица и свързващ
Северна и Южна България през Златишки проход. На север е оградена от Стара
планина, а на юг - Средна гора.
Територията на общината е 70 797 дка.
2.1.2. Природни ресурси и условия
Землището на с. Чавдар е 69 500 дка. Разпределението на територията на община
Чавдар е както следва:
а) селскостопански земи - 18 539 дка в т.ч.
- общински земи - собственост на община Чавдар 511 дка, от които: - 215 дка с план
за земеразделяне, 296 дка - в реални граници;
- по чл. 19 от ППЗСПЗЗ - 544 дка;
- остатъчен фонд - 715 дка;
- частна собственост - 17 769 дка
- религиозна собственост - 9 дка

Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 17 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

б) водни течения - 136 дка
в) горски фонд - общо 50 890 дка
- общинска собственост - 50 865 дка;
- частна собственост - 14 дка;
г) населено място - 1 178 дка;
д) републиканска пътна мрежа – 31 дка в т.ч. улична мрежа - 18,8 км. От посоченото се
вижда, че най-голяма част от територията на общината - повече от половината е
покрита с гори. Селскостопанският фонд е 28%.
Климатът е умерено-континентален. Зимата започва в края на ноември и продължава
до средата на март. През този сезон най-често нахлуват откъм североизток студени
въздушни маси, които предизвикват силни застудявания и снеговалежи. Пролетта
обикновено започва през втората половина на март и продължава до средата на юни.
През този сезон преобладава нахлуването на влажни въздушни маси от запад.
Понякога настъпват засушавания, дължащи се на нахлуването от юг на сухи
субтропични въздушни маси. Лятото започва от втората половина на юни и
продължава до края на септември. Този сезон е характерен с развитието на кълбеста
облачност и падането на краткотрайни поройни валежи, придружени с гръмотевични
бури и градушки. Характерен е и антициклоналният тип време - безоблачно време и
силни горещини. Есента е сравнително кратка и се характеризира с голяма преходност
във времето. На западните и северозападните ветрове се дължат продължителните
обложни валежи. По-редки са случаите с антициклонален тип време - настъпват късни
есенни горещини. През есента за кратко време настъпват застудявания, придружени от
слани.
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2.1.3.

Културно-историческо наследство

Читалища и читалищна дейност
Значителен принос за съхраняването за поколенията и популяризирането на
нематериалното културно наследство, осъществява с дейността си народно читалище
„Надежда – 1900” в село Чавдар. В неговите школи и самодейни състави, са обхванати
теми от музикален и танцов фолклор, празници и обредни традиции и обичаи. Найсъществен е приносът на културно-просветната читалищна дейност в областта на
децата и младите хора. Опазването и популяризирането на нематериалното наследство
е част от работата му.
-

Библиотеки – брой и посещаемост:

На територията на общината има една библиотека, посещаемостта през 2013 г. е 4 521
посетители.
-

Културно-исторически паметници – степен на социализираност, състояние и
поддържане:
--

паметник на загиналите в балканската война, първата световна война и

отечествената война;
-- паметник на борците отдали живота си за народното дело – Ангел Ласков, Нешо
Узунов и Иван Филипов;
-- паметник на Дечо Стефанов.
Те са с висока степен на социализираност, в добро състояние и добре поддържани.
2.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.2.1. Отраслова структура на икономиката
Демографските и териториални особености на община Чавдар предполагат наличието
на малък брой регистрирани на територията ѝ търговци – юридически или физически
лица по смисъла на нормата на чл. 1 от Търговския закон, както и на други субекти
развиващи икономическа дейност. Тази специфика в голяма степен ограничава
възможността да се набавят качествени статистически данни за извършването на
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детайлен анализ на структурата на местната икономика, тъй като се влиза в хипотезите
на Глава шеста – Опазване на тайната от Закона за статистиката. За целите на
настоящия анализ са ползвани два основни информационни източника - община
Чавдар и Търговския регистър, при изричното спазване на принципите залегнали в
него.
По данни на общинската администрация на територията на община Чавдар са
регистрирани общо 12 търговеца. Те съставляват местната икономическа общност.
Класификация на икономическите субекти, регистрирани на територията на
община Чавдар по заявен код на икономическа дейност
КИД
2008

Наименование на икономическа дейност съгласно КИД 2008

Бр. фирми от
този код

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и
маслодайни семена
02.20 Дърводобив
01.11

32.99

2
3

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
(Окомпл. на хидравл. и пневматични маркучи и накрайници)

1

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с
47.11
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия/Търговия на
и
дребно на открити щандове и пазари с хранителни стоки,
47.81
напитки и тютюневи изделия

4

56.10
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване/Дейност
и
на питейни заведения
56.30

2

Източник: Община Чавдар | Данните са валидни към 17.12.2013 г.
Tаблица 1 Класификация на икономическите субекти, регистрирани на територията на община Чавдар
по заявен код на икономическа дейност

Таблицата показва разпределението на регистрираните в общината фирми по
икономически

дейности

според действащата към

момента класификация

на

икономическите дейности (КИД-2008), издание на Националния статистически
институт от 2008 г. Общият брой търговци е 12 като половината от тях извършват
дейности в направленията – търговия на дребно и ресторантьорство. Те имат
подчертано локално за общността значение и икономическо развитие. По-голям
интерес представляват останалите икономически субекти, които са насочени в
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направленията земеделие, дърводобив и промишленост. Едната от двете регистрирани
земеделски кооперации успява да развива успешно и относително прогресивно
дейността си. Същото е валидно и за едното от общо трите дърводобивни предприятия,
за което данните за приходите му от Търговския регистър показват първоначален ръст,
а после устойчивост за първите години от действието на предходния ОПР. За
съжаление обаче в Търговския регистър не са публикувани последните отчети и няма
възможност да се проследи развитието на компанията. Най-новият „член” на сектор
дърводобив е създаден през 2012 г. Важно е да се отбележи, че община Чавдар
притежава голяма площ собствена гора, където е в състояние да извършва
разнообразни горско-стопански дейности. На територията на общината развива
дейност и фирма, занимаваща се с окомплектоване на хидравлични и пневматични
маркучи и накрайници. За годините на действие на предходния общински план за
развитие за периода 2007 – 2013 г., фирмата показва устойчиви резултати и въпреки
негативния финансов ефект, който претърпява по отношение на нетните си приходи от
продажби през 2009, 2010 и 2011 г. през 2012 г. успява почти да достигне стойностите
на приходи от годината преди началото на световната икономическа криза 2008 г. На
графиката

по-долу

е

визуализирана

описаната

до

тук

ситуация.

Отраслова структура на икономиката в община
Чавдар
(на база регистрирани на територията икономически субекти)

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови
растения и маслодайни семена

2; 17%

Дърводобив

2; 17%

3; 25%
4; 33%
1; 8%

Други разнообразни производства,
некласифицирани другаде (Окомпл. на хидравл.
и пневматични маркучи и накрайници)
Търговия на дребно в неспециализирани
магазини предимно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия/Търговия на
дребно на открити щандове и пазари с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Дейност на ресторанти и заведения за бързо
обслужване/Дейност на питейни заведения

Фигура 1 Отраслова структура на икономиката в община Чавдар
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Търговията на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно на открити щандове и пазари с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия заемат общо 33% дял от икономиката.
1. Селско стопанство.
Растениевъдство:
Природните дадености предлагат сравнително добри условия за развитие на селското
стопанство. Това се отнася за развитие на културно земеделие - отглеждане на зърненожитни и фуражни култури и картофи и животновъдство. Заедно с това следва да се
откроят и неблагоприятните фактори, свързани със замърсяването на почвите. Поради
специфичната територия и благоприятните климатични условия, в които община
Чавдар се намира, тя принадлежи към селските райони на страната, където селското
стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Община Чавдар
разполага със значителни поземлени ресурси.
- Животновъдство:
Община Чавдар е специализирана главно в отглеждането на дребен - овце и
кози, и едър рогат добитък – крави и коне. Общият брой на регистрираните
животни на територията на общината е 1542, като от тях овце и кози са 1386 бр.,
крави – 87 бр. и коне – 69 бр. През последните години животновъдството в
общината се развива по- слабо. Този отрасъл е приоритетен за общината поради
даденостите и самите ограничени възможности за развитие на региона.
2. Промишленост
Основните промишлени предприятия от медодобивната промишленост, които
оперират в района около общината са: „Елаците Мед”, „Дънди Прешъс Метълс
Челопеч”, „Аурубис България” и „Асарел Медет”. Приоритет за Община Чавдар е да
постигне удължаване на експлоатационния срок на рудниците на „Елаците” и „Дънди
Прешъс Метълс Челопеч” до 2030 г., като целта е да се заложат концесионни такси в
размер на 700-750 хил. лв. годишни приходи и така да се постигне допълнителен
(положителен) ръст в бюджета на Община Чавдар.
3. Горско, ловно стопанство и риболов
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В община Чавдар функционира Държавно горско стопанство гр. Пирдоп, към което се
включва територията на седем общини от Област София, вкл. землището на Община
Чавдар. Горските територии в общината се стопанисват от Общинско предприятие
Общинско лесничейство „Чавдарска гора”.
Горското стопанство е важно и основно доходно средство на територията на
общината. Дейността се осъществява в две направления:
- охрана и възпроизводство на горските ресурси;
- екологосъобразно ползване на дървесните ресурси.
Общата площ на горското стопанство е 50 424 дка, от които: дървопроизводителни
площи - 50 125 дка. Залесената площ е 57 дка.
Преобладават широколистните дървесни видове - бук, дъб, акация, келяв габър и др.
Иглолистните са предимно изкуствено създадени - култура от бял бор, черен бор и
смърч. Средната възраст на дърветата е 63 години при средна пълнота 0,74, среден
запас на 1 ха - 151 куб. ха. Преобладава дървесна растителност от втори клас (по-слаба
на пожарна опасност). Това са насаждения от широколистни дървесни видове, както и
смесени гори върху влажни местонахождения. Иглолистните дървесни видове (първи
клас на пожарна опасност) представляват около 20% от дървесната растителност.
Добивът е 10 000 куб.м. годишно.
Горското стопанство, наред със селското стопанство е основен земеползвател и
състоянието и развитието им е от голямо значение за цялостното устройство на
територията на общината.
Поради незадоволително естествено възобновяване на горите се разчита главно на
изкуствено възстановяване чрез залесяване. Новосъздадените насаждения годишно са с
многократно по-висока производителност. Освен това те имат противоерозионна роля.
Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловностопанска дейност.
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Недостатъчно е организирано събирането и оползотворяването на горски плодове,
гъби, билки, в която дейност биха могли да се намесят горскостопанския участък и
общинското ръководство.
4. Туризъм
Туризмът е един от приоритетните на национално ниво сектори в сферата на услугите.
Община Чавдар е с възможности за развитие на туристическа дейност. Общината
разполага с потенциал за развитие на алтернативни видове туризъм, сред които:
културен туризъм, пешеходен туризъм, както и за практикуване на ловен туризъм.
В близост до с. Чавдар се намират, две хижи – х. „Сакарджа” и х. „Братия”,
разположени в Средна гора. „Братия” се намира точно под едноименния връх на 1240
м. надморска височина.
На територията на Община Чавдар са открити останки от раннонеолитно селище,
съществувало преди повече от 7 000 години. Находките от това раннонеолитно селище
са залегнали в изграждането на друга, уникална по характера си туристическа атракция
– Археологически парк „Тополница”. Паркът включва сграда за експозиция,
възстановка на жилищни сгради, характерни за периода от раннонеолитната епоха,
както и работилници за обработка на кожи, производство на каменни оръдия и
керамични съдове. За любителите на автентичните изживявания е предоставена
възможност и за нощувка в неолитните жилища.
Ежегодно провежданите на територията на с. Чавдар различни културни събития и
чествания с местно и регионално значение създават възможност за развитие на
културен

туризъм.

В

близост

до

с.

Чавдар

са

разположени

природните

забележителности „Казаните”, представляваща съвкупност от 5 малки водопада, и
„Портите”, които създават допълнителни условия за природно-познавателен туризъм.
През 2008 г. в местността „Света Петка” е построен параклис, към който са изградени
заслон с барбекю, места за хранене за над сто човека и естрада. На това място се
планира изграждането на голям увеселителен комплекс „Параклиса”.
В момента общината работи по три проекта, свързани с развитие на туризма:
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„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” на стойност 455 381,99 лв.,
финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, „Туристически
увеселителен парк в община Чавдар” на стойност 368 886,85 лв., финансиран по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 и „Средногорие –
популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Мирково, Чавдар и Златица” на стойност 494 628 лв., финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013.
Потенциален положителен фактор, по отношение на стремежа към оползотворяване
туристическия потенциал на територията, се явява благоприятното транспортногеографско положение на община Чавдар. Наличието на първокласен път /I-6/,
осъществяващ транспортната достъпност между София и Бургас /през Карлово/, както
и неголямата отдалеченост на с. Чавдар от столичния град /около 72 км/, създават
условия за привличане на туристически интерес към територията на общината.
Туристическият потенциал на територията все още не е изцяло оползотворен, но се
работи, включително и текущо, в посока подобряването му. Сред факторите, оказващи
задържащ ефект върху развитието на туристическия сектор, се откроява най-вече:
липсата на достатъчно места за настаняване, както и липсата на информация относно
съществуващите възможности за практикуване на различни видове туризъм. В периода
2014-2020 г. Община Чавдар следва да насочи своите усилия към преодоляване на тези
проблеми и създаване на благоприятна среда за оползотворяване потенциала за
развитие на туризъм.
Във връзка със стремежа към постигане на благоприятен ефект за развитието на
туризма, считаме за успешно решение реализирането на партньорства, насочени към
създаването на регионален туристически продукт, включващ територията на Община
Чавдар и съседни на нея общини. Осъществяването на такъв тип партньорства следва
да допринесе за усвояване съществуващия потенциал за развитие на туристическа
дейност на територията на повече от една община, в резултат на което може да се
очаква повишаване на общата конкурентоспособност на общините, участващи в този
вид инициативи.
5. Бюджет на общината, приходи и разходи. Дълготрайни материални активи.
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Анализът на финансовото състояние на Община Чавдар е изготвен на база
данни за последните четири години, като анализираната информация е почерпена от
отчетните данни от изпълнението на бюджета за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.,
предоставена от Община Чавдар
В настоящия анализ е необходимо да отбележим, че през разгледания период са
налице нормативни промени касаещи дейността на общините. На 15.02.2013 г. е
обнародван новият Закон за публичните финанси, който очертава бюджетната рамка и
структурата на публичните финанси (Законът влиза в сила от началото на 2014 г.).
Друг външен фактор който трябва да се вземе предвид е влошената икономическа и
политическа ситуация в Република България. За голяма част от българските общини е
характерна

силна

зависимост

от

републиканския

бюджет,

дължаща

се

на

субсидирането на местните дейности. Благодарение на благоприятната икономическа
структура на община Чавдар и предприятията развиващи дейност на територията на
общината тази характерна за други общини зависимост е намалена до минимум.
Въпреки негативната икономическа и политическа ситуация в страната финансовите
отчети на община Чавдар показват не само стабилност, но и положителен тренд.
Приходи
Собствени
приходи Общо
Данъчни приходи
Неданъчни
приходи
Възстановени от
проекти
Остатък
от
предходната
година
Субсидия
от
Република
България
Трансфери
Общо приходи

2010

2011

2012

2013

1421244 70%
28148
1%

2308788 77%
34550
1%

2519089 77%
30045
1%

3549893 82%
44068
1%

1217618 60%

2191325 73%

2645249 81%

2541531 59%

-

-

-

-

-556815 -17% 504893

12%

175478

9%

82913

3%

400610

11%

Разходи

2010

Общи

12%

459401

597603 29% 631486 21% 700313 21% 704180 16%
17413
1%
45255
2%
56050
2%
56296
1%
2036260 100% 2985499 100% 3275452 100% 4310369 100%

държавни 547161

2011
28%

739234

2012
29%

989194

2013
35%
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служби
Образование

276073

14%

296489

11%

349241

12%

366397

11%

Здравеопазване

5743

0%

6461

0%

6423

0%

7945

0%

83919

4%

92975

4%

90038

3%

89034

3%

благоустройство

221579

11%

903340

35%

953234

34%

1186625 36%

Почистващо дело

39961

2%

42452

2%

18846

1%

152878

5%

дейности

778911

40%

503938

19%

309075

11%

444117

13%

Всичко

1953347 100% 2584889 100% 2816051 100% 3329492 100%

Социални
дейности
Жилищно
строителство

и

Икономически

Таблица 2 Баланс на община Чавдар 2010 – 2013г.

От представената в горната таблица информация е видно че общите приходи на
община Чавдар нарастват значително през разгледания четири годишен период. Ръстът
към 2013 г. спрямо 2010 г. (приемана за базова в настоящия анализ) е над 110%, или в
абсолютна стойност – 2 274 109 лева. От друга страна трябва да обърне внимание на
структурата на приходите и изменението им през периода, което показва друга
положителна тенденция, обуславяща засилващата се самостоятелност на община
Чавдар. Относителният дял на собствените приходи на общината нараства и през
четирите разгледани години и от 70% от общия дял на приходите през 2010 г. достига
82% през 2013 г. Най-големият дял от собствените приходи се формират от неданъчни
приходи от концесии. Данъчните приходи запазват относителния си дял от 1% от
собствените приходи, но в абсолютна стойност нарастват от 28 148 лева (2010 г.) до
44 068 лева (през 2013 г.) или с 57%, което показва положителната тенденция в
икономическото развитие на общината. Долу изобразените графики представят
структурата на приходите и тяхното изменение през разглеждания период.
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Приходи 2010 г.
Трансфери
1%

Данъчни
приходи
1%

Субсидия от
Република
България
29%
Неданъчни
приходи
60%
Остатък от
предх.година
9%

Фигура 2 Структура на приходите на община Чавдар за 2010г.
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Приходи 2011 г.
Трансфери
2%

Субсидия от
Република България
21%
Остатък от
предх.година
3%

Данъчни
приходи
1%

Неданъчни приходи
73%

Фигура 3 Структура на приходите на община Чавдар за 2011г.

Субсидия от
Република България
21%
Остатък от
предх.година
12%

Фигура 4

Приходи 2012 г.

Възстановени
от проекти
-17%

Трансфери
2%

Данъчни приходи
1%

Неданъчни приходи
81%

Структура на приходите на община Чавдар за 2012г.
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Субсидия от
Република
България
16%

Данъчни приходи
1%

Приходи 2013 г.
Трансфери
1%

Остатък от
предх.година
11%
Неданъчни
приходи
59%
Възстановени от
проекти
12%

Фигура 5 Структура на приходите на община Чавдар за 2013г.

От друга страна нарастването в общите разходи на общината е със значително пониски темпове - 70% през 2013 г. спрямо 2010 г. при 110% ръст на приходите за същия
период. Налице е ръст на общите разходи на община Чавдар от 32% през 2011 г.
спрямо 2010 г., ръст от 9% през 2012 г. спрямо 2011 г. и 18% повишение през 2013 г.
съпоставена с 2012 г. Що се касае до структурата на разходите по-значителни
изменения в относителния дял се наблюдава по перо „жилищно строителство“, които
нарастват от 11% от общите приходи през 2010 г. до 36% през 2013 г. за сметка на
разходите за „икономически дейности”, които намаляват до 13% през 2013 г. от 40%
през 2010 г. Долу изобразените графики представят структурата на разходите и
тяхното изменение през разглеждания период.
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Фигура 6 Структура на разходите на община Чавдар за 2010г.
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Фигура 7 Структура на разходите на община Чавдар за 2011г.

Икономически
дейности
11%

Разходи 2012 г.

Почиствщо дело
1%
Жилищно
строителство
35%

Общи държавни
служби
37%
Образование
13%

Социални дейности
3%

Здравеопазване
0%

Фигура 8 Структура на разходите на община Чавдар за 2012г.
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Фигура 9 Структура на разходите на община Чавдар за 2013г.

Направените разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) през разглеждания
период нарастват значително на годишна база. През 2011 г. нарастването е 54% спрямо
базовата 2010 г., а през 2012 г. ръстът е 1265% спрямо 2011 г. Изключение се
наблюдава през 2013 г. спрямо 2012 г., където е налице спад с 31%. Въпреки лекия
спад е налице положителна тенденция при инвестициите в ДМА.

2010

2011

2012

2013

45445

70085

956431

661642

Разходи за Дълготрайни материални
активи

Таблица 3 Разходи за ДМА на община Чавдар за периода 2010 – 2013г.

Високият ръст на разходите за ДМА през 2012 г. се дължи на направените сериозни
инвестиции в ремонт на читалището в с. Чавдар, в изграждането на Неолитен парк
Тополница с инвестиция от 428 143 лева, както и инвестиции в енергийна ефективност.
Спадът на инвестициите в ДМА през 2013 г. не показва отрицателна тенденция, а се
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дължи на значителното съсредоточаване на инвестиционни проекти през 2012 г. През
2013 г. са реализирани инвестиции в размер на 337 405 лева в инфраструктурни обекти.
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Фигура 10 Разходи за ДМА на община Чавдар за периода 2010 – 2013г.

Като извод от гореизложеното община Чавдар може да се характеризира като
значително независима от републиканския бюджет община, финансово стабилна с
индикации за положително развитие в средносрочен и дългосрочен план.
2.2.2. Инвестиции
В периода 2014-2020 г. Община Чавдар следва да се концентрира върху реализацията
на ясно формулирани и преди всичко реализуеми мерки, посредством които да се
създадат подходящи условия за развитие на икономиката в общината, както и за
привличане на инвеститорски интерес.
Привличането на инвеститорски интерес към територията на Община Чавдар е ключов
момент в стремежа към повишаване конкурентоспособността на местната икономика.
Основен дефицит в община Чавдар е притокът на инвестиции, в т.ч. чуждестранни.
Голямо предимство, което притежава Община Чавдар, е близостта до важни
транспортни пътища. Местната власт е работила много в посока обновяване и
изграждане на адекватна подземна, транспортна и социална инфраструктура.
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2.2.3. Тенденции в развитието на икономическите процеси
С най-важна социално-икономическа значимост са развитието на земеделието и
животновъдството и пълноценното използване на горските ресурси и развитие на
туризма.
Благотворно влияние върху общинската икономика, ще окажат: разнообразяване на
произвежданата продукция; увеличаване на площите с алтернативни култури и
развитие на пасищното животновъдство.
Изпълнението на конкретни приоритети, специфични цели, мерки, дейности и проекти,
може да получи финансова подкрепа по линия на Оперативните програми, действащи в
страната в периода 2014-2020 г., както и по „Програма за развитие на селските
райони”.
2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
2.3.1. Демографско състояние и тенденции
В община Чавдар, както и в по-голямата част от общините в страната, се наблюдават
трудни за преодоляване икономически, социални и демографски проблеми.
Тенденциите в демографското развитие се определят чрез анализа на следните основни
демографски показатели - брой, гъстота и динамика на населението, естествено и
механично движение /раждаемост, смъртност, миграции/, както и различните
структури на населението /полово-възрастова, образователна, етническа и религиозна/.
В тази връзка следва да разглеждаме човешкия капитал като един от основните
фактори за развитието на всяка териториална система. Темпът на протичащите
демографските процеси на национално ниво е основно негативен - депопулация,
застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и поведение, нестабилна социална
сигурност на населението и други. Посочените категории са индикатор за
определянето на основните цели и приоритети при провеждането на политики за
развитие на община Чавдар в периода 2014 - 2020 г.
В процеса на разработване на демографската характеристика на населението на
община Чавдар са използвани данни от официални публикации на Националния
статистически институт /НСИ/.
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2.3.1.1.

Брой и гъстота на населението

По данни на НСИ от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. броят
на жителите на община Чавдар е 1272 д., от които 642 д. /50.47%/ мъже и 630 д.
/49.53%/ жени. Отчетената стойност формира 0,51% от населението на област София
/247 489 д./ и отрежда на община Чавдар на последно място по разглеждания показател
сред 22-те общини в областта. С близък по брой население се характеризират
общините Антон - 1 599 д., формиращи 0,6% от жителите на областта, и Челопеч 1 473 д., равняващи се на близо 0,6% от населението на областно ниво (ПРИЛ. 1, карта
8).
В териториалния обхват на общината се включва само едно населено място общинският център село Чавдар. Към 01.02.2011 г. броят на населението на общинско
ниво формира 1,31% от селското население в област София /97 055 д./.
Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в
страната, към 31.12.2013 г. в община Чавдар живеят 1 234 д., които формират 0,51% от
населението на областно ниво /240 877 д./. Тоест, в периода 01.02.2011 г. - 31.12.2013 г.
не се отчита промяна в дела, който жителите на общината формират в структурата на
населението на област София. Този непроменен дял се дължи на успоредно
протичащия процес на намаление в броя на жителите и на двете административнотериториални единици /община Чавдар и област София/.
Данните за броя на населението в периода 2001-2013 г. се характеризират с
неблагоприятни стойности. Между двете преброявания /данни към 01.03.2001 г. и
01.02.2011 г./, жителите на община Чавдар бележат спад в порядъка на 150 д.,
равняващи се на 10.55%.
Проследявайки промяната в броя на населението за последното десетилетие, следва да
акцентираме върху обстоятелството, че на пръв поглед малкото намаление /абсолютна
стойност, бр./ се явява тревожно на фона на малкия брой жители в общината. Поради
тази причина, за изследвания период се отчита висок отрицателен относителен прираст
/%/ на населението.
Констатираната относителна стойност от -10,55% е по-неблагоприятна спрямо
средната за страната, за Югозападния район от ниво 2 и за област София. По
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отношение на Югозападния район от ниво 2, в чийто териториален обхват попадат
област София и община Чавдар в частност, прави впечатление положителната стойност
на относителния прираст. Отчетеното увеличение в броя на населението на района се
дължи изключително на столичния град София, който се включва в рамките на района
от ниво 2.
Отчетената относителна стойност на намаление на жителите отрежда на община
Чавдар 12-то място по разглеждания показател, сред 22-те общини в област София. С
по-неблагоприятна стойност на показателя се отличават общините: Мирково /-20,1%/,
Драгоман /-19,1%/, Годеч /-18,6%/, Правец /-15,9%/, Костенец /-15,5%/, Челопеч /13,9%/, Златица /-12,7%/, Етрополе /-12,3%/, Горна Малина /-12,1%/, Своге /-12%/,
Антон /-11,5%/.
Неблагоприятната тенденция на намаление в броя на населението продължава и
понастоящем, като според последните налични статистически данни за протичащите
демографски процеси в България, в периода 01.02.2011 г. - 31.12.2013 г., жителите на
общината намаляват с 89 д., равняващи се на 3,1%.

Брой на населението към:

Прираст /%/

Прираст /%/

01.03.2001 г.

01.02.2011 г.

31.12.2013 г.

2001-2011 г.

2001-2013 г.

България

7 928 901

7 364 570

7 245 677

- 7,1%

- 8,6%

Югозападен
район

2 097 781

2 131 233

2 127 618

1,6%

1,4%

273 240

247 489

240 877

- 9,4%

- 11,8%

Област София
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Община
Чавдар

1 422

1 272

1 234

-10.55%

-13.22%

Таблица 4 Динамика на населението в периода 2001-2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Към 31.12.2013 г. населението на община Чавдар формира под 0,02% от това на
страната, под 0,06% от населението на Югозападен район от ниво 2, и 0,51% от
жителите на област София. Посочените стойности отреждат на община Чавдар като
една от най-слабо населените общини не само в страната и в Югозападен район от
ниво 2, но и в областта.
Неотменен структурен елемент от извършвания анализ на протичащите демографските
процеси е проследяването на динамиката в броя на населението за достатъчно дълъг
времеви период, на базата на който ясно да очертаем проявата на съответната
тенденция в демографското развитие. В тази връзка, за най-подходящ считаме периода
2001-2013 г., в рамките на който се разглежда броя на населението, към:
01.03.2001

данни от предпоследното преброяване на населението, проведено през 2001 г.

31.12.2007

данни за броя на населението от 2007 г. - в ролята на реперна година /членство на
България в ЕС/

01.02.2011

данни от последното преброяване на населението в България през 2011 г.

31.12.2013

последни налични статистически данни за протичащите демографски процеси в страната
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фигура 11 Динамика на населението на община Чавдар в периода 2001 - 2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

За изследвания период 2001-2013 г. жителите на община Чавдар намаляват с 188 д.,
равняващи се на 13,22%. Стойността на относителния прираст на населението в
периода 01.03.2001 г. /предпоследно преброяване на населението/ - 31.12.2007 г.
/реперна година/, е 1,21%, които съставляват 17 д. от жителите на общината. В
резултат на продължаващата неблагоприятна демографска тенденция на намаление на
броя на населението, в периода 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване/ 31.12.2013 г. /последни статистически данни за демографските процеси на национално
ниво/, жителите на община Чавдар бележат спад в порядъка на 5,6%, или с 89 д.
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Фигура 12 Относителен прираст на населението на община Чавдар за периода 2007-2013
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Фигура 13 Абсолютен прираст на населението на община Чавдар за периода 2007-2013
Абсолютен прираст на населението на община Чавдар за периода 2007-2013
* спрямо 01.03.2001 г.
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към 01.02.2011 г. - спрямо броя към 31.12.2007 г.
към 31.12.2013 г. - спрямо броя към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

По отношение на показателя ,,териториално разпределение на населението“ в рамките
на общината, следва да отбележим, че във връзка с административно-териториалните
особености - наличие само на едно населено място всички 1 234 д. /брой към
31.12.2013 г./ живеят на територията на с. Чавдар.
Основен показател, отразяващ демографската ситуация, е гъстота на населението
/д/км²/ (ПРИЛ. 1, карта 10). Към 01.02.2011 г. средната гъстота на населението в
област София е 35,04 д/км², която се отличава със значително по-ниска стойност от
средната за страната - 66,34 д/км². В сравнение със средната отчетена стойност на
показателя за територията на Югозападния район от ниво 2 - близо 105 д/км², прави
впечатление още по-драстичната разлика, спрямо стойността на областно ниво.
Средната гъстота на населението на община Чавдар към същата дата е 17,97 д/км².
Констатираната стойност е над четири пъти по-ниска от средната за Югозападния
район от ниво 2 и близо три пъти по-неблагоприятна от тази за България.
Територия
/км2/
България
Югозападен район
Област София
Община Чавдар

111 001,9
20 306,4
7 062,3
70,8

Население /бр./
01.02.2011 г.
7 364 570
2 131 233
247 489
1 272

31.12.2013 г.
7 245 677
2 127 618
240 877
1 234

Гъстота на населението
/д/км2/
01.02.2011 г. 31.12.2013 г.
66,34
65,27
104,95
104,77
35,04
34,11
17,97
17,43

Таблица 5 Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване на
населението/ и промяна в стойностите на показателя към 31.12.2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

В резултат на наблюдаващата се тенденция на намаление на жителите на всички
изследвани териториални нива се отчита и намаление в стойностите на показателя
гъстота на населението. Към 31.12.2013 г. средната гъстота на населението на община
Чавдар е 17,43 д/км², т.е. за периода 01.02.2001 г.- 31.12.2013 г., се констатира спад в
порядъка на 2,66 д/км².
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2.3.1.2.

Раждаемост и смъртност на населението

Състоянието и развитието на човешките ресурси на дадена територия се намира в
пряка връзка от влиянието на редица социално-икономически и демографски фактори.
Качеството на средата на живот се определя от нивото на жизнения стандарт,
образованието, здравеопазването и социалната стабилност на хората. Сред основните
индикатори за измененията в демографското състояние и тенденциите за развитие на
демографските процеси се открояват различните структури на населението. В тази
връзка, можем да разглеждаме протичащите демографски процеси като следствие от
динамиката на броя и структурите на населението - раждаемост, смъртност и естествен
прираст.
В периода 2001-2013 г. раждаемостта на територията на община Чавдар се
характеризира с критично ниски стойности на броя живородени деца. За изследвания
14 годишен период този брой варира между 15 деца през 2012 г. /най-висока стойност
за периода/ и 4 живородени деца през 2004 г., когато е отчетена най-неблагоприятната
стойност на показателя.
Посоченият брой на живородените деца през последната изследвана година формира
0,45% от тези в област София /1 996 бр. живородени общо в областта/. Констатираната
стойност отрежда на община Чавдар предпоследно място по разглеждания показател
сред 22-те общини в област София.
Отчетените тревожни стойности на броя на живородените деца за изследвания 13
годишен времеви период, както и констатираното намаление в броя на жителите,
предопределят бъдещата негативна демографска ситуация на територията на общината
и силно застрашават предлагането на публични социални услуги.
Съотношението между живородените деца по пол в отделни години е в полза на
живородените момичета, докато в други години от периода, с по-голям брой се
отличават живородените момчета. В тази връзка впечатление прави 2002 г., когато
броят на живородените момчета е 8, при едва 2 живородени момичета. През 2013 г.
съотношението е почти равно - 4 момчета, при 5 момичета.
Важен показател, свързан с раждаемостта на населението, отразяващ някои особености
на протичащите демографски процеси, е съотношението между броя на живородените
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брачни и извънбрачни деца. През 2001 г. с по-голям брой се отличават живородените
брачни деца, като три години по късно /2004 г./ броят на брачните деца се изравнява с
този на извънбрачните. Най-съществени различия в стойността на показателя са
отчетени през 2012 г., когато живородените брачни деца са 3 бр. и съставляват 20,0%
от живородените, спрямо 12 бр. извънбрачни, които формират 80% от живородените.
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Фигура 14 Брой живородени деца в община Чавдар в периода 2001-2013 г.
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Фигура 15 Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Чавдар в периода 2001-2013 г
* Липсващите данни за броя живородени брачни и извънбрачни деца за 2011 и 2013г., се дължи на
конфиденциалността на данните /съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

В периода 2001-2013 г. коефициентът на раждаемост на населението в община Чавдар
се характеризира със стойности, вариращи между 11,98‰ през 2012 г., когато е
отчетена най-висока стойност за периода, и 2,86‰ през последната изследвана 2004 г.,
която се характеризира с най-неблагоприятна стойност за целия 13 годишен период.
Посочената стойност на разглеждания показател за 2013 г. /7.29‰/ е по-ниска от
средната за страната /9,2‰/, и спрямо тази за Югозападния район от ниво 2 /9,3‰/.
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Фигура 16 Коефициент на раждаемост на населението на община Чавдар в периода 2001-2013 г.
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Фигура 17 Коефициент на раждаемост на населението през 2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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По отношение на показателя коефициент на раждаемост на населението следва да
отбележим, че отчетената ниска стойност за 2013 г. от 7,29‰ /едва 9 бр. за 2013 г./ се
дължи както на намаляващия брой на живородените деца в общината, така и на
намаление на средногодишното население, чийто брой се използва за изчислението на
показателя.
В периода 2001-2013 г. броят на умиранията в община Чавдар варира между 12 д. през
2003 г., когато е отчетена най-ниска стойност за наблюдавания период и 34 д. през
2008 г. /най-неблагоприятна стойност/. По отношение разпределението на смъртните
случаи по пол, през по-голяма част от периода, преобладават умиранията при мъжете,
спрямо тези при жените. В тази връзка, особено показателна се явява 2006 г., когато
броят на смъртните случаи при мъжете - 24, съставлява 75% от умиранията в
общината, спрямо 8 смъртни случая за жените /25%/. През 2013 г. общият брой
умирания в община Чавдар, е 24, от които: 15 мъже /63%/ и 9 жени 37%/.
Посочените стойности за броя на умиранията в общината през 2013 г., формират 0,6%
от смъртните случаи на областно ниво /3 974/ и отреждат на община Чавдар на
последно място сред 22-те общини в област София. С близки стойности на
разглеждания показател се характеризират само общините Челопеч и Антон, съответно
с 18 и 25 умирания за 2013 г. Въпреки ниската стойност на умиранията в община
Чавдар, ако отнесем броя смъртни случаи към броя на жителите на общината /1 234 д.
към 31.12.2013 г./, установяваме че на пръв поглед малкия брой на умиранията се явява
тревожен на фона на малкия брой население на общината.
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Фигура 18 Брой умирания в община Чавдар в периода 2001-2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Коефициентът на смъртност на населението в община Чавдар се движи между 22,54‰
през 2006 г. /най-тревожна стойност за периода 2001-2013 г./ и 8,56‰ през 2003 г.,
когато е отчетена най-ниска стойност на показателя. Посочените стойности са
съответно с най-високия и с най-ниския брой на умиранията в общината. За 2013 г.
коефициентът е 19.17‰, стойност, по-висока от средната за област София – 16,4‰,
средната за Югозападния район от ниво 2 /13‰/, и за България - 14,4‰.
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Фигура 20 Коефициент на смъртност на населението през 2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

2.3.1.3.

Естествен и механичен прираст на населението

На база анализираните стойности на показателите раждаемост и смъртност на
населението, можем да изчислим коефициента на естествения прираст на населението
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в община Чавдар. В резултат на протичащите демографски процеси на общинско ниво
се наблюдава застаряване на населението, изключително ниска раждаемост,
нарастваща смъртност и отрицателно миграционно салдо.
В периода 2001-2013 г., естественото движение на населението се отличава с
отрицателна стойност, като варира между -1 човека през 2003 г., и -29 през 2008 г.
През последната изследвана 2013 г. стойността на показателя, отново е отрицателна: 15 д.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5

9

8

8

15

9

32
25
34
Естествен прираст

26

30

24

23

24

-17

-22

-16

-8

-15

Живородени
9

10

11

4

9

14

8
Умрели

25

25

12

25

29

-16

-15

-1

-21

-20

-18

-17

-29

Таблица 6 Естествено движение на населението на община Чавдар в периода 2001-2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

През изследвания 13 годишен период, коефициентът на естествен прираст на
населението в община Чавдар е отрицателен, като се движи между -0,71‰ през 2003 г.
/най-благоприятна стойност за периода/, и -16.69‰ през 2010 г., когато е констатирана
най-тревожната стойност.
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През 2013 г. стойността на разглеждания показател в община Чавдар, е -12.16‰. Тази
стойност е над два пъти по-висока от средната за страната /-5,2‰/, и над три пъти понеблагоприятна спрямо тази за Югозападния район от ниво 2 /-3,7‰/ (ПРИЛ. 1, карта
12).

0.00‰
-5.00‰
-10.00‰
-15.00‰

-0.71‰
-6.39‰
-10.70‰
-11.40‰

-12.10‰
-12.80‰
-14.08‰
-15.03‰

-12.62‰

-20.00‰
-25.00‰

-12.68‰

-12.16‰

-16.69‰

-21.29‰
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Фигура 21 Коефициент на естествен прираст на населението на община Чавдар в периода 2001-2013 г.
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12.16‰

13.00‰
11.00‰
9.00‰
7.00‰
5.00‰
3.00‰
1.00‰

8.20‰
5.20‰

3.70‰

Община Чавдар

Област София

Югозападен
Район

България

Фигура 22 Коефициент на естествен прираст на населението през 2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

В изследвания период 2001-2013 г., механичният прираст на населението се
характеризира с положителна стойности като се движи между 43 д. през 2005г., а като
с най-неблагоприятна стойност се отличава 2008г. /-14д./ (ПРИЛ. 1, карта 15).
През 2013 г. броят на заселените в община Чавдар е 18 души, при 21 изселени, т.е.
механичният прираст е с отрицателна стойност от -3 души.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

27

23

28

21

17

18

41

21

35

20

19

21

2

-7

1

-2

-3

Заселени
42

27

37

30

60

28

44
Изселени

48

21

33

17

17

24

28

Механичен прираст
-6

6

4

13

43

4

16

-14

Фигура 23 Механично движение на населението на община Чавдар в периода 2001-2013 г.
* От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и
движението на лицата към и от страната
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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Във връзка с географското разположение на територията на община Чавдар,
предопределящо близостта до столичния град, основното движение на човешките
ресурси извън общината е насочено най-вече към гр. София.
2.3.1.4.

Полово-възрастова структура на населението

По данни на НСИ от последното преброяване, съотношението между мъжете и жените
в община Чавдар към 01.02.2011 г. е 642 мъже, формиращи 50.47% от населението, и
630 жени, равняващи се на 49.53%.
Възрастовата структура на населението в община Чавдар е общо неблагоприятна, като
за последните 13 години остава регресивна. Данните от преброяването на населението
през 2011 г. показват, че процесът на застаряване на населението се задълбочава.
Особено тревожен е фактът, че броят на населението на възраст 70 и повече години е
най-голям - 230 д., които формират 18,08% от жителите на общината. От друга страна,
населението във възрастовата група от 0 до 4 години включително, заема едва 4,40%,
равняващи се на 56 д. от населението към 01.02.2011 г.
Относно съотношението между различните възрастови групи по пол, прави
впечатление, че в някои възрастови групи преобладава мъжкото население, докато в
други, броят на жените е по-голям от този на мъжете. С по-съществен превес на
мъжете се отличават възрастовите групи: 25-29г. - 64.52%, 35-39г. - 59.34% и 10-14г. 58.33%. От друга страна, поради равния брой на мъжете и жените във възрастовите
групи 5-9 г., 15-19 г. и 50-54 г., съотношението по пол в тези групи е поравно.
Анализирайки особеностите във възрастовата структура на населението на община
Чавдар, следва да акцентираме върху обстоятелството, че във възрастовите групи,
включващи населението на възраст над 70 години, броят и респективно делът на
жените, се отличава с далеч по-висока стойност, спрямо този на мъжете.
Констатираната разлика се отличава с драстична стойност при жителите на 70 и повече
години, където мъжкото население формира 40.00%, равняващи се на 92 д., при
стойност от 138 д., или 60.00% за жените.
Възраст
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19

Общо

Мъже
56
54
60
57

Жени
25
27
35
29

% мъже
31
27
25
28

44.64%
50.00%
58.33%
50.88%
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Възраст
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 и повече
Общо

Общо
75
62
82
91
79
90
71
81
105
79
230
1272

Мъже

Жени
41
40
47
54
44
50
36
36
51
35
92
642

% мъже
34
22
35
37
35
40
35
45
54
44
138
630

% жени

54.67%
64.52%
57.32%
59.34%
55.70%
55.56%
50.70%
44.44%
48.57%
44.30%
40.00%
51.93%

45.33%
35.48%
42.68%
40.66%
44.30%
44.44%
49.30%
55.56%
51.43%
55.70%
60.00%
48.07%

Фигура 24 Полово-възрастова структура на населението на община Чавдар към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Представената полово-възрастова пирамида на населението на община Чавдар се
отличава с ясно изразена регресивна структура, дължаща се на протичащите на
територията неблагоприятни демографски процеси. Силно влошената възрастова
структура на населението е резултат от констатираните тревожни стойности на някои
основни демографски показатели, сред които: динамика на населението, раждаемост,
смъртност, естествен прираст. Прави впечатление големият брой на жителите на
общината, попадащи във възрастовите групи на 65 и повече години - 309 д.,
формиращи 24.29% от жителите на община Чавдар. От друга страна, населението на
възраст от 0 до 14 години включително, съставлява 13.36% /170 д./ от населението на
общинско ниво.
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Фигура 25 Полово-възрастова пирамида на населението на община Чавдар към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Важен структурен елемент при изясняване особеностите на възрастовата структура на
населението се явява коефициентът на демографско заместване, който характеризира
възпроизводството на трудовите ресурси. Коефициентът изразява съотношението
между броя на влизащите в трудоспособна възраст /на възраст 15-19 г./ и броя на
излизащите от трудоспособна възраст /населението на 60-64 г./.
По данни на НСИ от последното преброяване, към 01.02.2011 г., коефициентът на
демографско заместве в община Чавдар е 54,29%, т.е. 100 лица, излизащи от
трудоспособна възраст, се заместват от 54,29 лица, влизащи в трудоспособна възраст.
Коефициентът на възрастова зависимост на населението отразява съотношението
между лицата във възрастовите групи под 15 г. и 65 и повече години, на 100 лица от
жителите между 15 и 64 г. По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г.
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лицата на възраст между 0 и 14 години в община Чавдар, са 170 д., докато този на
жителите, попадащи във възрастовите групи над 65 години - 309 д. Броят на хората,
които се включват към възрастовата категория 15-64 години, е 793 души. Следователно
към разглежданата дата, коефициентът на възрастова зависимост в община Чавдар, е
60 %, т.е. на 100 лица на възраст 15-64 г. се падат 60 лица на възраст под 15 и на 65 и
повече години.

Коефициент на демографско
заместване /%/

Коефициент на възрастова
зависимост /%/

България

69,8

46,5

Югозападен район

66,7

43,2

Област София

64,7

50,8

Община Чавдар

54,29

60,4

Таблица 7 Коефициент на демографско заместване и възрастова зависимост на населението към
01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

При анализа на възрастовата структура на населението на община Чавдар, следва да
обърнем внимание и на разпределението на населението в под, в и над трудоспособна
възраст. По данни от последното преброяване, към 01.02.2011 г., броят на населението
в трудоспособна възраст е 705 д., които формират 55.42% от жителите на общината.
Отчетеният дял на общинско ниво се отличава с по-неблагоприятна стойност спрямо
средната за област София - 59,8%. Броят на населението в трудоспособна възраст в
община Чавдар, формира 0.48% от трудоспособното население в областта /148 066 д./.
По отношение дела на населението под трудоспособна възраст, община Чавдар се
характеризира с близка /14,39%/, спрямо средната стойност за областта /14,4%/. Към
01.02.2011 г., броят на населението, попадащо в тази възрастова група в общината - 183
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д., формира едва 0,51% от населението в под трудоспособна възраст в област София
/35 589 д./.
Делът на населението в над трудоспособна възраст в община Чавдар /30.19%/ е повисок от дела на населението в тази възрастова група в областта /25,8%/. Към
01.02.2011 г., броят на хората в над трудоспособна възраст в общината /384 д./,
формира 0,6% от населението в тази група на областно ниво /63 834 д./.

Брой

Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна възраст

Структура
/%/
Област София
35 589
14,4%
148 066
59,8%
63 834
25,8%
Община Чавдар
183
14.39%
705
55.42%
384
30.19%

Таблица 8 Население под, във и над трудоспособна възраст в община Чавдар към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

2.3.1.5.

Етническа и конфесионална структура на населението

Данните за етническата структура на населението в страната са резултат от
етническото самоопределение на лицата, участвали в последното преброяване на
населението през 2011 г. Въпросът за етническото самоопределение е право на личен
избор на преброявания дали да посочи етническата група, към която се самоопределя.
По данни на НСИ, отговор на въпроса за своята етническа принадлежност са дали 1
219 д., равняващи се на 95,83% от жителите на община Чавдар към 01.02.2011 г. /1272
д./. Посочената стойност е по-висока от средната за област София - 93,2%,
съставляващи 230 781 д. от населението на областно ниво (ПРИЛ. 1, карта 13).
Най-голям дял от жителите на общината се самоопределя към българската етническа
група 96.14%%, равняващи се на 1 172 д. от далите отговор на въпроса за етническото
си самосъзнание. Този дял е по-висок от средния за страната /84,8%/ и областта, където
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представителите на българската етническа група, формират 91,4% /210 974 д./ от
отговорилите.
Ромската етническа група заема второ място в структурата на населението с дял от
3.53%, или 43 д. Тази стойност е по-ниска от средната за България и над два пъти пониска от тази на областно ниво /7,4%, или 17 079 д./. Във връзка със стремежа към
намаляване на риска от социално изключване и изолация на представителите на
ромската етническа група на областно ниво е разработена Областна стратегия за
интегриране на ромите Софийска област /2012-2020 г./. В Стратегията са дефинирани
следните шест приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищни условия,
заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.
Информацията за жителите от общината, които се самоопределят към Турска или
Друга етническа група, на основание на чл. 25 от ЗЗС.

Етническа група /%/
Българска

Ромска

България

84,8%

4,9%

Област София

91,4%

7,4%

Община
Чавдар

96.14%

3.53%

Таблица 9 Етническа структура на населението към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

По данни на НСИ, броят на хората, дали отговор на въпроса за своето вероизповедание
по време на последното преброяване на населението, е 1 373 д., или близо 76.02% от
населението на община Чавдар към 01.02.2011 г. Най-голям дял в конфесионалната
структура, заема източноправославното население - 86.76%, равняващи се на 839 д. от
отговорилите. Прави впечатление, че на следващо място се нареждат лицата, заявили
че нямат вероизповедание - 83 д., или 8.58% от далите отговор на въпроса. От друга
страна, към категориите ,,друго вероизповедание‘‘ не се е самоопределил никой от
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преброяваните, докато 38 д. /3.93%/ от отговорилите са заявили, че нямат
вероизповедание. Към католическото вероизповедание се самоопределят едва 4 д.,
формиращи 0,41% от отговорилите.
Не се
самоопределят;
3.93%

Нямат; 8.58%
Католическо;
0.41%

Източноправослав
но; 86.76%

Фигура 26 Конфесионална структура на населението в община Чавдар към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Анализирайки особеностите на конфесионалната структура на населението на община
Чавдар, следва да подчертаем, че НСИ не предоставя данни за броя на жителите, които
по време на последното преброяване са се самоопределили към протестантското и
мюсюлманското вероизповедания. Тези данни са определени за конфиденциални
съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.
2.3.1.6.

Образователна структура на населението

Според данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. близо
половината от жителите на община Чавдар са със завършено средно образование 47.74%, формиращи 571 д. от лицата на седем и повече навършени години в общината
/1 196 д./. Отчетената стойност на общинско ниво е по-висока спрямо средната за
страната /43,4%/ и за област София /47,6%/.
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Второ място заемат лицата със завършено основно образование – 322 д., или 26.92%,
следвани от тези с начално образование – 128 д., равняващи се на 10.70% от
населението в разглежданата възрастова група.
Жителите на седем и повече навършени години в община Чавдар със завършено висше
образование формират 7,3% /109 д./ и се нареждат на четвърто място в образователната
структура на населението. Делът на висшистите на територията на община е над два
пъти по-нисък от този за България и по-нисък от средния за област София. Лицата с
незавършено начално образование – 58 д., съставляват 4.85%, докато тези, които
никога не са посещавали училище - 13 д., формират 1.09% от хората на седем и повече
навършени години в община Чавдар.

Тази стойност е близка до средната за

страната и за областта, където лицата никога не са посещавали учебно заведение,
формират съответно 1,2% и 0,8% от хората в изследваната възрастова група.
Висше

Средно

Основно

Начално

Незавършено
начално

Никога не
посещавали
училище

Дете*

България

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

Област
София

12,3%

47,6%

26,2%

8,3%

4,5%

0,8%

0,2%

Община
Чавдар

8.61%

47.74%

26.92%

10.70%

4.85%

1.09%

0.08%

Фигура 27 Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към
01.02.2011 г.
/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Важен структурен елемент на извършвания анализ на образователната структура на
населението е показателят грамотност на населението на девет и повече навършени
години. По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. броят на грамотните лица в разглежданата
възрастова категория в община Чавдар е 1173 д., или 98.38% от лицата на девет и
повече навършени години в общината /1173 д./. Посочената висока относителна
стойност отрежда на община Чавдар по-благоприятна позиция спрямо тази за страната
и за областта. Разпределението на грамотните лица по пол се характеризира с поИнтегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 58 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

благоприятна стойност за мъжете, които формират 50,52% /583 д./ от грамотното
население, при стойност от 49.48%% /571 д./ за жените.
Броят на неграмотните лица /неумението да се чете или пише/ на девет и повече
навършени години в община Чавдар, към разглежданата дата е 19 д., или 1,62% от
хората в изследваната възрастова група в общината.
Отчетеният относителен дял на неграмотните лица на общинско ниво е над осем пъти
по-нисък от средния за България и над шест пъти по-благоприятен спрямо този за
област София.

98.70%

98.30%

98.38%
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40.00%
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1.70%

10.00%
0.00%

България

1.62%

1.30%
Област София
грамотни

Община Чавдар

неграмотни

Фигура 28 Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

2.3.1.7.
Основни изводи за демографската ситуация в община
Чавдар
На база извършения анализ на протичащите демографски процеси на територията на
община Чавдар можем да направим важното обобщение, че констатираните стойности
на основните демографски показатели /динамика, раждаемост, смъртност и естествен
прираст на населението/, отреждат на общината неблагоприятна позиция, както спрямо
средните стойности на областно ниво, така и в сравнение с голяма част от останалите
общини в област София.
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В периода между двете преброявания на населението /01.03.2001 и 01.02.2011 г./, броят
на жителите на община Чавдар намалява с 150 д., равняващи се на 10.55% - от 1 422 д.
през 2001 г. на 1272 д. през 2011 г. Посочената относителна стойност на намаление е
по-неблагоприятна както в сравнение със средната за България, за Югозападния район
от ниво 2, така и за област София.
В резултат на продължаващите неблагоприятни демографски процеси в общината,
само в периода 01.02.2011 - 31.12.2013 г., се отчита намаление от 38 д., формиращи
2,99%. Констатираните стойности ясно свидетелстват за проявата на тревожна и
неблагоприятна тенденция на намаление на броя на населението на територията на
общината.
Към 31.12.2013 г. жителите на община Чавдар /1 234 д./ съставляват едва 0,02% от
населението на България, 0,07% от жителите на Югозападен район от ниво 2, и 0,51%
от населението на областно ниво. Тези стойности отреждат на общината място сред
най-слабо населените общини в страната, в района от ниво 2 и в областта.
В периода 2001-2013 г., раждаемостта в община Чавдар се отличава с критично ниски
стойности. За изследвания 13 годишен период този брой варира между 15 деца през
2012 г. /най-висока стойност за периода/ и 4 живородени деца през 2004 г., когато е
отчетена най-неблагоприятната стойност на показателя.

Живородените деца на

общинско ниво през 2013 г., съставляват едва 0,45% от техния общ брой в областта.
Посочените стойности на показателя за последната изследвана година отреждат на
община Чавдар предпоследно място сред 22-те общини в област София и ясно
свидетелстват за проявата на все по-негативна тенденция на демографско развитие в
общината.
Броят на умиранията в община Чавдар варира между 12 д. през 2003 г., когато е
отчетена най-ниска стойност за наблюдавания период и 34 д. през 2008 г. /найнеблагоприятна стойност/. През последната изследвана 2013 г., този брой е в порядъка
на 25 д., които съставляват 0,6% от смъртните случаи на областно ниво /3 974 д. / и
отреждат на община Чавдар 20-то място сред 22-те общини в област София.
Коефициентът на естествен прираст на населението се характеризира с отрицателна
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12.16‰, като отчетената стойност е над два пъти по-висока от средната за България /5,2‰/ и над три пъти по-неблагоприятна в сравнение с тази за Югозападния район от
ниво 2 /-3,7‰/.
Разпределението на населението, попадащо в различни възрастови групи на
територията на община Чавдар, свидетелства за ясно изразената регресивна структура
на населението. В тази връзка, особено тревожно се явява обстоятелството, че към
01.02.2011 г. делът на хората на възраст 70 и повече години е най-голям - 18.08%,
равняващи се на 230 д. От друга страна, населението във възрастовата група 0 - 4
години, заема едва 4,4%, или 56 д. Тази силно влошена възрастова структура на
населението е резултат от проявлението на редица негативни демографски процеси,
оказващи

пряко

влияние

върху

динамиката

на

населението,

раждаемостта,

смъртността, естествения и механичен прираст.
Най-висок дял в етническата структура на населението в общината заемат
представителите на българската етническа група, които формират 96.14% /1 172 д./ от
отговорилите на въпроса за своето етническо самосъзнание. Второ място по
разглеждания показател се нареждат хората, заявили че принадлежат към ромската
етническа група - 3.53% /43д./ - стойност по-ниска от средната за България и за област
София.
Характерна особеност на образователната структура на населението е, че най-висок
дял заемат лицата със завършено средно образование, които към 01.02.2011 г.
формират 47.74% /517 д./ от населението на седем и повече навършени години. Тази
стойност е по-благоприятна спрямо средната за България и за област София. На второ
и трето място се нареждат хората със завършено основно и начално образование, с дял
съответно 26.92% /443 д./ и 10.70% /116 д./ от лицата в разглежданата възрастова
група, като тези завършили висше образование се нареждат на четвърто място с сял от
8.61% /128 д./
По отношение неграмотността за населението на девет и повече навършени години,
неговият дял към 01.02.2011 г., е едва 1,62%, равняващи се на 19 д. от жителите на
девет и повече навършени години в община Чавдар. Средните стойности за България и
за област София са съответно 1,7% и 1,3%.
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На база извършените обобщения, считаме че политиката на община Чавдар в периода
2014-2020 г., следва да се съсредоточи към реализацията на целенасочени мерки,
отчитащи специфичните потребности на различните възрастови и етнически групи от
населението. Провеждането на целенасочена политика, отчитаща конкретните нужди
на хората, е важна стъпка в стремежа към минимизиране влиянието на протичащите
негативни демографски процеси в общината.
2.3.2. Пазар на труда и доходи на населението
2.3.2.1.

Икономическа активност на населението

По данни на НСИ, към 01.02.2011 г., броят на икономически активните лица на 15 и
повече навършени години, които са заети и безработни в община Чавдар е 556д., които
формират 50.45% от хората в изследваната възрастова група /1102д./. Разпределението
на икономически активните лица по пол се характеризира с по-благоприятна стойност
за мъжете, които формират 57.55% / 320 д./ и 42.45% /236д./ за жените.
Икономически неактивните лица в община Чавдар към разглежданата дата са 546д.,
които формират 49.55% от хората на 15 и повече навършени години. По-голям дял от
икономически неактивните лица заемат жените - 56.96% / 311д./, спрямо 43.04% /235
д./ за мъжете.
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Фигура 29 Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г.
/%/
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Анализирайки особеностите на икономическата активност на населението на 15 и
повече навършени години, следва да отбележим, че на областно ниво съотношението
между икономически активните и неактивните лица е 51.60% на 48.40%, в полза на
икономически активното население. За разлика от областта, в община Чавдар
съотношението е по-лошо - 50.45% на 49.55%.
С по-нисък дял на икономически активното население в изследваната възрастова група
в областта се отличават други десет от 22-те общини в област София. Това са
общините: Правец, Антон, Копривщица, Своге, Самоков, Ихтиман, Драгоман, Годеч,
Горна Малина и Мирково. Делът на икономически активните лица на 15 и повече
навършени години в посочените общини, варира между 39,6% за община Мирково
/най-неблагоприятна стойност за цялата област/ и 49,12% за община Правец /найблизка стойност до тази за община Чавдар/.
Важен структурен елемент на анализа на икономическата активност на населението
представлява структурата на икономически неактивните лица на 15 и повече
навършени години. Към 01.02.2011 г. най-голям дял от икономически неактивните
лица в община Чавдар заемат пенсионерите - 78.21%, равняващи се на 427д. от
икономически неактивните лица /546д./. Посочената относителна стойност е понеблагоприятна от средната за областта, където пенсионерите съставляват 69,1% от
икономически неактивното население в изследваната възрастова категория.
С по-висок дял на пенсионерите в структурата на икономически неактивното
население се отличават само две други общини от 22-те общини в област София: Годеч
/78,4%/ и Драгоман /82,7% - най-висока стойност за областта/.
Броят на учащите в община Чавдар е 52 д. и формира 9.52% от икономически
неактивните лица на 15 и повече навършени години в общината. Отчетената
относителна стойност е по-ниска с 0,38% в сравнение със средната за област София
/9,9%/.
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На трето място в структурата на икономически неактивните лица на общинско ниво се
нареждат лицата, ангажирани само с домашни задължения - 8.24%, равняващи се на 45
д. Този дял е по-нисък с 2.66%, спрямо средния за областта.
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Фигура 30 Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години към
01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Важен показател от гледна точка особеностите на трудовия пазар на дадена територия
е икономическата активност на населението на 15-64 навършени години. По данни на
последното преброяване, към 01.02.2011 г., на територията на община Чавдар живеят
793 д., попадащи в изследваната възрастова група. Броят на икономически активните
лица в тази възрастова група е 545 д. и формира 68.73%, спрямо 248 д. или 31.27% за
икономически неактивните лица. Посочената стойност на разглеждания показател
представлява т.нар. коефициент на икономическа активност на населението и се
отличава с по-висока, но близка стойност до средната за област София /66,5%/.
Съотношението на икономически активните лица на възраст 15-64 г. по пол е в полза
на мъжете, които формират 53.97% / 428д./ от икономически активното население в
изследваната възрастова група, спрямо 46.03% / 365 д./ за икономически активните
жени.
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При разпределението на икономически неактивните лица в разглежданата възрастова
група по пол се наблюдава обратната тенденция. С по-ниска стойност са мъжете - 112
д. или 45.16%, докато жените са 132д., които формират 53.23%.
2.3.2.2.

Заетост и безработица на населението

По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. заетите лица на
15-64 навършени години в община Чавдар са 441д., формират 80,92% от икономически
активните лица в изследваната възрастова група / 545д./. На база броя на заетите
можем да изчислим коефициента на заетост на населението /съотношението между
заетите лица на 15-64 г. и общия брой на хората на тази възраст/, който към същата
дата възлиза на 55.61%. Отчетената стойност е по-ниска спрямо средната за област
София - 57,2% (ПРИЛ. 1, карта 14).
Към 01.02.2011 г. броят на безработните лица на общинско ниво е 104 д. и формира
19,8% от икономически активното население на възраст 15-64 години. Посоченият дял
отрежда на община Чавдар по-неблагоприятна позиция спрямо тази за област София,
където безработните лица формират 14% от икономически активните лица на възраст
между 15 и 64 години. Посочените относителни стойности 19,8% /за община Чавдар/ и
14% /за област София/ представляват коефициента на безработица на населението.
Съотношението на заетите лица по пол се характеризира с по-висок дял на мъжете,
които към 01.02.2011 г. формират 61.00% /269д./ от икономически активното заето
население на общината, спрямо 39.00% /172д./ за жените.
По данни на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., община
Чавдар е една от шестте общини в областта, за която през 2011 г. се отчита намаление
на равнището на безработица, спрямо предходната 2010 г. Констатираната стойност за
община Чавдар е в порядъка на 2,5 пункта. Равнището на безработица на територията
на общината към 31.12.2011 г. е 7,3%, а към 31.05.2014 - 9,9%, при средна стойност на
национално и областно ниво за 2011г. съответно 10,4% и 11,9%. Посочената
относителна стойност отрежда на общината пето място за 2011 година по
разглеждания показател сред 22-те общини в област София.
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фигура 31 Относителен дял на безработните по образование по данни от 31.05.2014 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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разпределението на заетите лица по икономически дейности, чиито особености са
важни характеристика на трудовия пазар в общината. По последни данни предоставени
от Община Чавдар най-голям дял заемат лицата, заети в икономическа дейност
,,Добивна промишленост ‘‘ - 131д., равняващи се на 31.34% от заетите в разглежданата
възрастова група /418д./. На следващо място се нареждат заетите в икономическа
дейност „Държавно управление“ - 51 д., или 12.20% от заетите в местната икономика.
Трето място по разглеждания показател заемат лицата, ангажирани в икономическа
дейност ,,Преработваща промишленост‘‘ - 47 д., формиращи 11.24%% от заетите. От
друга страна, най-малък дял заемат заетите в икономически дейности ,, Здравеопазване
и социална работа‘ /9д./ равняващи се на 2.15% и ,,Хотелиерство‘‘ - /10д./ 2.39% заети.
Малък е делът и на лицата, влагащи труда си в икономически дейности
„Административни дейности“ /13д./ равняващи се на 3.11% и ,, Образование ‘‘ с дял
от 4.31%, равняващи се на 18 д. от заетите на възраст между 15-64 навършени години в
общината.
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Фигура 32 Заети лица на 15-64 навършени години в община Чавдар по класове икономически дейности
към 01.02.2011 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Важна характеристика на пазара на труда се явяват извършваните всекидневни трудови
миграции на населението. По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. лицата, които живеят и
работят в с. Чавдар са 181 д., равняващи се на 40,04% от заетите на 15 и повече
навършени години. Лицата, извършващи всекидневни трудови миграции са 271 д., или
59,96% от заетите лица в разглежданата възрастова група, т.е. всекидневните трудови
мигранти на 1 000 заети лица са в порядъка на 600,0 д. Този интензитет на
всекидневните трудови пътувания отрежда на община Чавдар едно от първите места в
страната.
Най-голям дял от всекидневните трудови мигранти заемат тези, които отиват на работа
в села от община на същата област - 162 д., или 89,5% от лицата, извършващи
всекидневни трудови миграции, следвани от лицата, които отиват на работа в градове
на община на същата област - 82 д., формиращи 30,26%.
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Таблица 10 Всекидневни трудови мигранти в община Чавдар към 01.02.2011 г.
* заети лица на 15 и повече навършени години
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

2.3.2.3.

Доходи на населението

В ролята на основен източник на финансови средства за домакинствата в страната
влизат работните заплати на заетите лица. За голяма част от населението в над
трудоспособна възраст, както и за социално слабите жители от обществото, пенсиите и
социалните помощи са единствен източник на средства.
По данни на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 20142020 г., размерът на средната годишна работна заплата на територията на община
Чавдар нараства от 6 032 лв. през 2009 г., на 6 430 лв. през 2011 г. Тоест в периода се
отчита ръст в рамките на 6,19%, равняващи се на 398 лв. Посочените стойности на
размера на работната заплата на общинско ниво се отличават със значително по-ниска
стойност, спрямо средната за България - 7 309 лв. /2009 г./ и 8 230 лв. /2011 г./.
Средната годишна работна заплата в страната през 2012 г., е в размер на 8 773 лв. Тази
стойност е по-ниска от средната за Югозападен район от ниво 2 - 10 896 лв., както и
по-ниска от средната за област София - 8 926 лв.
2.3.2.4.

Основни изводи

Коефициентът на заетост на населението на възраст между 15 и 64 навършени години в
община Чавдар към 01.02.2011 г. се характеризира със стойност в порядъка на 55.61%.
Констатираната стойност е незначително по-ниска спрямо средната за областта
/57,2%/. Към същата дата, коефициентът на безработица на населението в
разглежданата възрастова група на общинско ниво е 19,8% /брой безработни - 104 д./ и
се отличава с по-неблагоприятни стойност в сравнение с тази на областно ниво - 14%.
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В тази връзка следва да отбележим, че по данни на Областна стратегия за развитие на
Софийска област 2014-2020 г., община Чавдар е една от шестте сред общо 22 общини в
областта, за която през 2011 г. се констатира намаление в равнището на безработица,
спрямо 2010 г. Отчетеният спад в стойността на показателя е в размер на 2,5 пункта.
Към 31.12.2011 г., разглежданият показател на общинско ниво е в рамките на 7,3%, при
средна стойност за България - 10,4% и за област София - 11,9%.
По отношение на извършваните всекидневни трудови миграции следва да отбележим,
че към 01.02.2011 г. всекидневните трудови мигранти са 271 д., или 59,96% от заетите
лица на 15 и повече навършени години в общината. Отчетената стойност е сред една от
най-високите на национално ниво. Най-голям дял в разглежданата категория заемат
лицата, извършващи всекидневни трудови миграции по посока на села в общини на
същата област - 89,5% /162 д./.
2.3.3. Образование - обща характеристика
Спецификите на образователната система играят ключова роля при създаването на
условия за успешна професионална реализация и повишаване конкурентоспособността
на човешките ресурси.
Един

от

основните

национални

приоритети

се

явява

предоставянето

на

висококачествено образование и осигуряване на равнопоставен достъп до обектите на
образователната инфраструктура за представителите на всички обществени групи, без
значение от тяхната етническа принадлежност, социално положение и др.
Общоприетите национални приоритети в сектора следва да намерят отражение на
общинско ниво, посредством реализацията на мерки, подкрепящи изпълнението на
дейности, които общината е в правото си да дефинира и да изпълни.
2.3.3.1.

Структурна организация на образованието

Структурната организация на системата на образованието в община Чавдар е
представена от обекти на предучилищното обучение /детски градини/ и училищното
образование /общообразователни училища/.
На територията на общината функционира една целодневна детска градина - ЦДГ
„Щастливо детство”. По данни на НСИ, през учебната 2013/2014 г. в детската градина
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се обучават 28 деца, разпределени в 2 детски групи. Броят на обучаващите се деца
формира едва 0.35% от децата, посещаващи детски градини на територията на област
София /7 902 деца/ и 8.72% от детските групи в областта /321 бр./.
В ЦДГ „Щастливо детство” работят двама квалифицирани преподаватели. Има
оборудвани 2 спални помещения, 1 стая за занималня, 1 физкултурен салон, баня с
тоалетна, перално – мокро помещение, кухненски блок и 2 склада. За подобряването на
работата на ЦДГ е необходимо да се извърши подмяна на остаряло оборудване в
сградата на детската градина и възстановяване на функционалността му, охрана на
сградата и двора и въвеждане на иновативни методи и обучение.
Детски
градини

Деца
общо

в т.ч.
момичета

Педагогически
персонал
общо
в т.ч.
детски

Места

Детски
групи

общо

на 100
деца

8 535

108,0

321

36

128.6

2

Област София
74

7 902

3 815

1

28

12

644
600
Община Чавдар
3

3

Ттаблица 11 Обекти за предучилищно обучение в община Чавдар през учебната 2013/2014 година
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Броят на общообразователните училища в община Чавдар в периода на учебните
години 2008/2009- 2012/2013 остава непроменен - на територията на общината
функционира едно общообразователно училище - ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘.
Училището има 10 оборудвани кабинета и един физкултурен салон. Кабинетите са с
подменено оборудване, ИКТ – кабинетът има ново обзавеждане, а специализираните
кабинети са с необходимото оборудване. През учебната 2013/2014 г. броят на
паралелките от I до IV и от V до VIII клас също се запазва без промяна, спрямо техния
брой за учебната 2008/2009 г.
За изследвания период се отчита намаление в броя на учащите. За учениците от I до IV
клас спадът е в порядъка на 4 учащи или 9,09% - от 44 бр. през учебната 2008/2009 г.,
на 40 през учебната 2013/2014 г. С по-голямо намаление се характеризира броят на
учащите от V до VIII клас - 6 души, равняващи се на17.14% - от 35 д. през 2008/2009 г.,
на 29 д. през 2013/2014 г.
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За разглежданите шест учебни години броят на завършилите от V до VIII клас бележи
спад в размер на 25% /2 д./ - от 8 д. през първата изследвана учебна година този брой
достига 6 завършили през последната 2013/2014 г.
Учебна
година

Училища

I-IV клас
V-VIII клас
Пара- учители
учащи
Пара- учители
учащи
лелки
лелки
общ в т.ч.
общо
в т.ч.
о
жени
жени

Завършили

2008/
2009

1

4

5

44

18

3

5

35

15

8

2009/
2010

1

4

5

42

17

4

6

53

23

9

2010/
2011

1

4

5

40

18

3

5

30

13

16

2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014

1

4

4

39

21

4

5

43

19

-

1

4

4

38

19

4

6

31

11

-

1

4

5

40

23

4

6

29

9

6

Таблица 12 Паралелки, учители, учащи и завършили основно образование в общообразователните
училища в община Чавдар в периода на учебните години 2008/2009 - 2013/2014
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

2.3.3.2.

Основни изводи

Предучилищната образователната инфраструктура на територията на община Чавдар е
представена от една ЦДГ, в която през учебната 2013/2014 година се обучават две
детски групи, включващи 58 деца. В с. Чавдар функционира едно ОУ, където през
настоящата учебна година се обучават 40 ученика от I до IV клас и 29 ученика от V до
VIII клас. В периода на учебните години 2007/2008-2012/2013 г. броят на учащите
намалява и в двете категории паралелки.
В тази връзка можем да обобщим, че предвид демографския потенциал на територията
и особеностите на възрастовата структура на населението, изградените обекти за
предучилищна и училищна подготовка се определят като достатъчни за нуждите на
местните жители.
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2.3.4. Здравеопазване - обща характеристика
Особеностите във функционирането на здравната система на дадена територия играят
ролята на важен фактор за качеството на живот на населението. В тази връзка,
анализът на здравеопазването следва да се извърши както от гледна точка на достъпа
на хората до навременна болнична и извънболнична помощ, така и от гледна точка на
качеството на предоставяните здравни услуги в общината.
2.3.4.1.

Структурна организация на здравеопазването

Структурната организация на здравеопазването на територията на община Чавдар е
представена от здравна служба с един лекарски и един стоматологичен кабинети, две
чакални и санитарен възел. Здравната служба е модерно обзаведена, санирана и
разполага с два апартамента за пътуващите медици. За населението в община Чавдар са
осигурени ежемесечни безплатни прегледи от специалист УНГ. През 2014г. е закупен
модерен цветен ехограф за ранна диагностика. Няма официална статистика за видовете
заболявания. 32 са инвалидите с над 90 % увреждания.
В общината не функционира многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/. По
данни на НСИ, към 31.12.2012 г. на територията на област София функционират общо
16 лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч. 8 МБАЛ, 7 специализирани болници за
активно лечение /СБАЛ/ и 1 център за психично здраве. Многопрофилните болници са
разположени на територията на градовете: Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Етрополе,
Ихтиман, Пирдоп, Самоков и Своге. Болничното лечение на населението на община
Чавдар се осъществява в МБАЛ Пирдоп. Следователно, достъпът на жителите на
общината до болнична помощ се свързва с необходимостта от пътуване до гр. Пирдоп,
разположен на разстояние от 14,8 км от с. Чавдар.
Сравнително неголямата отдалеченост на територията на общината от столичния град
/разстояние от около 72 км/, играе важна роля по отношение достъпа на хората до
специализирана и квалифицирана медицинска помощ от различен характер.
2.3.5.

Социални услуги - обща характеристика

Социалната политика, провеждана в община Чавдар, представлява отражение на
общоприетите приоритети в Р. България, насочени към превенция на риска от
социална изолация на обществените групи в неравностойно положение и социално
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включване на уязвими групи от населението. Стремежът към интеграция на хората,
които се отнасят към т.нар. уязвими групи, е насочен към лицата с физически и
психически увреждания, както и към представителите на ромската етническа група, за
които съществува потенциален риск от социално изключване.
Ключов съставен елемент на възприетата нов тип социална политика в страната, който
намира приемственост на общинско ниво, се явява провежданата политика на
деинституционализация на деца и възрастни хора, посредством предоставяне на
социални услуги в рамките на общността. В тази връзка, разработването и
предоставянето на широк набор от социални услуги в общността, както и стремежът
към преминаване към качествено нов модел на социално развитие, следва да се
превърне в неотменна част от социалната политика на всички териториални нива в
страната.
На територията на област София действа Областна стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2011-2015 г. В Стратегията са определени следните
приоритетни направления:
•

Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за
деца;

•

Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в
неравностойно положение;

•

Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот;

•

Развитие на човешките ресурси;

•

Изграждане

на

междуобщинско

партньорство

и

междусекторно

сътрудничество.
Община Чавдар изпълнява Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
периода 2011-2015 г.
2.3.5.1.

Структурна организация на социалните услуги

На територията на община Чавдар не функционират специализирани институции за
социални грижи. По данни на Областна стратегия за развитие на Софийска област
2014-2020 г., община Чавдар е една от общините в областта, в рамките на която през
2011 г. се предоставя социалната услуга Домашен социален патронаж. Тази услуга е
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налична на територията на 21 от общо 22-те общини в териториалния обхват на област
София /изключение прави само община Челопеч/.
В рамките на общността /на територията на всички 22 общини/ се реализира проектът
,,Подкрепа за достоен живот‘‘. Той се осъществява на територията на цялата страна и
обхваща всички населени места, за които е установена нужда от социалната услуга
,,Личен асистент‘‘.
На територията на община Пирдоп е изграден Център за обществена подкрепа /ЦОП/,
който обслужва и общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и
Челопеч. В разработената Областна стратегия за развитие на социалните услуги се
предвижда услугата ,,център за обществена подкрепа‘‘ да продължи да се развива като
социална услуга с надобщински характер и на територията на други общини.
Стремежът към развитие на възможно най-широк кръг от социални услуги в
общността, които да бъдат изцяло съобразени с потребностите на хората, играе ролята
на един от основните приоритети, залегнали в Областната стратегия за развитие на
социалните услуги 2011-2015 г. В тази връзка, една от предвидените дейности е
,,Разкриване на Дневен център за деца с увреждания /капацитет 30 места/, насочен към
децата с увреждания от общините Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково,
Чавдар и Челопеч и да бъде ситуиран в сградата на ДМСГД - Златица. Предвижда се
центърът да осигурява дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо,
интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве.
По данни на разглеждания стратегически документ, в периода до 2015 г. се планира
разкриването на следните нови социални услуги /вкл. увеличаване капацитета на
съществуващите/, достъпни за жителите на община Чавдар:

Вид услуга
Личен асистент /по ОП ,,Развитие на
човешките ресурси‘‘, проект ,,Подкрепа за
достоен живот‘‘/
Социален асистент /по ОП ,,Развитие на
човешките ресурси‘‘, пилотен проект
Социално предприятие „Бюро за социални

Капацитет
2010
2015
г.
г.
10
15
0

10

Местоположен
ие
Чавдар

Статус
нова/наличн
а
налична

Чавдар

нова
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услуги”/
Домашен помощник
Домашен социален патронаж
Дневен център /за стари хора/
Дневен център /за деца с увреждания/

Център за настаняване от семеен тип /за
деца/
Център за настаняване от семеен тип /за
възрастни/
Център за обществена подкрепа

Приемна грижа
Дом за стари хора /с отделение за лежащо
болни/
Клуб на пенсионера

0
30
0
0

10
50
30
30

Чавдар
Чавдар
Чавдар
Златица

0

15

Пирдоп

нова
налична
нова
нова /след
преструктур
иране на
ДМСГД Златица/
нова

0

15

Пирдоп

нова

30

100

Пирдоп

1
0

3
30

Чавдар
Пирдоп

налична
/предстоящо
увеличаване
на
капацитета/
нова
нова

Чавдар

налична

Други видове социални услуги
30
30

Таблица 13 Планирани за разкриване нови социални услуги /вкл. увеличаване капацитета на
съществуващите/ достъпни за жителите на община Чавдар
Източник: Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2011-2015 г.

2.3.5.2.

Основни изводи

На база извършения анализ на социалните услуги считаме, че тяхното развитие в
периода 2014-2020 г. следва да се насочи към разработване на възможно най-широк
кръг от социални услуги, предоставяни в рамките на общността. Във връзка с високия
дял на възрастните хора в общината и предвид предстоящото преминаване на
трудоспособно население в над трудоспособна възраст, социалната политика на
общинско ниво следва да се насочи към разкриване на нови допълнителни услуги от
социален характер.
По отношение на социалните услуги, предоставяни в общността, следва да
акцентираме върху тяхното голямо значение в процеса на повишаване качеството на
живот на хората, имащи специфична потребност към този вид услуги. Във връзка с
временния характер на част от услугите /с продължителност от около една година/
считаме, че в периода 2014-2020 г., предоставянето на тези услуги следва да продължи
и да се превърне в неотменна част от социалната политика на общината.
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2.3.6. Култура - обща характеристика
Сред културните обекти, разположени на територията на община Чавдар се открояват:
читалище, библиотека, църква. Културният календар на общината включва различни
събития с местен и регионален характер, които представляват интерес за жителите и
гостите на общината.
2.3.6.1.

Структурна организация на културните услуги/дейности

На територията на община Чавдар е разположено едно читалище - „Надежда – 1900”.
Към читалището функционира библиотека, която е включена в Програма ,,Глобални
библиотеки - България‘‘ за осигуряване на информационно и телекомуникационно
оборудване и интернет. Сградата на читалището се нуждае от ремонт. В неговите
школи и самодейни състави са обхванати теми от музикален и танцов фолклор,
празници и обредни традиции и обичаи. Най-съществен е приносът на културнопросветната читалищна дейност в областта на децата и младите хора във връзка с
опазването и популяризирането на нематериалното наследство е част от работата му.
В с. Чавдар се намират: паметник на загиналите в балканската война, първата световна
война и отечествената война, паметник на борците отдали живота си за народното дело
– Ангел Ласков, Нешо Узунов и Иван Филипов, паметник на Дечо Стефанов. Те са с
висока степен на достъпност, в добро състояние и добре поддържани.
На територията на общината ежегодно се провеждат различни традиционни за с.
Чавдар културни събития с местно и регионално значение. Официалният празник на с.
Чавдар се чества през първата събота след Възкресение Христово – Великден.
2.3.7. Спорт
На

територията

на

с.

Чавдар

съществуват

две

игрища

-

тенискорт

и

мултифункционално игрище (за футбол, баскетбол и др.).
Спортната инфраструктура в община Чавдар се състои от следните обекти – общинска
собственост:
Спортен център „Чавдар” – комплекс от съоръжения и сгради, намиращ се в двора на
Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”. Комплексът е в отлично състояние и е
изграден от съоръжения за различни видове спорт – футбол, волейбол, баскетбол,
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тенис на корт. Има изградени и две фитнес-зали със самостоятелни санитарни
помещения. Всички съоръжения и помещения са в отлично състояние и отговарят на
съвременните стандарти за провеждане на спортни занимания.
Футболен стадион - инфраструктурата на стадиона не отговаря на съвременните
стандарти за провеждане на спортни занимания.
За функциониране на системата на физическото възпитание, спорт и социален туризъм
е необходима подходяща спортна база, каквато е налична в община Чавдар. Тази база с
годините се амортизира и се налага нейното поддържане,

реконструиране и

разширяване.

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА
2.4.3. Транспортна инфраструктура и достъпност
2.4.3.1.

Пътна мрежа

През територията на община Чавдар и в близост до нея преминават важни транспортни
артерии с национално и регионално значение. С най-голяма роля се отличава
първокласен път I-6, който пресича северната част на общината. Пътят започва от
ГКПП Гюешево /на границата между Р. България и Р. Македония/, и осъществява
транспортна връзка между столичния град София и град Бургас през гр. Карлово /т.нар.
Подбалкански път/.
Дължината на републиканската пътна мрежа в общината, представена от първокласен
път I-6, е с дължина от 11км, а общинските пътища /четвъртокласна пътна мрежа/, са с
дължина от 14 км. Уличната мрежа на територията на село Чавдар има дължина от 25
км, а към друга категория път /полски и горски пътища/ се отнасят 20 км. През
територията на община не преминават автомагистрали, второкласни и третокласни
пътища.
Особеностите

на

транспортно-географското

положение

на

територията

благоприятстват удобния достъп на жителите на общината както до населени места в
област София и Югозападния район от ниво 2, така и до различни части на страната.
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Южно от община Чавдар преминава второкласен път II-37, който представлява
отклонение на първокласен път I-3 и свързва северната с южната част на страната.
Второкласният път пресича територията на областите София, Пазарджик и Смолян,
като в рамките на област София преминава през общините Правец, Етрополе и
Златица, след което продължава на територията на община Панагюрище /област
Пазарджик/. При с. Гелеменово /община Пазарджик/ републикански път II-37 пресича
АМ ,,Тракия‘‘ /А1/, която е част от трансевропейски транспортен коридор №8
Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Стара Загора Сливен - Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море,
като в рамките на България провежда транзитните транспортни потоци по
автомагистрала ,,Тракия‘‘.
Географското положение на общината и доброто състояние на транспортната
инфраструктура създават отлични предпоставки за развитие както на разнообразни
селскостопански дейности и предприемачески

идеи, така и за предоставянето на

възможности за пълноценен отдих и туризъм. Фирма „Ангкор Травел” ЕООД гр.София
осъществява три курса в деня (по договор за обществен превоз на пътници) с бус
между с. Чавдар и гр. Пирдоп. Съществува проблем с единната транспортна схема в
Средногорието. Със свое Решение № 91, Общински съвет Чавдар е дал съгласие
Община Чавдар да участва в провеждането на междуселищна транспортна схема за
автобусен превоз.
Съществува проблем с обществения транспорт. Въпреки това въпросът за извозването
на работниците е решен от предприятията, в които работят. Разработва се обща
транспортна схема за цялото Средногорие, чрез мероприятия за сдружаване.
2.4.3.2.

Железопътна мрежа

Железопътният транспорт не е развит в пределите на Община Чавдар. През
територията

на

общината

не

преминават

трасета,

част

от

железопътната

инфраструктура.
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2.4.3.3.
Основни изводи за състоянието на транспортната
инфраструктура в община Чавдар
Община Чавдар се пресича от един от най-важните републикански пътища в България първокласен път I-6, осъществяващ транспортна достъпност между гр. София и гр.
Бургас. В близост до територията на общината преминава и друг републикански път второкласен път II-37, който свързва северната с южната част на Р. България. Тези
особеностите на транспортната система, благоприятстват транспортния достъп между
община Чавдар и различни части на България и предопределят благоприятното
транспортно-географско положение на територията.
В тази връзка, положителна роля играе неголямата отдалеченост на общината от
столицата гр. София - транспортният достъп между двете населени места се реализира
посредством ежедневна автобусна линия.
Всички пътища на територията на община Чавдар са асфалтирани по линия на проекти
на ЕС, в резултат на което можем да определим състоянието на пътната мрежа в
рамките на общината като много добро.
2.4.2. Енергийни мрежи, ВЕИ и енергийна ефективност
Територията на Община Чавдар попада в електроразпределителен район Пирдоп и се
обслужва от разпределително дружество ЧЕЗ.
Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Има проблеми с подаването на
тока

и чести спирания. Необходимо е да се обследва обстойно качеството на

електроразпределителната мрежа, да се проверят спазени ли са сервитутните
отстояния, да се търсят нови методи и възможности за електроснабдяване чрез ВЕИ.
В Община Чавдар има реализирани четири проекта за енергийна ефективност на
обществени сгради – Сградата на Община Чавдар, Читалище „Надежда“, ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий“ и ЦДГ „Щастливо детство“.
Сред възобновяемите енергийни източници се откроява потенциалът за производство
на електрическа енергия от слънчеви и вятърни ВЕИ.
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По отношение на ветроенергийния потенциал, енергийната ветрова плътност, измерена
в мощност за територията на общината е в порядъка на около 100-199W/m2
От всички видове ВЕИ, територията на общината притежава най-голям потенциал за
производство на електро и топлоенергия от слънчева енергия. Средногодишното
количество на слънчевото греене в общината е в рамките на 2 100 ч. /при 2 150 ч.
средно за страната/.
Всички сгради, общинска, публична и частна собственост, трябва да преминат през
програми за реализация на мерки за енергийна ефективност, а също така, общината
може да подкрепя инициативи, такива мерки да бъдат реализирани и в частни сгради.
Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на мерките за
енергийна ефективност, са следните:
•

икономия на топлинна енергия;

•

икономия на електрическа енергия;

•

икономия на гориво;

•

намалени емисии парникови газове;

•

икономия на средства;

•

опазване на околната среда;

•

забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси;

•

подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

•

диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на
обектите от цените на горива и енергии.

2.4.3. Телекомуникации и широколентов достъп
Единната съобщителна система обхваща комплекс от технически съоръжения, мрежи и
дейности,

които

осъществяват

радиоразпространяването

и

далекосъобщенията,

телевизионните

пощенските

предавания.

услуги,

Подсистемата

на

далекосъобщенията включва телефонните и телеграфните услуги и мрежи.
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Съобщителната система в Община Чавдар е добре развита. Качеството на връзките е на
сравнително добро равнище.
В Община Чавдар се предлагат пощенски и далекосъобщителни услуги. Има интернет
покритие, като в пространствата около общината е пуснат безплатен wi-fi. Има
покритие на всички GSM оператори.
Необходима е по-добра телекомуникационна осигуреност на средата, предлагаща поширок диапазон от услуги, да се предвидят нови трасета или да се локализират места с
различни видове телекомуникационни станции.
2.4.4. ВиК
Водностопанската система е обслужваща система, взаимно свързана с всички сфери на
човешката дейност.
Основни подсистеми на водностопанската инфраструктура са:
- питейно-битово водоснабдяване;
- отвеждане и пречистване на отпадъчни води;
- хидромелиорационни;
- хидроенергийни.
Селото се захранва с питейна вода от три водоизточника:
1. Кьой дере - речно водохващане.
2. Чатма бунар - каптаж.
3. Станоев кладенец - каптаж.
Кьой дере е речно водохващане и функционира на двусезонен режим на подаване. През
зимните месеци подаването достига 20 л/сек., а през летните месеци до 10 л/сек. Това
налага моментни режими на водата. Изготвен е проект и е изпълнено дренажно
водохващане Станоев кладенец.
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Количеството подадена вода за месец е около 30 000 куб.м. През ПСПВ преминават
около 16 л/сек. На територията на Община Чавдар има само едно населено място, което
е с изградена мрежа за водоснабдяване. Водоизточникът „Чатма бунар” е тип каптажно
водохващане. Водопреносната мрежа от него е изградена от полиетиленови тръби с
размер на сечението ∅ 110 мм. До момента 98 % от водопроводната мрежа е
подменена с тръби РЕВП и РЕНД с диаметър ∅ 110, 90, 75, 63 мм.
Количеството на водни запаси от питейна вода като цяло е достатъчно за задоволяване
на населението, но в летния период питейната вода не достига, което налага определен
режим на ползване.
На основното водохващане Кьой дере има изградена пречиствателна станция за
питейни води (ПСПВ).
Водопроводната мрежа на с. Чавдар е изградена през 1925 г. с манесманови тръби и е
разширена през 1960-1965 г. с азбесто-циментови тръби. Затова през последните
години е извършена цялостна реновация на мрежата, намираща се в регулация.
Извършена е и реконструкция и на другите водохващания. В лошо състояние е
довеждащ водопровод от „Кьой дере“ с обща дължина 12.00 км. Същият се нуждае от
основна реконструкция. Разликата между подадената вода и отчетената се дължи на
незаконни отклонения, направени в имотите за поливане. В общината е изградена
канализационна мрежа, но няма пречиствателна станция за отпадни води. Има
изготвен проект за изграждане на ПСОВ и изграждане на събирателни колектори и
предстои неговата реализация. За целта, Община Чавдар е кандидатствала по линия на
ПРСР.
2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
2.5.1. Географско положение и релеф
Община Чавдар се намира в Златишко - Пирдопската котловина. Село Чавдар е със
средна надморска височина 570 м, като на север граничи със Стара планина, а на юг
навлиза в Средна гора. Землището на с. Чавдар е 69 500 дка, от които 50 850 дка са
горски фонд. Селскостопанските земи заемат 18 539 дка от общото разпределение на
територията на общината.
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2.5.2. Почви
Територията на община Чавдар се характеризира с наличието на кафяви, канелени
горски, делувиални и алувиални почви. Качеството на почвите показва, че те не са
достатъчно плодотворни, имат ниско съдържание на хумус, киселинността варира от
кисела до неутрална.
2.5.3. Полезни изкопаеми.
Към настоящия момент не са открити подземни природни богатства на територията на
общината.
2.5.4. Археология
Село Чавдар е наследник на най-старото население, откривано в Средногорието.
Свидетелство за това са археологическите разкопки на селищната могила край р.
Тополница, която, по същество, е представлявала поселение върху наколни жилища
край реката. Проучването на неолитната култура „Чавдар” започва през май 1968 г., и с
едногодишно прекъсване, завършва през 1980 г. Открита е изключително ценна
рисувана керамика. Намерените артефакти са на възраст 7000 години. На терена е
извършено стратиграфско сондиране, което е доказало съществуването на седем
културни пласта.
2.5.5. Климат
Климатът на Община Чавдар е умерено-континентален, повлиян от географското
местоположение – Средна гора възпрепятства проникването на средиземноморско
климатично влияние. От към северната страна на общината Стара планина служи като
преграда за северните ветрове. Характерно за района е проявлението на по-мека зима и
по-хладното лято в сравнение с другите райони в страната, както и температурните
инверсии, главно през зимата.
Средната годишна температура е 9,30 С. Зимата се проявява с предимно отрицателни
температури. Най-студеният месец е януари. Температурите през този период са около
– 1,70 С. Летните температури не са високи, като средната юлска температура е 19,80
С.
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Климатичен фактор, характерен за Община Чавдар са мъглите. Тяхното проявление е
особено интензивно в периода октомври – март. През есенния период се проявяват и
слани. Образуването на снежни покривки е с продължителност 100 дни.
2.5.6. Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони от
Националната екологична мрежа
Територията на Община Чавдар попада в Севернобългарския биогеографски
район, Софийско – Радомирски подрайон. Към този подрайон се отнасят Софийското
поле, териториите на запад и изток от него (до границата със Сърбия между Западна
Стара планина и Вискяр и Завалска планина; Елин-Пелинска и Пирдопско-Златишка
котловина), Пернишкото и Радомирското поле на юг до Конявска планина и Верила
(границата с Горнострумския подрайон), както и ниските части на всички обграждащи
планини. Климатът е със същите черти, като този на Северна България, и обуславя
съществуване на аналогична биота.
Тук са характерни европейско-сибирските, средноевропейските, холарктичните
и холопалеарктичните видове, както редица субмедитерански видове. Независимо от
териториалната отделеност на Софийско-Радомирския подрайон от Северна България
биогеографската му принадлежност към Севернобългарския район е очевидна и тя се
определя (освен от почти еднаквия климат и сходните им почви) от еднаквостта или
аналогичността на биотичните съобщества, от най-големия брой северни растения и
животни в сравнение с другите биогеографски райони на България (освен Планинския
район), както и от общността по отношение на редица характерни таксони (или
таксономични групи). Някои от последните са Haliplus mucronatus (от водните
бръмбари), Pelobates fuscus (обикновена чесновница; Средна Европа) и Vipera ursinii
rakosiensis (остромуцунеста усойница; тъй като след 1934 г. не е намирана, смята се за
изчезнал подвид), известни у нас само в двата дяла на този район (Северна България и
Софийско-Радомирски подрайон); Carex disticha (двуредна острица; евросибирски
вид); Hypericum boissieri (боасиерова звъника; балкански ендемит); Polygala hospita
(банатска телчарка; Банат, Балкански полуостров), Crocus variegatus (пъстър
минзухар), Helocharis acucularis (иглеста блатница; Холарктика), Potamogeton
gramineus (треволистен ръждавец; Холарктика).
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Севернобългарският район се характеризира с млада биота, която се е
разпространявала и развивала в него през кватернера. Палеоендемити и терциерни
реликти тук почти липсват (известни са няколко само в Предбалкана), тъй като през
перциера земите на днешна Северна България са били заливани от води, които
погребали останките от плиоценската флора и фауна, а Софийско-Радомирският
подрайон е бил дъно на терциерни езера.
2.5.6.1. Растителен свят.
Подрайонът е интензивен земеделски и промишлен център, силно повлиян и
изменен биотично. В растителната покривка доминират тревисти съобщества, а
неголемите горски формации са главно мезофитни габърови и горунови гори от
средноевропейски тип. Установяват се също останки от някогашни гори от космат дъб,
летен дъб, от клен, от шестил, явор, брястове, едролистна и бяла липа, от черна елша, а
по периферията на Софийската котловина и при Радомир - и от черен бор.
Ендемични видове на подрайона са Verbascum jordanovii (йорданов лопен) и
Dianthus urumoffii (урумов карамфил), а само тук се срещат у нас редките видове
Fritillaria meleagroides (шахматовидна ведрица; евросибирски вид), Rubus macrophyllus
(едролистна къпина; Северо-западна и Средна Европа) и Trifolium rubens (рубинова
детелина; южна половина на Европа). Наскоро са изчезнали холопалеарктичният вид
Hammarbia paludosa (блатна хамарбия) и видовете Aldrovanda vesiculosa (алдрованда) и
Caldesia parnassifolia (парнасиеволистна калдезия; транспалеаркт).
На територията на Община Чавдар естествената растителност е представена
основно от дъбови, габърови и букови гори.
Общата площ на горите от групата в защитни, рекреационни и защитени територии – е
4524.7 ха. Разпределението е неравномерно по класове на възраст. Преобладават
насажденията от четвърти клас на възраст ( 61 - 80 г.) – 18.8%. Средната възраст е 73 г.
Общият запас е 730185 куб.м., запасът на надлесните дървета е 180 куб.м., а запасът
на 1 ха е 161 куб.м. Общият среден годишен прираст е 11256 куб.м., а на 1 ха е 2.49
куб.м. Средният бонитет е III(3.5). Средната пълнота е 0,73. Преобладават тези с
пълнота 0,7 - заемат 32.8%. Най-голямо е участието на бука - заема 32.6 % от
площта и 52.4 % от запаса без клони. Срещат се още следните дървесни видове:
Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 85 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

бял бор, смърч, черен бор, зелена дуглазка, червен дъб, зимен дъб, благун, цер, габър,
трепетлика, явор, бреза, мъждрян, акация, космат дъб, келяв габър, черна елша, ива,
леска, дребнолистна, едролистна и сребролистна липа, и топола.
В горите в защитните, рекреационни и защитени територии (ЗРЗТ) възобновителната
цел на стопанисването е непрекъснато увеличаване качеството на дървостоите в
зависимост от основното им предназначение - водноохранно, защитно, здравноукрасно и други - чрез провеждане на диференцирани мероприятия. В тези гори
ползването на дървесина е второстепенна задача. За другите гори и територии със
специални функции - бази за интензивно развитие на дивеча целта е запазване на
дивечовото богатство и за развитие на международен ловен туризъм.
Със Заповед № 774/28.03.1962 г. в землището на с. Чавдар е обявено вековно
дърво – черница, чийто номер в държавния регистър е 309.
2.5.6.2. Животински свят.
Във фауната, както и във флората, доминират северните елементи, като голяма
част от нея е горска. В някои части на Софийско – Радомирския подрайон се срещат
местности с доста добре застъпен субмедитерански фаунистичен елемент. Такива
местности, Адамович нарича „медитерански оазиси”.
Орнитофауната на подрайона е добре проучена. Според Нанкинов (1982)
Софийското котловинно поле играе важна роля при миграцията (като част
отмиграционния път), зимуването и гнезденето на много водолюбиви видове птици от
началото на кватернера, когато след оттичане на плейстоценското езеро през
образувалия се Искърски пролом тук се е оформил благоприятен, петнисто оводнен
ландшафт. Част от този ландшафт се е запазил (дори в пределите на София) и досега и
все още благоприятства съществуването на част от тогавашната орнитофауна. По
данни на същия автор в София и околността са регистрирани общо 312 вида
мигриращи, гнездещи или зимуващи птици. Преобладаващата част от тях се отнася
към северни групи, което не е в противоречие със състоянието в другите фаунистични
групи на подрайона.
Само в Софийско-Радомирския подрайон у нас са намерени досега някои редки
видове насекоми, като Haliplus obliquus, Hygrotus decoratus, Hygrobia parda,
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Graptodytes vаrtus, Acilius canaliculatus от водните бръмбари, Donacia tomentosa и D.
semicuprea от листоядите, Otiorrhynchus morio, Trachyphloeus scabriculus, Larinus
maurus

и

Dorytomus

tortrix

от

хоботниците,

Odontoscelis

hispidula

от

полутвърдокрилите, Dicraeus discolor от житните мухи, Agryphia pagetana от
ручейниците.

2.5.6.3. Защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии.
В територията на Община Чавдар има три природни забележителности (ПЗ):
- ПЗ „Сакарджа”. Обявена е със Заповед № 4020/06.12.1963 г., с цел опазване на
вековна букова гора.
- ПЗ „Братия”. Обявена е със Заповед № 4020/06.12.1963 г., с цел опазване на вековна
букова гора около хижа Чавдар /Братия/.
- ПЗ „Казаните”. Обявена е със Заповед № 707/09.03.1970 г. на МГГП, с цел опазване
на система от пет водопада на река Беререй с височини от 2,5 до 15 метра, в чиито
подножия са се образували вирове с различна големина и дълбочина, наречени –
казани. В защитената територия са забранени: всякакви действия, чрез които се
уврежда природното състояние и облика на естествените образувания; откриването на
кариери, къртенето, копаенето и драскането по скалите; отбиването на водните
течения; сеченето или чупенето на дървета и храсти, изкореняването или брането на
цветя.
2.5.6.4. Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” /по реда на Закона за
биологичното разнообразие/.
Община Чавдар попада в територията на две защитени зони от мрежата „Натура 2000”.
o

Защитена зона за опазване на дивите птици „Средна гора” (BG0002054).

Защитената зона е обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на министъра на
околната среда и водите. Предмет на опазване в зоната са следните видове птици:
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Белогръб
кълвач (Dendrocopos leucotos); Червеногуша мухоловка (Ficedula parva); Белоопашат
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мишелов (Buteo rufinus); Белошипа ветрушка (Falco naumanni);

Полска бъбрица

(Anthus campestris); Бухал (Bubo bubo); Бял щъркел (Ciconia ciconia); Горска чучулига
(Lullula arborea); Градинска овесарка (Emberiza hortulana); Дебелоклюна чучулига
(Melanocorypha calandra); Земеродно рибарче (Alcedo atthis); Козодой (Caprimulgus
europaeus); Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca); Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes); Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); Лещарка (Bonasa bonasia);
Ливаден блатар (Circus pygargus), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria); Уралска
улулица (Strix uralensis); Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Черночела сврачка
(Lanius minor); Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); Планински кеклик
(Alectoris graeca graeca); Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata); Осояд (Pernis apivorus); Черен кълвач (Dryocopus
martius); Синявица (Coracias garrulous); Орел змияр (Circaetus gallicus); Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus); Малък креслив орел (Aquila pomarina);
(Aquila chrysaetos);

Скален орел

Сив кълвач (Picus canus); Сокол скитник (Falco peregrinus);

Ливаден дърдавец (Crex crex);

Малък орел (Hieraaetus pennatus);

Черен щъркел

(Ciconia nigra).
Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: Черношипа
ветрушка (Falco tinnunculus); Орко (Falco subbuteo); Обикновен мишелов (Buteo buteo);
Малък ястреб (Accipiter nisus); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Обикновен пчелояд
(Merops apiaster); Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos); Зеленоножка (Gallinula chloropus).
o

Защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и
фауна „Средна гора” (BG0001389).

Защитената зона е приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет,
и изменена с Решение № 811/16.11.2010 г. на Министерски съвет.
Предмет на опазване в зоната, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие:
Типове природни местообитания: 5210 Храсталаци с Juniperus spp; 6110*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210*
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
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(*важни местообитания на орхидеи); 6230* Богати на видове картълови съобщества
върху силикатен терен в планините; 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни
съобщества; 6510 Низинни сенокосни ливади; 6520 Планински сенокосни ливади; 7140
Преходни блата и плаващи подвижни торфища; 8220 Хазмофитна растителност по
силикатни скални склонове; 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii; 9110 Букови гори от типа
Luzulo-Fagetum; 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 9150 Термофилни букови
гори (Cephalanthero-Fagion); 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 62D0 Оромизийски ацидофилни тревни съобщества; 91AA* Източни гори от космат дъб; 91BA
Мизийски гори от обикновена ела; 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови
гори; 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91M0 Балканопанонски церово - горунови гори; 91W0 Мизийски букови гори; 91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа.
Бозайници: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Европейски вълк (Canis
lupus), Видра (Lutra lutra), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух нощник
(Myotis bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis
capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis),
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus
euryale),

Голям

подковонос

(Rhinolophus

ferrumequinum),

Maлък

подковонос

(Rhinolophus hipposideros), Лалугер (Spermophilus citellus), Кафява мечка (Ursus arctos),
Пъстър пор (Vormela peregusna).
Земноводни и влечуги: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок
(Elaphe

quatuorlineata),

Обикновена

блатна

костенурка

(Emys

orbicularis),

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Риби: Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus
amarus).
Безгръбначни: Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes), Ценагрион
(Coenagrion ornatum), Кордулегастер (Cordulegaster heros), Callimorpha quadripunctaria,
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Лицена (Lycaena dispar), Полиоматус (Polyommatus eroides), Обикновен сечко
(Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus),
Осмодерма (Osmoderma eremita), Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Растения: Drepanocladus vernicosus.

Общо, малко над 2/3 от територията на община Чавдар попада в обхвата на двете
защитени зони, като в голяма степен зоните се припокриват.
2.5.7. Води
Община Чавдар не разполага със значителни водни ресурси. Основните водоизточници
са реките Тополница, Селска река, Челопешка река, Кьой Дере, Чам дере, от които
само река Тополница е с постоянен дебит.
Река Тополница извира от 1 572 м н.в. под името Ширенейска река в източното
подножие на връх Буная (1 572 м) в Същинска Средна гора. Първите 7 км тече на изток
в дълбока и гориста долина. След това завива на север, пресича Копривщенската
котловина и на протежение от 12 км „разсича” Същинска Средна гора чрез дълбок
пролом. При гара Копривщица завива на запад-югозапад и навлиза в ЗлатишкоПирдопската котловина, като тече по южната й част. След село Петрич, Община
Златица завива на юг и протича в дълбока проломна долина между Същинска Средна
гора, на изток, и Ихтиманска Средна гора, на запад. След изтичането си от язовир
„Тополница“ реката завива на югоизток, долината й малко се разширява, но запазва
проломния си характер. При село Калугерово навлиза в Горнотракийската низина, като
тук течението й е бавно и спокойно и коритото й е коригирано с водозащитни диги.
Влива се отляво в река Марица на 205 м н.в., на 1 км западно от град Пазарджик.
Река Тополница е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода мартюни, а минимумът — август-октомври.
Среден годишен отток: при устието на река Медет (Буковица) — 3,75 м3/сек; при
село Лесичово — 10,0 м3/сек.

Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 90 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Водният потенциал на Община Чавдар е незначителен. Подпочвените води са
предимно инфилтрациптен тип, като се подхранват от атмосферни валежи и стичащи
се по склоновете повърхностни води.
2.5.8. Радиационен фон и шумово замърсяване
В информационната база на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) няма
данни за измерени наднормени стойности по тези показатели.
2.5.9. Отпадъци
Община Чавдар има организирано сметоизвозване на твърдите битови отпадъци.
Отпадъците се извозват на регионалното депо в община Пирдоп - сметище
„Сюлюманица”, отстоящо на 16 км от с. Чавдар. Дейността се осъществява от

„Екотрансфактор”
сметосъбиране

се

ЕООД

по

силата

осъществява,

на

сключен

посредством

350

договор.

Организираното

пластмасови

контейнери,

разположени в цялото населено място. През 2013 г., от територията на общината са
събрани общо 181,5 тона смесени битови отпадъци. Не са налични инсталации за
третиране на отпадъци.
В Община Чавдар действа система за разделно събиране на масово разпространени
отпадъци от опаковки. Общината е в договорени отношения с „Булекопак” АД –
организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки.
Съдовете за разделно събиране са както следва: 12 бр. контейнери с вместимост 1100 л.
и 18 бр. с вместимост 220 л., разделени в групи по 3 – за хартия, пластмаса и стъкло. Те
обхващат цялото население на общината.
В момента е в процес на реалзиране проект за изграждане на Регионално депо за
неопасни отпадъци за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Чавдар.
Община Чавдар няма изградено и действащо депо за строителни отпадъци. В местност
„Бостанлъка” съществува нерегламентирано такова сметище.
В територията на общината попада участък „Сулуджа дере” от хвостохранилището за
производствени отпадъци „Бенковски 2”, обслужващо рудодобивния комплекс на

„Елаците Мед” АД.
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2.5.10. Екологични проблеми и заплахи
2.5.10.1. Битови отпадъчни води.
Цялата водопроводна мрежа на с. Чавдар е подменена. Канализацията за отпадъчни
води е изградена над 95%. Поради липсата на изградена пречиствателна станция за
отпадъчни води, в момента, всички канализационни клонове заустват в реката,
преминаваща през селото (десен приток на р. Тополница), и оттам – в самата река
Тополница.
С Решение № 143 от Протокол № 13/ 01.11.2012 г. Общински съвет Чавдар дава
предварително съгласието си за допускане на изработване на Подробен устройствен
план – Парцеларен план за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води и довеждащ колектор” в поземлени имоти, находящи се в местността
„Бостанлъка”, землището на с.Чавдар, област Софийска.

2.5.10.2. Хвостохранилища и медодобивна промишленост.
Влияние върху компонентите на околната среда в обхвата на Община Чавдар оказва
съществуването на три хвостохранилища:
- Хвостохранилище „Бенковски 1” е елемент от рудодобивния комплекс на „Елаците
Мед” АД. Попада в територията на община Мирково и се намира на границата с
община Чавдар, като малка част от него навлиза и в обхвата на община Чавдар.
Местоположението му, спрямо с. Чавдар е западно. Това хвостохранилище, по
настоящем, е рекултивирано.
- Хвостохранилище на „Дънди прешъс металс Челопеч” ЕАД. Попада в територията на
Община Челопеч и се намира на границата с Община Чавдар, като малка част от него
навлиза и в обхвата на Община Чавдар. Местоположението му, спрямо с. Чавдар е
източно.
- Хвостохранилище „Бенковски 2” също е елемент от рудодобивния комплекс на
„Елаците Мед” АД. Въведено е в експлоатация през 1998 г. То е от тип „надграждане
на основната стена откъм намивния откос”. Площта на хвостохранилището е около
3000 дка, разположено във водосбора на р. Тополница, в землищата на с. Бенковски, с.
Петрич и с. Чавдар. В това хвостохранилище се депонира отпадъкът от експлоатацията
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на обогатителния комплекс на рудник „Елаците”. Самият рудник се намира в
територията на община Етрополе, докато обогатителният комплекс е в с. Мирково.
Хвостохранилище „Бенковски 2” е разделено на два участъка – „Ай дере” и „Сулуджа
дере”, като последният попада изцяло в територията на община Чавдар. Само за 2003
г., количеството на хвоста, натрупано в това хвостохранилище е 11 262 535,62 тона.
Заедно с хвоста тук попадат и киселинните води от рудника.
Замърсяването на почвата, водите и въздуха е един от сериозните проблеми на Община
Чавдар.
Вятърът е основният транспортьор на прахово замърсяване от хвостохранилищата към
прилежащите населени места, поради което режимът му е от голямо значение за
екологичната обстановка. Запрашеността на въздуха е най–висока през месеците април
и октомври и се доближава до пределно допустимата годишна норма – 0,15 мг/м³.
Данните по показатели фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) и фини прахови
частици до 2.5 µm (ФПЧ2.5), са от пункта на ИАОС за измерване на ФПЧ, намиращ се в
местността „Св. Петка”:

3 21.5.2014
4 22.5.2014

23:30:00

2 20.5.2014

00:10:00

1 19.2.2014

Измерен
прах
Идентификационен №
на филтъра

Нето тегло (mg)

Дебит на
помпата
Дебит по газовия
часовник (m3)

Средно атмосферно
налягане (MPa)

Край на
пробовземането

Дата

Начало на
пробовземането

№

Средна температура на
въздуха (C°)

Специфични
условия

Пробовземане

Средна ст-ст на потока
на реални условия (m3)

Контролирани параметри: Финни прахови частици (ФПЧ 10) в атмосферния въздух 24 часови стойности

Изчислена
ст-ст на
Среднонощна
ФПЧ 10
норма (ФПЧ
(24 часа)
10) (µg/m3)
3
(µg/m )

14.6

0.09284 53.8288 60.258

c428

1.80

29.90

50

14.8

0.09265 53.6560 61.792

c429

1.61

26.00

50

16.4

0.09265 53.9619 61.205

c430

1.35

22.10

50

16.1

0.09282 53.5156 61.043

c431

0.24

3.90

50
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5 23.5.2014

16.9

0.09489 53.5474 60.040

c432

0.80

13.30

50

6 24.5.2014

16.7

0.09479 53.3442 60.859

c433

1.50

24.60

50

7 25.5.2014

16.6

0.09299 53.8927 60.460

c434

0.53

8.70

50

Средногодишни стойности за показател ФПЧ10 от ръчен пункт на ИАОС (пункт
„Пирдоп”):
Пункт за мониторинг

Средногодишна концентрация на
ФПЧ10 за СГН
[40 µg/m3]

„Пирдоп” (Р)

38,13

Данните от изследванията на тревната покривка в различни райони на ПирдопскоЗлатишка котловина показват, че растителните проби сa замърсени с тежки метали.
Най–плътно е замърсяването с мед, следвано от оловото, хрома и никела.
Въпреки че повърхностните почвени слоеве при рекултивираните площи от
хвостохранилище „Бенковски 1” не са замърсени с тежки метали, в растителната
покривка съдържанието на мед, никел и хром са над средните. Това показва, че:
• растенията извличат с кореновите си системи тежки метали с висока киселинност от
по – дълбоките почвени слоеве;
• растенията утаяват известно количество прахови частици, съдържащи тежки метали с
листната си маса;
• тревната покривка в обхвата на действие на добивния комплекс е замърсена с тежки
метали и не е подходяща за консумация от животни.
Почвите, подложени на влиянието на хвостохранилищата „Бенковски 1” и „Бенковски
2” (землищата на селата Чавдар и Бенковски) са канелени горски, алувиално – ливадни
и кафяви горски. Всички са не ерозирани или слабо ерозирани. Канелените горски
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почви в района около хвостохранилищата са средно до добре запасени с хумус само в
повърхностните пластове. Повърхностните орни и А хоризонти и почвени пластове са
по–богати на азот от хоризонтите и пластовете в дълбочина.
Замърсяването с мед и арсен практически е повсеместно в Златишко Пирдопската котловина и с взаимно припокриване на основните ядра на замърсяване,
свързани с рудодобивната индустрия.
Растенията, разположени на значително разстояние от производствените мощности са
засегнати, също както и растенията в непосредствена близост, което означава, че
въздействието на индустриалните емисии се простира не само върху близките
околности, но и върху по-отдалечените райони. Химическите анализи на проби от
листа и обикновени иглички от смолист бор, взети от различни пробни площадки
показват, че oкисляването на почвата и отлагането на тежки метали в нея, както и
директното им отлагане върху листата на дърветата, водят до натрупване на
значителни количества от тях в зелената маса на растенията. Най-голямо е
натрупването на мед в боровите иглички, което е от три до осем пъти над средните
стойности в района 5-8 мг/кг.
От хвостохранилище „Бенковски 2” не се заустват отпадъчни води в р.
Тополница, а същите се използват в оборотния цикъл на обогатителната фабрика в с.
Мирково. Въпреки това, според Плана за управление на речните басейни в
Източнобеломорския район, се наблюдава следната фактическа обстановка:
- Замърсяване с приоритетни тежки метали в горната част от водосбора на р.
Тополница (олово и никел). Замърсяването с олово се установява периодично в цялата
горна част от водосбора на р. Тополница - р. Медетска, р. Златишка, р. Тополница – с.
Чавдар и с. Поибрене, яз. Тополница. Интерес представлява установеното замърсяване
с никел в яз. Тополница, поради липсата на наднормени концентрации в горната част
от водосбора на реката. По тази причина язовирът е поставен в Програмата за
проучвателен мониторинг.
- Състояние на повърхностно водно тяло BG3MA800R175 - Река Тополница от язовир
Душанци до хвостохранилище „Медет” (община Пирдоп) - добро химическо
състояние; състояние на повърхностно водно тяло BG3MA800R164 - Река Тополница и
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притоци от хвостохранилище „Медет” (община Пирдоп) до яз. Тополница - лошо
химическо състояние с изместващ параметър – Pb (олово). Допълнителни изместващи
параметри са: pН (реакция на водата), електропроводимост, мед, арсен, нефтопродукти,
желязо, манган, сулфати, обща твърдост, азот. Това е участъкът от реката, който
преминава и през територията на община Чавдар.
Водите на р. Тополница (рН ср. = 6,7) показват високо съдържание на сулфидни йони в
концентрации около 380 мг/л при пределно допустима концентрация (ПДК) 300 мг/л,
на медни йони - повече от 26,5 пъти над ПДК, на манганови йони – 3,5 пъти над ПДК.
Данни за главните индустриални обекти, извършващи дейност в района на ПирдопскоЗлатишка котловина и имащи отношение към състоянието на компонентите на
околната среда:
„Аурубис България” АД – гр. Пирдоп
Основната дейност на „Аурубис България” АД е преработването на медни концентрати
за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна
киселина, фаялит и шлам. Състои се от четири основни производствени единици:
металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна
фабрика.
„Аурубис България” АД извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на
„Металургично производство” (325 метра комин) и „Производство на сярна киселина”
(120 метра комин), както и собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на
вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от точковите източници на
площадката.
Съгласно издаденото по реда на Закона за опазване на околната среда комплексно
разрешително, „Аурубис България” АД е изградил и подържа автоматичен пункт за
мониторинг на нивата на серен диоксид и фини прахови частици (ФПЧ10) в
атмосферния въздух, включително осигурява последващо аналитично определяне на
нивата на олово, арсен, кадмий, и никел (във фракцията ФПЧ10). Пунктът е разположен
в гр. Златица, в двора на действащо обединено детско заведение.
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„Елаците мед” АД, гр. Етрополе и с. Мирково
Рудник „Елаците” на „Елаците Мед” АД в община Етрополе е най-големият рудник от
открит тип в Република България и най-големият местен производител на медно-златен
концентрат. Добивният комплекс включва две хвостохранилища – „Бенковски 1” и
„Бенковски 2”. Производствената дейност на рудодобивния комплекс, разположен в
община Етрополе, се състои в добив и първична преработка на медна руда.
Комплексът разполага с 3 броя трошачки, ситуирани съответно в 2 броя корпуса за
едро трошене – КЕТ 1 (1 брой трошачка) и КЕТ 3 (2 броя трошачки). КЕТ 1 разполага с
прахоподтискаща система (ограничаване на неорганизираните прахови емисии) и
непосредствено

преди

изпускащото

устройство

се

използва

пречиствателно

съоръжение – циклон. КЕТ 3 разполага с прахоподтискаща система (ограничаване на
неорганизираните прахови емисии) и непосредствено преди изпускащото устройство
се използва пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър.
В обогатителния комплекс в с. Мирково се извършва обогатяване на медни и златосъдържащи руди. Предприятието разполага с 12 броя трошачки, разположени в
подобект „Средно и ситно трошене” – ССТ, съответно електрофилтър № № 1 (запад) и
2 (изток) и 3 броя инерционни трошачки разположени в подобект „Мелничнофлотационен цех” – МФЦ, съответно и пречиствателно съоръжение ръкавен филтър.
„Елаците Мед” АД представя доклади с резултатите от извършваните СПИ на
емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух съгласно Наредба № 6
за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. От 05.06.2012 г. е въведен в
експлоатация пункт за мониторинг в с. Чавдар по показател ФПЧ10, а съществуващият
до тогава пункт за измерване нивата на обща прах до края на 2012 г. ще бъде
преместен в с. Бенковски.
„Дънди Прешъс Метълс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч
„Дънди Прешъс Метълс Челопеч” ЕАД разработва рудник „Челопеч”. Компанията
извършва добив на медносулфидни и меднопорфирни орудявания и производство на
концентрат.

Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 97 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

„Дънди Прешъс Метълс Челопеч” ЕАД извършва СПИ на емисиите на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от точковите източници на площадката.
Към момента, фирмата има утвърден план за собствен мониторинг по компонент
„Въздух” с утвърдени показатели за измерване и периодичност на мониторинга, както
и съгласувана „Програма за мониторинг на околната среда”.
Дружеството извършва непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух със собствен
прибор (анализатор) през топлите месеци на годината за съдържане на фини прахови
частици (ФПЧ10 в мкг/мЗ) в близост до ж.п. гара Златица, посредством един брой
прахомер (Е-Sampler), като измерването е в реално време и дава информация за
концентрацията на прах в приземния слой, свързан със специфични дейности при
специфични условия на средата, за кратки периоди (дни до седмици).
2.6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Направените през 2012 г. изменения в приложимото законодателство, по-конкретно – в
Закона за администрацията и Закона за държавния служител и нормативните актове по
прилагането му, дадоха възможност за изграждането на модерна общинска
администрация и по-ефективно управление на човешките ресурси, укрепване на
статута и повишаване мотивацията на държавните служители.
Изграждане на административната структура
Числеността на Общинска администрация –Чавдар е 20 щатни бройки.
Структура на общинската администрация на администрацията на Община
Чавдар към месец юли 2014 г.
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2.7. SWOT - АНАЛИЗ
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SWOT анализът се използва за оценката на силните и слабите страни на
стратегическото

положение,

той

е

аналитичен

инструмент

за

нуждите

на

стратегическото управление.
Името му произтича от първите букви на четирите фактора S – Strengths /силни
страни/, W – Weaknesses /слаби страни/, O – Opportunities /възможности/, T – Threats
/заплахи/. Този метод не зависи от типа и характера на организацията, от нейните цели,
от мащабите на дейност и не изисква специално поддържана и подробна база от данни.
Моделът е концептуално ясен, лесен за използване, „икономичен” и разбираем, което
пък го прави предпочитан от различни групи експерти. Анализът съставя в себе си
изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на
силни и слаби страни на организацията, както и външните възможности и заплахи.
SWOT анализа е техника, свързана с разработването на матрица. Целта е добре да се
съчетаят силните и слабите страни на организацията и външните възможности и
заплахи.
Силните страни представляват съществуващи позитивни фактори (ресурси) на
територията, които благоприятстват нейното развитие.
Слабите страни са негативните вътрешни фактори, които възпрепятстват развитието на
територията.
Възможности – това са положителните външни фактори, които улесняват вътрешните,
териториални, процеси за развитие (възможности за бърз и лесен достъп до финансови
ресурси благоприятни възможности за коопериране с научно изследователски
организации и др.)
Заплахи - външни фактори с негативно въздействие върху територията (икономическа
рецесия, неблагоприятни нормативни регулации и др.).
Изготвената по-долу матрица има за цел да даде обобщение на основните изводи от
пълния анализ на компонентите на средата. Той няма за цел да бъде максимално
изчерпателен, а се стреми да покаже само най-характерното за обекта на анализа и за
средата в която е поставен.
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СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Географско положение и общ профил

Географско положение и общ профил

- Разположение в близост до столицата като
основен административен център, включване на
главни пътни артерии, свързващи столицата с
други места в страната и Европа.

- Особености на природноресурсния потенциал
/релеф, почви, климат/, играещи ролята на
фактор, ограничаващ развитието на земеделското
производство;
- Застаряло население, висок дял на населението
в пенсионна възраст, силна зависимост на
доходите на домакинствата от пенсии и/или
социални помощи

- Наличие на първокласен път I-6, осъществяващ - Нисък дял на използваните земеделски площи,
транспортна връзка между градовете София и неразвита и/или амортизирана напоителна мрежа.
Бургас;
-Недостатъчно развита здравна инфраструктура –
- Наличие на значителни горскостопански дефицити при обхващане на населението със
ресурси.
здравни услуги.
- Богато биоразнообразие - наличие на защитени
територии и защитени зони.

Икономическо развитие

Икономическо развитие

- Наличие на потенциал за развитието на - Неоползотворен потенциал за развитието на
алтернативен вид туризъм.
туристическа дейност.
- Гарантирани приходи до 2020 г. в община
Чавдар от предприятия, които имат висока степен
на икономическа стабилност и финансова
устойчивост поради спецификата на дейността им
(миннодобивно дело);

- Регистрираните фирми на територията на
Чавдар са основно микропредприятия, съгласно
класификацията на Закона за малки и средни
предприятия. Половината от тях се занимават с
търговска дейност (търговия на дребно и
ресторантьорство) с локално значение без тази
- Общинска администрация, която разбира дейност да предполага разкриване на нови
спецификите на стартирането и управлението на работни места в краткосрочен план.
различни бизнес модели във връзка, с което
осъзнато
насърчава
и
улеснява
всички
потенциални инвеститори на територията на
Чавдар, чрез конкретни мерки и действия.
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Социална сфера и човешки ресурси

Социална сфера и човешки ресурси

- Стремеж към развитие на широк кръг от - По-неблагоприятни стойности на основните
социални услуги, предоставяни в рамките на демографски показатели /динамика, раждаемост,
общността.
смъртност и естествен прираст/, отреждащи понеблагоприятна позиция, спрямо тази на
- Активна политика на настоящата общинска страната, района от ниво 2, областта и голяма
администрация за задържане на младите и част от общините в област София;
осигуряването на възможности за трудова
реализация в Чавдар.
- Ясно изразена тенденция на намаление на броя
на населението в общината;
- Критично ниски стойности на раждаемостта;
Регресивна
населението;

Инфраструктурно развитие

възрастова

структура

на

Инфраструктурно развитие

- Пътна мрежа, представена от важни - Морално остарял е довеждащият колектор от
транспортни артерии с национално и регионално „Кьой дере”;
значение;
- Непълно покритие на мобилните оператори по
- Отлични параметри на пътищата и на уличната отношение на предоставяните от тях 3G услуги,
мрежа;
осигуряващи висококачествена интернет връзка и
до някъде сигурно криптиране при преноса на
глас (телефонната услуга) между абонатите;
- Добри параметри на електроснабдителната - Липса на пречиствателна станция за
система;
пречистване на отпадъчни води на територията
на общината.
- Изцяло подменена водопроводна мрежа;
- Подменена подземна инфраструктура;
- Осигурен качествен Интернет достъп;
- В централната част на селото е изградена точка
за предоставяне на безплатен безжичен Интернет;
- Добро покритие на мобилните оператори.
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Околна среда

Околна среда

На територията на община Чавдар не се
наблюдават сериозни проблеми от екологичен - Наличие на екологични проблеми, свързани с
директното заустване на отпадъчни води и
характер.
изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за
- Наличие на три хвостохранилища- Бенковски I, тази цел места.
Бенковски II и това на „Дънди Прешъс Метълс
- Замърсяването на р. Тополница.
Челопеч” .

Териториално развитие

Териториално развитие

- Потенциал за развитие на разнообразни форми - Пета степен на функционална категоризация
на туризъм;
/при последна осма категория/ на общинския
център - с. Чавдар.
- Потенциал за развитие и използване на ВЕИ;
- Подходящи условия за планиране
интегрирано развитие на местно ниво;

на

- Силен интерес към участие в проекти по
програми за териториално
сътрудничество.

Административен капацитет

Административен капацитет

- Наличен капацитет за
обслужване на гражданите.
- Оптимизирана
администрация;

административно -Възможността от евентуалната смяна на голяма
част от експертния персонал в следствие, на
което да се наруши вече изградения
структура на общинската административен капацитет.

Изграден
административен
капацитет,
позволяващ
адекватно взаимодействие и
последващ контрол на взаимоотношенията с
външни за общината икономически субекти в
контекста на Закона за обществени поръчки
- Натрупан опит при кандидатстване, реализация,
контрол и отчитане на проекти, финансирани по
линия на фондове на ЕС.
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Географско положение и общ профил

Географско положение и общ профил

- Оползотворяване в оптимална степен на - Засилване на различията в степента на развитие,
възможностите
на
природноресурсния които съществуват между отделните общини в
потенциал за развитие на територията.
териториалния обхват на София област.

Икономическо развитие

Икономическо развитие

- Повишаване възможностите за развитие на - Страх за стартиране на бизнес инициативи у
земеделското производство;
потенциално
заинтересовани
инвеститори,
чувствителни на темата „екология”, въпреки
- Развитие на дърводобивната промишленост взетите мерки за обезопасяване на трите
чрез създаденото общинско предприятие;
хвостохранилища на територията на Чавдар
- Развитие на производствения сектор, чиито
представител на територията на общината показа
устойчивост през периода 2007 – 2013 г.
- Устойчиво управление на възможността за
генериране на финансови постъпления, свързани
с разположените на територията на Чавдар
хвостохранилища.
- Подобряване икономическите позиции на - Продължаващо влияние на факторите, оказващи
община Чавдар, в резултат на успешно задържащ ефект върху развитието на туризма.
осъществени предприемачески инициативи;
- Стартиране на съвместни регионални
инициативи и партньорства в сферата на
приоритетни
за
развитие
икономически
дейности.

Социална сфера и човешки ресурси

Социална сфера и човешки ресурси

- Продължаване политиката за предоставяне на - Засилване негативното влияние на протичащите
възможно най-широк кръг от социални услуги в демографски процеси на територията на
рамките на общността;
общината;
- Подобряване състоянието на обектите на - Увеличаване на риска от социално изключване и
различните видове инфраструктура, имащи
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пряко отношение към качеството на живот на изолация на уязвими групи от обществото.
хората.
- Осигуряване на стипендии на ученици и/или
студенти, демонстриращи високи постижения в
ученето
- Договаряне на стажове във фирми, развиващи
дейност на територията на общината
- Активна посредническа роля на община Чавдар
между бизнеса и младите
- Оказване на определени преференции на фирми
разкриващи нови работни места за местни
младежи

Инфраструктурно развитие

Инфраструктурно развитие

- Подобряване количествените и качествени - Влошаване състоянието на техническата
параметри на техническата инфраструктура в инфраструктура,
поради
ограничените
общината.
възможности за реализация на инфраструктурни
проекти.
- Оползотворяване на неизползвани свободни
терени, постройки и инфраструктура за
привличане на инвестиции.

Околна среда

Околна среда

- Провеждане на политика, насочена към - Проявление на проблеми от екологичен характер,
опазване компонентите на околната среда в породени от неспазването на екологични норми и
общината.
изисквания.
- Осигуряване от страна на общинската
администрация на
перманентен
контрол,
гарантиращ стриктното спазване на нормите на
глава осем от Закона за подземните богатства –
Управление на минните отпадъци, от страна на
концесионерите на хвостохранилищата на
територията на общината;

- Повишаване или запазване на нивата на
замърсяване на р. Тополница, което предполага
ограничаване отглеждането на определени селскостопански култури, били традиционни преди
няколко десетилетия.

- В средносрочен план извършване на детайлна
професионална
екологична
оценка
на
замърсяването на р. Тополница и на база
получените резултати търсене на държавна и/или
друг вид подкрепа за трайно решаване на
проблема;
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Териториално развитие

Териториално развитие

- Развитие на среда, благоприятстваща Неоползотворяване
на
съществуващите
стартирането на успешни инициативи за възможности за сътрудничество на различни
териториално сътрудничество.
териториални нива.

Административен капацитет

Административен капацитет

- Изграждане на капацитет за реализация на - Липса на вътрешна мотивация и потребност за
обществено значими проекти, насочени към развитие на качествата и получаване на нови
подобряване качеството и стандарта на живот;
знания и компетенции.

- Развитие на условия за реализация на
партньорства при финансирането на различни
проектни инициативи.
- Създаване на предпоставки и мотивация у
служителите за следване на модела за учене през
целия живот
- Кандидатстване с проекти през периода 2014 –
2020 г. за финансиране на дейности за
увеличаване на капацитета на администрацията
по линия на европейско финансиране или друг
вид донорски програми.

2.8. ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ФИНАНСОВИ
ИЗТОЧНИЦИ
Структурните фондове /СФ/ са един от тези финансови инструменти, които позволяват
на ЕС да предоставя финансова помощ на отделни региони за разрешаване на
структурни, икономически и социални проблеми, които биха имали катастрофални и
необратими последици както на общностно, така и на национално и регионално ниво,
ако огромните различия в тези региони не бъдат намалени. Големите разлики в нивото
на икономическо развитие оказват неблагоприятно влияние не само върху най-бедните
региони и техните локални икономики, но имат отрицателно въздействие както върху
съответната страна-членка, така и върху целия ЕС.
Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 106 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

В рамките на настоящия анализ, както и в бъдещите действия, екипът ни анализира и
ще търси възможности, които новите финансови инструменти предлагат за с. Чавдар.
За постигане на конкурентоспособност и устойчивост в общинския център е
необходимо да бъде подобрено качеството на живот, както и да се предприемат
конкретни мерки и действия, насочени към насърчаване на възможностите за заетост.
Тези цели ще определят и аспектите на дългосрочната визия за интегрирано развитие, в
синхрон с отчитане стремежа към съхранените елементите на околната среда.
2.9. АКТУАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ, РАЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ, ВКЛ.
ТАКИВА ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНИ В
ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ
2.9.1. Реализирани проекти:
1.”Реконструкция и рехабилитация на горски пътища в Община Чавдар” на стойност
439 704 лв., финансиран от Програма САПАРД
2.“Ремонт на улица “Георги Димитров”, с. Чавдар, с дължина 447,67 м” на стойност
113 736 лв., финансиран от Програма САПАРД.
3.“Реконструкция пътна връзка ГП-І-6- с-Чавдар (път-ІV- 60036 за Община Чавдар)” на
стойност 1 023 047 лв., финансиран от Програма САПАРД
4. “Питеен водопровод на с. Чавдар, община Чавдар” на стойност 275 886 лв.,
финансиран от ПУДООС
5. „Укрепване на свлачище в УПИ –ХІІ 978, УПИ ХІІ – 534, УПИ ХІ – 533, кв.70,
с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 233 291 лв., финансиран от МКВП към МС
6. „Конструктивно решение за изграждане на подпорни стени на р. Селска в участъка
от ул. „Здравец” до ул. ”Акация”, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 210 435 лв.
финансиран от МКВП към МС
7. „Изграждане на подпорна стена на Селско дере в участъка на ул.”Г. Димитров”,
с.Чавдар” на стойност 44 499 лв., финансиран от МКВП към МС
8. „Изграждане на еко-кът, чрез почистване и възстановяване на парка и паметника на
загиналите за свободата на България” на стойност 10 000 лв., финансиран от ПУДООС.
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9. „Рехабилитация, реконструкция,

основен ремонт и изграждане на пътна

конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” на стойност
1 906 584 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
10. „Подобряване средата на живот в Община Чавдар, чрез реконструкция и
изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи” на стойност
1 224 636 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
11. “Археологически парк “Тополница” в община Чавдар (местността Св. Петка)” – 442
022 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
12. “Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на
община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на
общинска сграда в с. Чавдар” – 1 954 564.45 лв., финансиран по Програма за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г.
13. “Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар,
общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от
причиняване на щети на местното население” – 899 829 лв., финансиран по ОП
Регионално развитие 2007- 2013 г.
14. “Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни
източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар” –
630 370,61 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013 г.
15. “Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за
подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане
на нови подходи в работата им” – 75 319.60 лв., финансиран по ОП Административен
капацитет 2007-2013 г.
2.9.2. Проекти в процес на реализация:
1. “Подобряване на качеството и количеството на дървесината от общинска гора –
собственост на Община Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на
специализирано оборудване” – 276 730.00 лв., финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г.
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2. “Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от пожари в
горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт –
противопожарна кула” – 685 977,32 лв., финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013 г.
3. “Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на партньорство” – 89
971,22 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013 г.
4. „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински
политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар” – 62 064,44
лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013 г.
5. „Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” – 455 381,99 лв., финансиран по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
6. „Туристически увеселителен парк в община Чавдар” – 368 886,85 лв., финансиран по
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
7. „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг
на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” – финансиран по ОПРР на стойност 494
628 лв., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
2.10.
РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО И СЪСТОЯНИЕ НА
СЕЛИЩНАТА СРЕДА
2.10.1. Териториално развитие
Особеностите на териториалното развитие на община Чавдар са резултат от влиянието
на множество фактори от различно естество: характеристики на релефа и баланс на
територията; специфика на демографските процеси; количествени и качествени
параметри на различните видове инфраструктура.
Общината се състои от 1 населено място - общинският център село Чавдар, където е
разположено кметството на общината.
Административно-териториалните

и

териториалните

единици

в

страната

са

категоризирани на база селищните функции, които изпълняват. Според стойностите на
утвърдените критерии и показатели за категоризиране, населените места в страната
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попадат в осем функционални категории. Повишението на номера на функционалната
категория се свързва с отслабващите селищни функции и потенциал на съответното
населено място.
Функционалното категоризиране на населените места в Р. България се извършва на
база отчитането на четири групи критерии, всеки от които включва показатели от
основен и допълващ тип. На база стойностите на демографски, урбанизационни и
инфраструктурни /транспортна и техническа, околна среда, комуникационна,
социална, селищно-административни и културни функции/ критерии, територията на
село Чавдар се отнася към пета функционална категория.
Според Националната концепция за пространствено развитие на Р. България 2013-2025
г., с. Чавдар се отнася към центровете от пето йерархично ниво. В рамките на страната
към тази категория се включват 139 центъра, дефинирани като много малки градове и
села, центрове с общинско значение за територията на съответните общини.
2.10.2. Осигуреност на територията с действащи устройствени
планове и схеми
Общ устройствен план на община Чавдар - определя основните насоки на устойчиво
устройствено развитие и благоустрояване на територията по отношение на проектите
за

реализация

в

нейния

териториален

обхват.

Община

Чавдар

предвижда

изработването на ОУП през периода 2014-2020 г.
Подробни устройствени планове - одобрени и/или в процедура, от които най-важни ще
са онези, които ще се отнасят до проектните идеи, предвиден в Интегрирания план за
обновяване.
2.10.3. Комуникационно-транспортна инфраструктура
През територията на община Чавдар и в близост до нея преминават важни транспортни
артерии с национално и регионално значение. С най-голяма роля се отличава
първокласен път I-6, който пресича северната част на общината (на около 3 км. от с.
Чавдар). Пътят започва от ГКПП Гюешево /на границата между Р. България и Р.
Македония/, и осъществява транспортна връзка между столичния град София и град
Бургас през гр. Карлово /т.нар. Подбалкански път/.
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Дължината на републиканската пътна мрежа в общината, представена от първокласен
път I-6, е с дължина от 11км, а общинските пътища /четвъртокласна пътна мрежа/ са с
дължина от 14 км. Уличната мрежа на територията на село Чавдар има дължина от 25
км, а към друга категория път /полски и горски пътища/ се отнасят 20 км. През
територията на община не преминават автомагистрали, второкласни и третокласни
пътища.
Особеностите

на

транспортно-географското

положение

на

територията

благоприятстват удобния достъп на жителите на общината както до населени места в
област София и Югозападния район от ниво 2, така и до различни части на страната.
Южно от община Чавдар преминава второкласен път II-37, който представлява
отклонение на първокласен път I-3 и свързва северната с южната част на страната.
Второкласният път пресича територията на областите София, Пазарджик и Смолян,
като в рамките на област София преминава през общините Правец, Етрополе и
Златица, след което продължава на територията на община Панагюрище /област
Пазарджик/. При с. Гелеменово /община Пазарджик/ републикански път II-37 пресича
АМ ,,Тракия‘‘ /А1/, която е част от трансевропейски транспортен коридор №8
Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Стара Загора Сливен - Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море,
като в рамките на България провежда транзитните транспортни потоци по
автомагистрала „Тракия“.
Територията на общината и изцяло подновената й инфраструктура са отлични
предпоставки за развитие както на разнообразни селскостопански дейности и
предприемачески идеи, така и за предоставянето на възможности за пълноценен отдих
и туризъм. В тази насока са и усилията на общинското ръководство и администрация.
Всички пътища на територията на Община Чавдар (с. Чавдар) са асфалтирани по
проекти, финансирани от Европейския Съюз. Фирма „Ангкор Травел” ЕООД гр.София
осъществява три курса в деня (по договор за обществен превоз на пътници) с бус
между с. Чавдар и гр. Пирдоп. Съществува проблем с единната транспортна схема в
Средногорието. Със свое Решение № 91, Общински съвет Чавдар е дал съгласие
Община Чавдар да участва в провеждането на междуселищна транспортна схема за
автобусен превоз. .
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В тази връзка, може да се направи следният извод: Съществува проблем с обществения
транспорт. Въпреки това въпросът за извозването на работниците е решен от
предприятията, в които работят. Разработва се обща транспортна схема за цялото
Средногорие, чрез мероприятия за сдружаване.
Водоснабдяване и Канализация
Село Чавдар се захранва с питейна вода от три водоизточника:
1. Кьой дере - речно водохващане.
2. Чатма бунар - каптаж.
3. Станоев кладенец - каптаж.
Кьой дере е речно водохващане и на двусезонен режим на подаване. През зимните
месеци подаването достига 20 л/сек., а през летните месеци до 10 л/сек. Това налага
моментни режими на водата. Изготвен е проект и е изпълнено дренажно водохващане
Станоев кладенец.
Количеството подадена вода за месец е около 30 000 куб.м. През ПСПВ преминават
около 16 л/сек. На територията на Община Чавдар няма населени места без изградена
система за водоснабдяване.
Чатма бунар е тип каптаж, а мрежата е изградена от полиетиленови тръби Ø 110.
На основното водохващане Кьой дере е изградено пречиствателно съоръжение. До
момента 98 % от водопроводната мрежа е подменена с тръби РЕВП и РЕНД с диаметър
Ø 110, 90, 75, 63 мм.
Количеството на водни запаси от питейна вода е достатъчно за задоволяване на
населението, но поради загуби от остарели ВиК мрежи, в летния период питейната
вода не достига, което налага определен режим на ползване.
На основното водохващане Кьой дере има изградена пречиствателна станция за
отпадни води. .
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През последните години е извършена цялостна реновация на водоснабдителната
мрежа, намираща се в регулация. Извършена е реконструкция и на другите
водохващания. В лошо състояние е довеждащ водопровод от „Кьой дере“ с обща
дължина 12.00 км. Същият се нуждае от основна реконструкция. Разликата между
подадената вода и отчетената се дължи на незаконни отклонения, направени в имотите
за поливане. В общината е изградена канализационна мрежа, но няма пречиствателна
станция за отпадни води. Има изготвен проект за изграждане на ПСОВ и изграждане
на събирателни колектори и предстои неговата реализация. За целта, Община Чавдар е
кандидатствала по линия на ПРСР.
Електроенергийни мрежи
Територията на Община Чавдар попада в електроразпределителен район Пирдоп и се
обслужва от разпределително дружество ЧЕЗ.
Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо. Има проблеми с подаването на
тока и чести спирания.
В Община Чавдар има реализирани четири проекта за енергийна ефективност на
обществени сгради – Сградата на Община Чавдар, Читалище „Надежда“, ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий“ и ЦДГ „Щастливо детство“.
Сред възобновяемите енергийни източници се откроява потенциалът за производство
на слънчева и вятърна енергия.
По отношение на ветроенергийния потенциал, енергийната ветрова плътност, измерена
в мощност за територията на общината е в порядъка на около 100-199W/m2
От всички видове ВЕИ, територията на общината притежава най-голям потенциал за
производство на електро и топлоенергия от слънчева енергия. Средногодишното
количество на слънчевото греене в общината е в рамките на 2 100 ч. /при 2 150 ч.
средно за страната/.
Телекомуникации и широколентов достъп
Единната съобщителна система обхваща комплекс от технически съоръжения, мрежи и
дейности,

които

осъществяват

далекосъобщенията,

пощенските
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радиоразпространяването

и

телевизионните

предавания.

Подсистемата

на

далекосъобщенията включва телефонните и телеграфните услуги и мрежи.
Съобщителната система в Община Чавдар е добре развита. Качеството на връзките е на
сравнително добро равнище.
В Община Чавдар се предлагат пощенски и далекосъобщителни услуги. Има интернет
покритие, като в пространствата около общината е пуснат безплатен wi-fi. Има
покритие на всички GSM оператори.
Необходима е по-добра телекомуникационна осигуреност на средата, предлагаща поширок диапазон от услуги, да се предвидят нови трасета или да се локализират места с
различни видове телекомуникационни станции.

2.11.

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ФИНАНСОВИ ИЗТОЧНИЦИ

2.11.1. Оперативни програми за програмния период 2014-2020 г.
Съгласно източниците за финансиране чрез средства от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС за периода 2014-2020 г., се очаква Оперативните програми да
бъдат седем на брой, заедно с още три териториално-секторни програми.
•

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.;

•

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20142020 г.;

•

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

•

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;

•

Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020
г.;

•

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г;

•

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 -2020 г.;

•

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

•

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;

•

Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020 г.
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Програмите, включени до 2020 г. ще стимулират развитие на човешките ресурси,
регионално развитие, иновации и предприемачество, околна среда, транспорт.
Предвижда се около 30% от предоставения ресурс за финансиране да бъде насочен към
подкрепа на инфраструктурни проекти от Кохезионен Фонд, а останалото финансиране
от Европа от фонда за регионално развитие и Европейския социален фонд. Следвайки
анализа на „Национална програма за развитие: България 2020” /НПРБ 2020/, ясно са
конкретизирани целите и приоритетите на страната. Очаква се те да осигурят
постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на
българските граждани в краткосрочен и дългосрочен план. Основната цел на НПРБ
2020 г. е постигането на качествен и балансиран икономически растеж, базиран на
достиженията на съвременната макроикономическа теория и практика в областта на
икономическия растеж. В Програмата са изведени 8 приоритета за развитие, които ще
определят и основните направления за подкрепа от програмите на Общността:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила;
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал;
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси;
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката;
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса;
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност;
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
В периода на реализация на Интегрирания план за обновяване на село Чавдар ще
действат следните Оперативни програми:
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. - ПРСР ще бъде основният
финансов източник за реализация на проектите, идентифицирани в настоящия
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Интегриран план. Средствата по ПРСР ще бъдат

насочени към общинска

образователна, културна и социална инфраструктура, градска /селска/ среда и мерки за
енергийна ефективност в административните сгради на държавна и общинска
администрация в селските райони.
По отношение на пътната инфраструктура, Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г. ще подкрепя общинските пътища /четвърти клас пътна мрежа.
Развитието на селски туризъм също ще получи подкрепа по линия на ПРСР 2014-2020
г.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 2020 г.
- ОП ще има висок синергичен ефект по отношение на постигането на целите на
другите оперативни програми. Освен пряката връзка с инициативите в сферата на
труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие, новата
оперативна програма притежава капацитета да повлияе положително
постигането

на

приоритетите,

свързани

с

развитието

на

аграрния

върху
сектор,

институционалната среда и подкрепата за повишаване на ресурсната и енергийната
ефективност. Програмата може да се разглежда като източник на финансиране за
развитие.
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. - Ще продължи дейността си и
през новия програмен период. Очаква се програмата да бъде финансирана от КФ и
ЕФРР. Управляващ орган ще бъде МОСВ. Мерките ще бъдат групирани в четири
основни приоритетни оси: „Води“, „Управление на отпадъци“, „Биоразнообразие“ и
„Техническа помощ“. В програмата се очаква да бъдат включени и други приоритетни
области, насочени към ефективното използване на ресурсите, адаптация и борба с
измененията на климата, както и хоризонталните мерки за околната среда.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. - над 60% от финансовия
ресурс на ОПРР се фокусира върху подпомагане развитието на 67-те града, определени
за конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОП. Логиката на тази интервенция на ОПРР е в съответствие с
Териториалния дневен ред 2020 на Европейския съюз, като спазва основната
концепция и насоки на този документ. ОПРР е насочена към насърчаване на
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полицентричното развитие на мрежата от градове в България, фокусира се в т.нар.
двигатели за растеж градовете от 1-во, 2-ро и 3-то ниво, като същевременно отдава
значение на градовете от ниво 4, специално отчитайки значението на малки, но важни
градски центрове в граничните територии.
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. - Оперативната програма
ще подкрепя цялостното повишаване на институционалния капацитет и ефективна
публична администрация посредством укрепване на институционалния капацитет и на
ефективната

публична

администрация

и

обществените

услуги,

свързани

с

изпълнението на ЕФРР и ЕСФ.
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Ще бъде насочена към изпълнението на осмия национален приоритет за подобряване
на транспортната свързаност и достъпа до пазари, както и ще бъде продължение на ОП
„Транспорт“. Очаква се да бъде управлявана от МТПТС. В програмата се очаква да се
съдържат и инфраструктурни мерки, насочени към подобряване качеството на
околната среда.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. - Очаква се
да следва мерки за изпълнение на първите два национални приоритета - образование,
заетост и социално включване. Програмата е продължение на настоящата ОПРЧР и ще
бъде съфинансирана от ЕСФ с 70% в МТСП.
Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Ще бъде фокусирана върху МСП. Втори елемент по програмата ще бъдат
инициативите в научно-изследователската дейност и иновации.

2.11.2. Собствени източници на финансиране
Собствените източници на бюджетно финансиране на проекти са разделени на
две нива. На централно ниво, приходите, които формира държавния бюджет, са от
приватизация на държавни предприятия, от данъчни и неданъчни постъпления и се
разпределят по икономическо предназначение и функции.
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От капиталните разходи се финансират проекти и програми с национално
значение. Държавните субсидии са важен източник на приходи за общините.
Републиканският бюджет /съгласно Закона за общинските бюджети/ предоставя
на общините общи субсидии, които допълват общинските бюджети до размер,
необходим за базисни публични услуги, текущи разходи и издръжка на бюджетни
организации и дейности. Целевите субсидии осигуряват финансови средства за
придобиване на дълготрайни активи и за изпълнение на национални проекти и
програми.
На местно ниво размерът на бюджетното финансиране, както и направленията
на финансиране, се определят от Общинския съвет.
Формирането на собствени приходи, се осигурява от пълния размер на местните
данъци и такси, преотстъпени държавни приходи, постъпления от управление и
разпореждане с общинско имущество.
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3. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА ПЕРИОДА 2012-2020 Г.
Основната цел и стратегическите приоритети в развитието на с. Чавдар е формирана на
база целевия и проблемен анализ и в отговор на съвременните предизвикателства.
Бъдещето на Община Чавдар безспорно трябва да е насочено към ускоряване на
социално-икономическото развитие, използване на местните ресурси и потенциали при
максимално оползотворяване на възможностите за финансиране. Ето защо се налага
прилагане на интегриран подход за развитие на територията чрез целесъобразно
съчетаване на мерки за въздействие върху производствените, туристическите,
инфраструктурните, природните и културните ресурси на селото, развитието на
иновации и човешкият капитал.
3.1. ВИЗИЯ
Село Чавдар - населеното място, в което искаме да живеят и нашите деца
Разработваният Интегриран план ще свърже визията за развитие на общинския център
- с. Чавдар и единствено населено място на територията на общината с реални и
осъществими проекти, чрез чието реализиране следва да се постигне промяна в
неговото социално-икономическо развитие. Успешното изпълнение на тези проекти ще
окаже директно положително въздействие върху качеството и стандарта на живот на
хората, както и върху нивото на техническата инфраструктура. Постигането на
дефинираната визия за развитие на населеното място, следва да се обвърже пряко с
общоприетия на европейско ниво стремеж към балансирано и устойчиво развитие на
територията.
3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА С. ЧАВДАР ДО
2020 Г.
Усилията на експертите, участващ в изготвянето на документа са насочени към
постигане на ефективни модели за стимулиране на устойчивия растеж на населеното
място и засилване конкурентоспособността на местната икономика, развитие на
човешкия капитал и осигуряване на условия за по-висока заетост, доходи и социална
интеграция.
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Постигането на интегриран устойчив растеж следва да се обвърже с дефинирането на
конкретни стратегически цели, които да бъда изпълнени в периода до 2020 г.
Настоящият анализ на Интегрирания план за обновяване на с. Чавдар ще се фокусира
върху следните стратегически цели:
•

Насърчаване на предприемачеството и доброто управление: интервенциите
за

реализиране

на

тази

цел

са

уредени

в

ОП

„Иновации

в

населеното

и

конкурентоспособност” и ОП „Добро управление”;
•

Подобряване

на

основната

инфраструктура

място:

интервенциите за реализиране на тези цели са уредени в ОП „Околна среда”,
ОП „Региони в растеж“, Програма за развитие на селските райони;
•

Повишаване качеството на жизнената среда и условията за трудова
заетост: интервенциите за осъществяване на тази цел са уредени в ОП
„Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони;

•

Подкрепа

за

интегрирано

и

устойчиво

териториално

развитие:

интервенциите за реализиране на тази цел са уредени в ОП „Околна среда” и
ОП „Региони в растеж”, Програма за развитие на селските райони.
3.3. СТРАТЕГИЯ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА
СЕЛО ЧАВДАР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
В целевия и проблемен анализ на Интегрирания план бяха анализирани и взети
предвид всички преимущества на територията, например географско разположение,
структура на населението, природни ресурси, както и въпросите, свързани с
потребностите на хората от нови услуги и продукти, бъдещи потенциални клиенти
и/или бенефициенти. Този тип на подход, използван в документа ни позволява да
употребим наличните силни страни населеното място, изтъкнати в изработения SWOT
анализ. Силните страни са вътрешни за територията, тъй като те са налични към
момента. Иновациите и предложените проекти трябва да комбинират силните страни и
да ги превърнат в реален икономически растеж.
Целта на този тип стратегическо планиране е да се определят приоритетите в периода
2014-2020 г., като ограничените ресурси на инвестициите се концентрират върху
анализираните съществуващи сравнителни предимства на територията.
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Един от добрите очаквани резултати е възникване на прави и обратни връзки между
ефектите от проектите на отделните зони за въздействие. Така резултатите ще имат
както териториално-устройствен, така и секторно икономически ефект. Едновременно
с това, целевата група на един конкретен проект може да бъде пазарен потребител за
друг.
3.3.1. Описание на плана като съвкупност от приоритети и мерки
3.3.1.1.

Приоритетни направления

Съвременното устойчиво развитие във всички сфери, рамкирано от стратегията Европа
2020, определя най-важните постановки от стратегическите документи на национално
и европейско ниво. Опазването и ефективното използване на различните дадености,
съпътствано от разумното им интегриране в селищната среда са фактор за развитието
на ключови икономически отрасли и задължително условие за достигане на социален
просперитет. Чрез спазването на мерки за устойчивост във всички сфери ще се съхрани
природното и културно наследство, качествената селищна и жизнена среда, ще се
подобри социалният статус на населението и ще се съживи икономиката. За решаване
на проблемите на Община Чавдар, чрез изработването на интегриран план за градско
възстановяване и развитие са определени три приоритетни направления на намеса:
ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1. Насърчаване на икономическата
активност и предприемачеството
ПРИОРИТЕТ НАПРАВЛЕНИЕ 2. Подобряване условията на селищната
среда, условията за живот и сигурност
ПРИОРИТЕТ НАПРАВЛЕНИЕ 3. Подобряване състоянието на публичната
инфраструктура чрез мерки за енергийна ефективност
Реализирането на планираните в рамките на приоритетните направления мерки ще
подкрепи конкурентната икономика, високата степен на заетост и социална сигурност.
Осъществяването на целите на настоящата стратегия предполага прилагането на
интегриран подход при тяхната трансформация в конкретни проекти.
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3.3.1.2.

Приоритетни направления и мерки

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: Насърчаване на икономическата активност
и предприемачеството
Мярка 1.1: Благоустройство на съществуващата и изграждане на нова
инфраструктура, свързана с бизнеса
Мярка

1.2:

Създаване

на

необходимите

предпоставки

за

развитие

на

туристическия сектор
Мярка 1.3: Повишаване на заетостта и доходите на населението

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2. Подобряване условията на селищната
среда, условията за живот и сигурност
Мярка 2.1: Изграждане, рехабилитация, реконструкция и изграждане на
съоръжения и спортни обекти
Мярка 2.2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на
системи използващи енергия от възобновяеми източници
Мярка 2.3: Благоустрояване на селищната среда

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3. Подобряване състоянието на общинската
публичната инфраструктура
Мярка 3.1: Подобряване на предоставяните ВиК услуги
Мярка 3.2: Подобряване на свързващата населеното място инфраструктура
Дефинирането на проектите за развитие ще обедини усилията на заинтересованите
страни в с. Чавдар за ефективно използване на местния потенциал. Приоритетните
дейности ще са насочени към подпомагането и улесняването на изпълнението на
проекти в община Чавдар, която ще участва с терени, сгради или друга собственост.
Проектите могат да има както стопанска, така и социална ориентация. Целта е
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общината да увеличи приходите си без да се ангажира с преки разходи по
изпълнението на проектните дейности, но разполага със собственост, чието ефективно
управление може да се реализира от частна компания, НПО или др.
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4. ФУНКЦИОНАЛНО ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Определянето на зони за въздействие е изключително важна част от процеса на
изготвяне на интегриран план за обновяване на населените места на община Чавдар. Те
представляват пространственото ниво на интеграция на различните политики,
инструменти и планови ресурси за постигане на определените цели на развитие, в
нашия случай, на община Чавдар.
За изготвянето на настоящия план се прие логиката и принципните постановки на
методическите указания на МРРБ за разработване и прилагане на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие - дефинирането на зони за въздействие като
иновативен подход за развитие на Община Чавдар до 2020 г. Тези постановки се
базират на определени критерии за обособяване на дадена зона от няколко
територии със сходни характеристики (състояние на физическата среда, социална и
етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове),
които са посочени в указанията на МРРБ, докато обособяването на самите зони следва
друга логика, представена по-долу.
В указанията на МРРБ се препоръчва обособяването на максимум 3 зони, в зависимост
от административния капацитет и потенциала на съответния град за развитие. Зоните
за въздействие са обединени в три групи от следните функционални типове:
1. Зони с преобладаващ социален характер – градски територии с преобладаващи
жилищни функции, с концентрация на социално–икономически проблеми и лошо
състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като
цяло;
2. Зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с
преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с
функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не
удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови
икономически дейности;
3. Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски
части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация
на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ
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брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради недвижими културни ценности.
В контекста на Община Чавдар, след направени редица аналитични проучвания, чиито
резултати са представени в предходния раздел, проведени консултации и обществени
обсъждания с общинското ръководство и местната общност се прие дефинирането на
зоните да се осъществи на стратегическа, секторно ориентирана база. Този подход
гарантира пряка обвързаност на плана с особеностите на местната икономика, като по
този начин „се обезпечава” неговата актуалност и адекватност. Също така, той прави
дългосрочното

интегрирано

планиране

за

обновяване

на

населените

места

реалистично, при положение че отсъства актуална устройствена основа в Община
Чавдар. Поради необходимост от съчетаване на множество фактори в една
пространствено ограничена територия. По отношение броя на зоните за въздействие,
указанията на МРРБ препоръчват обособяването на максимум 3 зони. В Община
Чавдар са налице важни специфики, които оказват влияние върху структурното им
обособяване, които в крайна сметка благоприятстват дефинирането на 3 зони. Тези
специфики са ниската гъстота на населението на Община Чавдар (17,43 човека/км2 при
средни стойности за страната 65,27 човека/км2 ), илюстрирани в Карта 10 от
Приложение 1,

и наличието на само едно населено място, които определят

групирането на повече от 3 зони за нецелесъобразно, поради липса на достатъчно
голямо разнообразие от характеристики. Обратната перспектива – обособяване на помалко от 3 зони също не е икономически обосновано. Ако фокусът при обновяване на
населените места остане единствено върху развитието на местната икономика, то
подобряването на средата за живот би останала в периферията, с което се дискредитира
цялата концепция за интегриран подход в планиране на политики и интервенции за
устойчиво развитие.
С оглед на всичко описано дотук, се обособиха посочените по-долу три зони за
въздействие Карта № 16 от Приложение 1 като се използва комбинирано деление на
територията на секторни и функционални единици. Всяка зона представлява
пространствено обособила се територия с определени устройствени и физически
характеристики. Всяка зона има преобладаваща функция, която в определена степен
кореспондира с някоя от типовете зони за въздействие в ИПГВР – обитаване, бизнес,
обществено обслужване, като единствено зоната със смесени функции обединява
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сродните „обитаване” и „обществено обслужване”, предвид малкия брой население и
обществени сгради.
1. Зона със смесени функции;
2. Зона с функции на преимуществено развитие на туризъм;
3. Зона с функции на преимуществено развитие на икономиката.
Макар и трите зони да са секторно и функционално разграничени, те се обединяват под
категорично заявената воля на ръководството на общината за недопускане на
интервенции, застрашаващи околната среда, независимо от спецификата на дейността
и зоната, в която се планира да се реализира.
4.1. ЗОНА СЪС СМЕСЕНИ ФУНКЦИИ
Зоната със смесени функции обединява две от зоните на ИПГВР
1) с преобладаващ социален характер (жилищни функции)
2) на публични функции с висока обществена значимост.
Обединението е продиктувано от горепосочените фактори: ниска гъстота на
населението и наличието на само едно населено място на територията на Община
Чавдар.
Границите на зоната са означени в ПРИЛ. 1, карта 16. Основните критерии при
определянето на зоната до голяма степен съвпаднаха с изискването за налични
минимум 3 такива от списъка с критерии на МРРБ , а именно:
•

Голяма част от сградния фонд са сгради с административни и обществени
функции;

•

Други жилищни сгради построени преди повече от 20 години;

•

Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд;

Водещата цел при дефинирането на тази зона е стремежът да се осигури атрактивна
жизнена, административна и социална среда, която ще е в състояние да привлече
външни инвестиции и човешки ресурси. За целта се препоръчва:
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•

разширение на строителните граници на тази част от землището на селото,
върху която са разположени неизползваеми и изоставени земеделски земи;

•

обезпечаване развитието на Община Чавдар с проекти за разработване на
кадастрални, регулационни и застроителни планове и схеми;

За преодоляване на проблемите в развитието на изследваната зона, стратегическата
част на плана предвижда реализиране на следните Мерки от общата стратегическа част
на Интегрирания план на обновяване на село Чавдар в периода до 2020 г.:
Мярка 2.1: Изграждане, рехабилитация, реконструкция и изграждане на
съоръжения и спортни обекти
Мярка 2.2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на
системи използващи енергия от възобновяеми източници
Мярка 2.3: Благоустрояване на селищната среда
Мярка 3.1: Подобряване на предоставяните ВиК услуги
Мярка 3.2: Подобряване на свързващата населеното място инфраструктура
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4.2. ЗОНИ С ФУНКЦИИ ЗА ПРЕИМУЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗЪМ
Обособяването на зоните частично кореспондира с изискването за наличие на зона за
икономическо развитие, съгласно методическите указания за изготвяне на ИПГВР.
Аналитичната част на настоящия план подчерта потенциала и ролята на туризма за
развитието на общината. Целта на обособяването на зоната е да се планира и реализира
целенасочена подкрепа за развитие на сектора на територията и превръщането му в
структуроопределящ отрасъл на местно ниво. Обособени са 2 подзони за
преимуществено развитие на туризма – ТЗ1 и ТЗ2, като техните граници са означени в
(ПРИЛ. 1, карта 16).

Основните критерии, част от които се базират на указанията за изготвяне на ИПГВР,
използвани при дефинирането на зона „Туризъм” са:
•

концентрация на икономически дейности и наличие на инвестиционен интерес;

•

среда с атрактивни екологични параметри;

•

наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната с
потенциал за развиване на туристическа дейност.

За преодоляване на проблемите в развитието на изследваната зона, стратегическата
част на плана предвижда реализиране на следните Мерки от общата стратегическа част
на Интегрирания план на обновяване на село Чавдар в периода до 2020 г.:
Мярка

1.2:

Създаване

на

необходимите

предпоставки

за

развитие

на

туристическия сектор
Мярка 1.3: Повишаване на заетостта и доходите на населението
Мярка 3.2: Подобряване на свързващата населеното място инфраструктура
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4.3. ЗОНА С ФУНКЦИИ НА ПРЕИМУЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА
ИНДУСТРИЯТА
Обособяването на зоната кореспондира с изискването за наличие на зона за
икономическо развитие, съгласно методическите указания за изготвяне на ИПГВР.
Целта на обособяването на зоната е да се планира и реализира целенасочена подкрепа
за развитие на сектора на територията и превръщането му в структуроопределящ
отрасъл на местно ниво.
Бяха обособени 3 под-зони за преимуществено развитие на туризма – ИЗ1, ИЗ2 и ИЗ3,
като техните граници са означени в ПРИЛ. 1, карта 16.
Основните критерии, част от които се базират на указанията за изготвяне на ИПГВР,
използвани при дефинирането на зона „С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ” са:
•

Наличие на инвестиционен интерес

•

Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната.

Мярка 1.1: Благоустройство на съществуващата и изграждане на нова
инфраструктура, свързана с бизнеса
Мярка 1.3: Повишаване на заетостта и доходите на населението
Мярка 3.2: Подобряване на свързващата населеното място инфраструктура
4.4. Интегриран подход, синергия и допълняемост на предвидените
интервенции
Развитието на с. Чавдар в периода 2014-2020 г. зависи от множество фактори, чиято
благоприятна конфигурация зависи от стратегията за реализация на интегрирания
план. Формално, тя е материализирана от предложените проекти, тяхната времева
рамка и източници на финансиране. От друга страна, стоят готовността на
администрацията, бизнеса, неправителствения сектор да следват оперативен план за
изпълнение на проектите, който да осигурява достатъчно време за спазване на всички
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законови процедури, но същевременно да предложи подаването на качествени
проектни предложения с най-висока степен на техническа проектна готовност.
Друг основен стратегически елемент се олицетворява от необходимостта плана да
предложи проекти, които да постигат съвместен работен ефект и/или ефективност,
който надхвърля механичния сбор от няколко единични дейности. Този ефект на
синергия, се цели да се постигне, както чрез предлагането на проекти, които да
подобряват качеството на услугите, чрез инвестиции в самите инфраструктури, но в
последствие да намалят оперативните разходи за поддръжка и експлоатация на тези
инфраструктури. За да може да се реализира един проект, е необходима значителна
инвестиция за проектиране и СМР. Влагането на тези средства без оглед на бъдещите
разходи за експлоатация и поддръжка на изградените съоръжения е необосновано.
Прилагането на Интегрирания план за обновяване на село Чавдар в периода до 2020 г.
ще постигне синергичен ефект, чрез координирането и изпълнението на различните
местни секторни политики и интервенции на местно териториално ниво. Заедно,
техните ефекти ще надхвърлят добавената стойност на всеки проект по отделно, в
случай, че те бяха изпълнени самостоятелно.
Проектите

са

ориентирани

към

подобряване

на

достъпността,

енергийната

ефективност, привличане на инвестиции и създаване на реални възможности за
реализация на ПЧП. Последното условие, ще разнообрази финансовите източници на
Интегрирания план и ще подпомогне общината с по-оперативен финансов мениджмънт
на важни обекти.
Интегрираният план, ще създаде няколко допълнителни синергични ефекта:
•

Подобряване на средата за инвестиции, чрез повишаване на общата
атрактивност на село Чавдар;

•

Подобряване на условията за социални, бизнес и граждански контакти и
комуникации с предоставянето на по-качествени услуги;

•

Създаване на реални предпоставки за подобряване на архитектурноестетическите решения на населеното място;

•

Създаване на реални условия за интеграция и социално включване на
маргинализирани групи население.

Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 130 / 145

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Чавдар и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Таблица 14 Синергичен ефект на зона със смесени функции от 1 до 5
Синергичен ефект с три съставни части

Проект

Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

Изграждане на нов плувен басейн и
реконструкция
ремонт
и
оборудване на съществуващата
спортна инфраструктура в с.
Чавдар

5

5

5

15

Мерки по повишаване енергийната
ефективност на
сградата на
народно читалище „Надежда –
1900”

5

4

3

12

Изграждане на енергийна система
за задоволяване на нуждите на
общината съставена изцяло от
възобновяеми енергийни източници
изграждане
на
малки
фотоволтаични
централи
(1030kW),
разположени
в
непосредствена
близост
до
захранваните
обекти
върху
необработваеми
площи
или
покривни
конструкции.
Обща
планирана мощност – 2 500 kW

5

3

3

13

Подмяна на уличното осветление
чрез инсталирането на LED
осветителни тела с фотосоларни
панели и акумулатори

5

4

3

12

Преустройство на парка около ЦДГ
“Щастливо детство”

5

5

2

12
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Проект

Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

Подмяна на външен водопровод с
дължина от 12500м. от Кьойдере до
с. Чавдар

5

5

5

15

Строителство и реконструкция на
нови и съществуващи общински
пътища,
улици,
тротоари,
и
съоръженията и принадлежностите
към тях в с. Чавдар

5

5

5

15

Таблица 15 Синергичен ефект на зона с преимуществено развитие на туризъм по
рангове от 1 до 5
Синергичен ефект с три съставни части

Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

до

3

5

2

10

Проект

Изграждане на екопътека
местността „Казаните“
Реконструкция
„Сакарджа“

на

хижа

4

5

2

11

Реконструкция
„Братия“

на

хижа

4

5

2

11

Изграждане на 9-километров
път между с. Чавдар и с. Петрич
(общ. Златица)

5

5

5

15

Изграждане на път от м. Шарен
кол до с. Чавдар - 1,5 км

5

5

5

15

Изграждане на два атракционни
обекта до параклиса Св. Петка

5

5

5

15
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Проект

Провеждане
на
културен фестивал

ежегоден

Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

5

5

2

12

Таблица 16 Синергичен ефект на зона с преимуществено развитие на индустрията по
рангове от 1 до 5
Синергичен ефект с три съставни части

Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

5

1

5

11

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

5

1

5

11

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

5

1

5

11

Изграждане на вътрешна пътна
инфраструктура

3

2

5

10

Изграждане на водопреносна
мрежа и изграждане на
канализация в „Индустриална
зона Чавдар“

3

3

5

11

Изграждане на общинско
предприятие – лека
промишленост

3

1

5

9

Проект
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Подобряващи
услугите и/или
селищната
среда

Подобряващи
туристическата
атрактивност

Подобряващи
икономическата
среда

Ранг

Изграждане на
дървопреработвателно
предприятие

3

2

5

10

Подкрепа за осигуряване на
възможности за професионално
образование и обучение

2

2

5

9

Проект
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5. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
ПРИОРИТЕТ 1. Насърчаване на икономическа активност и предприемачество

Мярка 1.1: Благоустройство на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура, свързана с бизнеса

ИЗ1

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

ИЗ2

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

5

5

бр. изработен ПУП-ПРЗ

подобрен инвестиционен
климат (обем на инвестиции);
потенциал за социалноикономическо развитие

бр. изработен ПУП-ПРЗ

подобрен инвестиционен
климат (обем на инвестиции);
потенциал за социалноикономическо развитие
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

ИЗ3

Изработване на ПУП-ПРЗ на
обособени територии

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

бр. изработен ПУП-ПРЗ

подобрен инвестиционен
климат (обем на инвестиции);
потенциал за социалноикономическо развитие

хил. лв.

ИЗ 1, 2 и 3

Изграждане на вътрешна пътна
инфраструктура

ИЗ 1

Изграждане на водопреносна мрежа
и изграждане на канализация в
„Индустриална зона Чавдар“

15

100

подобрен инвестиционен
климат (обем на инвестиции);

м/км изградена пътна
инфраструктура

потенциал за социалноикономическо развитие

м/км водопреносна мрежа
200

м/км изградена
канализация

подобрен инвестиционен
климат (обем на инвестиции);
потенциал за социалноикономическо развитие

Мярка 1.2: Създаване на необходимите предпоставки за развитие на туристическия сектор
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

ТЗ2

Изграждане на екопътека до
местността „Казаните“

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

км/м изградена екопътека

увеличена посещаемост

хил. лв.

455

увеличена посещаемост;
ТЗ2

Реконструкция на хижа „Сакарджа“

60

бр. реконструирани обекта

потенциал за социалноикономическо развитие
увеличена посещаемост;

ТЗ2

Реконструкция на хижа „Братия“

60

бр. реконструирани обекта
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

ТЗ

Изграждане на 9-километров път
между с. Чавдар и с. Петрич (общ.
Златица)

ТЗ

Изграждане на път от м. Шарен кол
до с. Чавдар - 1,5 км

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.

7200

м/км изградена на пътна
инфраструктура

980

м/км изградена на пътна
инфраструктура

увеличена посещаемост;
потенциал за социалноикономическо развитие
увеличена посещаемост;
потенциал за социалноикономическо развитие
увеличена посещаемост;

ТЗ1

Изграждане на два атракционни
обекта до параклиса Св. Петка

686

бр. изградени атракции

увеличено равнище на
доходи на населението;
потенциал за социалноикономическо развитие
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
увеличена посещаемост;

ТЗ1

Провеждане на ежегоден културен
фестивал

280

бр. проведени фестивали

увеличено равнище на
доходи на населението;
потенциал за социалноикономическо развитие

Мярка 1.3: Повишаване на заетостта и доходите на населението

ИЗ2

Изграждане на общинско
предприятие – лека промишленост

увеличаване на заетостта;
1500

бр. изградени предприятия
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

ИЗ3

Изграждане на
дървопреработвателно предприятие

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
увеличаване на заетостта;
800

бр. изградени предприятия

увеличено равнище на
доходи на населението
увеличаване на заетостта;

ИЗ1

Подкрепа за осигуряване на
възможности за професионално
образование и обучение

200

Бр. лица придобили
ключови компетентности

увеличено равнище на
доходи на населението

ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване условията на селищната среда, условията за живот и сигурност
Мярка 2.1: Изграждане, рехабилитация, реконструкция и изграждане на съоръжения и спортни обекти
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
увеличена посещаемост;

СЗ

Изграждане на нов плувен басейн и
реконструкция ремонт и оборудване
на съществуващата спортна
инфраструктура в с. Чавдар

250

бр. изградени обекти

увеличено равнище на
доходи на населението;
подобрено качество на
живот;

Мярка 2.2: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на системи използващи енергия от възобновяеми
източници
увеличена посещаемост;
СЗ

Мерки по повишаване енергийната
ефективност на сградата на народно
читалище „Надежда – 1900”

250

бр. санирани сгради

потенциал за социалноикономическо развитие;
опазване на околната среда
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

СЗ

Изграждане на енергийна система за
задоволяване на нуждите на
общината съставена изцяло от
възобновяеми енергийни източници изграждане на малки фотоволтаични
централи (10-30kW), разположени в
непосредствена близост до
захранваните обекти върху
необработваеми площи или
покривни конструкции. Обща
планирана мощност – 2 500 kW

СЗ

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.

Подмяна на уличното осветление
чрез инсталирането на LED
осветителни тела с фотосоларни
панели и акумулатори

бр. изградени
фотоволтаични централи;

5000

бр. обекти захранени в
енергия от възобновяеми
източници;

подобряване качеството на
живот;
опазване на околната среда

% изградена обща
мощност от планираната за
периода – 2 500 kW

брой подменени
осветителни тела;
500

Процентно увеличение
дела на ВЕИ в енергийния
баланс на общината;
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
Мярка 2.3: Благоустрояване на селищната среда

СЗ

Преустройство на парка около ЦДГ
“Щастливо детство”

250

кв.м. нови/обновени
озеленени площи парк;

подобрено качество на живот

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване състоянието на общинската публичната инфраструктура
Мярка 3.1: Подобряване на предоставяните ВиК услуги

СЗ

Подмяна на външен водопровод с
дължина от 12500м. от Кьойдере до
с. Чавдар

3750

м/км подменен водопровод
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Зона на
въздействие

Наименование на идеен проект

Финансов
индикатор

Индикатор за резултат

Индикатор за въздействие

хил. лв.
Мярка 3.2: Подобряване на свързващата населеното място инфраструктура

СЗ

Строителство и реконструкция на
нови и съществуващи общински
пътища, улици, тротоари, и
съоръженията и принадлежностите
към тях в с. Чавдар

5500

кв.м. нови/обновени
озеленени площи парк;
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