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1

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1

ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на Община

Чавдар през следващите седем години (2014-2020). Той следва да интерпретира и
конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в
България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани
решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските
предизвикателства по пътя към устойчивото интегрирано и пространствено развитие
на общината.
Стратегическото планиране на равнище местно развитие е нелека задача. Това е
продиктувано от потребността от задоволяване преди всичко на обществените
потребности и очаквания, без да се лишават бъдещите поколения от възможността да
удовлетворяват своите. Общинският план за развитие е основното средство, с помощта
на което се осъществява планирането на цялостното развитие на общината.
1.2

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ
Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие,

който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие, като
плановият период на настоящия документ обхваща 2014-2020 г. Планът за развитие на
Община Чавдар се разработва съгласно изискванията, заложени в Закона за регионално
развитие, в Методическите указания за разработване на Общински планове за периода
2014-2020 г., както и на други закони и нормативни актове. Общинският план за
развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г. е в координация и партньорство с
всички заинтересовани страни, националните и регионални/местни приоритети, както
и действащото законодателство.
1.3

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на

ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално и областно
ниво. Общинският план за развитие на община Чавдар за периода 2014-2020 г. е
разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област София (2014-2020), Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
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2020), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната
програма за реформи (2011-2015), Националната програма за развитие България 2020,
Стратегията „Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община
Чавдар за периода 2005-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от
гледна точка на приемствеността им, от друга. Общинският план за развитие на
общината е съобразен с изискванията на основните документи на Европейския съюз Европейската конституция, Лисабонската стратегия и др. Европейската конституция
урежда основните насоки на изграждането и функционирането на Европейския съюз. В
нея подобаващо място е отделено на местните органи на самоуправление.
Лисабонската стратегия съдържа основните стратегически въпроси, свързани с
икономическото и социалното развитие на държавите от съюза.
Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането
на ОПР следва да гарантират в значителна степен, че стратегическият документ е в
съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и
с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
Освен това планът трябва да бъде съобразен със специфичните условия, ред и
изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра
и имотния регистър за територията на общината. С разработването и приемането на
общинските планове за развитие на общините в България през настоящия планов
период като цяло е постигнат сериозен напредък в управлението и планирането на
развитието на общините до 2013 г., като се очаква с изпълнението на ОПР да бъдат
решени ключови въпроси на икономическото, социалното и екологичното развитие на
местните общности като равностойни партньори в регионалното развитие на страната
и в ЕС. Общините в България по много от операциите в програмите за периода 20072013 г. са преки бенефициенти на помощта от фондовете на ЕС и на базата на техния
опит е възможна една по-категорична оценка на резултатите и въздействието на
регионалната политика като цяло. Общинският план за развитие като стратегически
документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво
с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели,
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и
устойчиво развитие. Съответствието на общинския план за развитие с изискванията,
Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
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залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на
регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ,
разработен и прилаган на местно ниво отразява общия европейски контекст на
политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в
ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на
икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в
контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и
по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на
разработване и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли
да се използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на
физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и
въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план за
развитие. Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането
и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.
Планът за развитие на Община Чавдар е съставен в съответствие с целите и
приоритетите на:
1. Стратегия „Европа 2020”:
Приоритети:
•

Интелигентен растеж – постигане на по-добри резултати в ЕС в:
- образованието – насърчаване на хората да се учат и усъвършенстват

уменията си;
-

изследванията/иновациите –

създаване на нови

продукти/услуги,

генериращи растеж и работни места и помагащи за решаване на социалните проблеми;
-

цифровото

общество

–

използване

на

информационните

и

комуникационните технологии;
•

Устойчив растеж:
- изграждане на по-конкурентоспособна и нисковъглеродна икономика, в

която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин;
- опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на
загубата на биоразнообразие;
Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
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- възползване от водещата позиция на Европа в разработване на нови
технологии и производствени методи;
- въвеждане на ефикасни интелигентни електроразпределителни мрежи;
- подобряване на условията на бизнес, особено за малките и средните
предприятия;
•

Приобщаващ растеж:
- повишаване на равнищата на заетост в Европа – повече и по-добри

работни места, особено за жени, млади хора и възрастни хора;
- подпомагане на хората от всички възрасти да предвиждат и да се
приспособяват към промените чрез инвестиции в уменията и обученията;
- модернизиране на пазарите на труда и социалните системи;
- гарантиране, че ползите от растежа достигат до всички части на ЕС.
•

Икономическо управление:
- подобрена икономическа програма със засилен надзор от страна на ЕС;
- действия за реформиране на финансовия сектор.

2. Национална програма за развитие „БЪЛГАРИЯ 2020”:
Приоритети:
•

Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила;

•

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

•

Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал;

•

Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси;

•

Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна
иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност;

•

Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса;

•

Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

3. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012-2022 г.:
Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 8 / 155

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

Главна стратегическа цел:
•

Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на
използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически,
социален и териториален аспект.
4. Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
Приоритети:

•

Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика;

•

Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура;

•

Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията
на живот;

•

Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти
и развитие на сътрудничеството.
5. Национална програма за реформи на Република България (2011-2015):
Приоритети:

•

По-добра инфраструктура – по-добра свързаност с Европа, устойчиви и
конкурентоспособни региони с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду
им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското
културно-историческо наследство и природно богатство;

•

Конкурентоспособна младеж – намаляване дела на рано напусналите училище,
увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране
на младите учени, реализация на младите хора в България;

•

По-добра бизнес среда в ЕС – най-ниска данъчна тежест за бизнеса и
домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и
иновации), фискална стабилност;

•

По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна система и
гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите
и бизнеса, социална справедливост и сигурност.
Общинският план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г. е

основно средство и инструмент, с помощта на който се извършва стратегическото
планиране и програмиране на местното развитие. Основната цел в плана е да се
формулира визия за желаното състояние на общината за периода 2014-2020 г.
Конкретни задачи в ОПР на Община Чавдар са:
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1. Да се дефинират стратегическите цели на общинско развитие за
периода 2014-2020 г.
2. Да се дефинират специфичните цели и задачи за развитие.
3. Да се дефинират приоритетните области, конкретните мерки и проекти
за реализиране на плана.
4. Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни
ресурси за постигане на мотивираните цели.
5. Да създаде условия за усвояване на очакваните фондове от ЕС и
привличането им към територията на общината.
6. Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход
при решаване на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и
принципите за устойчиво развитие.
7. Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнение на мерки,
заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на
управлението.
8. Да мобилизира финансовите, материалните и човешки ресурси на
всички стопански организации, развиващи се на територията на Община Чавдар
за реализация на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.
1.4

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ
Настоящият документ е изготвен от външни експерти в съдействие със

служители от общинска администрация Чавдар. В продължение на няколко месеца на
основата на писмени методически материали от експертите, отделите разработиха свои
виждания за състоянието, проблемите, целите и задачите, които да бъдат включени в
плана.
Поставени са цели за развитие и мерки, които отчитат проблемите на общината
и на основата на силните характеристики и възможностите ограничават слабите
страни.
Основните етапи, през които преминава изготвянето на общинския план за
развитие са:
1. Инициация на процеса – Кметът на Община Чавдар възлага
разработването на Общински план за развитие на Община Чавдар за периода
2014-2020 г.
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2. Сформиране на екип – идентифициране на главните заинтересовани
лица и определяне на ключовите фигури, като се вземат предвид техните
очаквания при разработването на плана; определяне приноса на всеки един член
на екипа в процеса на планиране; представяне на основните проблеми, които
следва да бъдат разрешени и целите, които трябва да бъдат постигнати;
излъчване на ръководител на екипа.
3.

Анализ

на

социалната

среда

и

икономическите

параметри

(стратегически анализ) – събиране на информация за факторите, оказващи
влияние, преглеждане и организиране на информацията в определени категории
(сканиране); определяне на източниците на информация и създаване на база
данни, потвърждаване или опровергаване на резултатите (мониторинг);
планиране и прогнозиране на бъдещата насока на резултатите; оценка на
резултатите и тяхното влияние.
4. Изграждане на стратегическата рамка - формулиране на визия,
стратегически цели и приоритети и задачи (специфични цели).
5. Разработване на първоначален вариант на плана.
6. Преглед на плана и нанасяне на корекции.
7. Разработване на окончателен вариант на плана.
8. Разработване на план за действие.
2

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА

2.1

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
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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.
Състои се само от едно населено място – с. Чавдар. Тя е една от най-малките 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
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%.
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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
2.1.3.1

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
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децата и младите хора. Опазването и популяризирането на нематериалното наследство
е част от работата му.
2.1.3.2 Библиотеки
На територията на общината има една библиотека. Посещаемостта ѝ през 2013
г. е 4 521 посетители.
2.1.3.3 Културно-исторически паметници
Културно-историческите паметници на територията на общината са добре
поддържани и до тях е осигурен удобен обществен достъп. В обхвата на Община
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.
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
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.
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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

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

32.99

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

Бр.
фирми
от този
код
2
3
1

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно
47.11
с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия/Търговия
и
на 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
и
обслужване/Дейност на питейни заведения
56.30

2

Източник: Община Чавдар | Данните са валидни към 17.12.2013 г.

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
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
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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

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.
2.2.1.1 Селско стопанство.
Растениевъдство:
Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 18 / 155

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

Природните дадености предлагат сравнително добри условия за развитие
на селското стопанство. Това се отнася за развитие на културно земеделие отглеждане на зърнено-житни 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 послабо. Този отрасъл е приоритетен за общината поради даденостите и самите
ограничени възможности за развитие на региона.
2.2.1.2 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.

2.2.1.3 Горско, ловно стопанство и риболов
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”.
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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.
Недостатъчно е организирано събирането и оползотворяването на горски
плодове, гъби, билки, в която дейност биха могли да се намесят горскостопанския
участък и общинското ръководство.
2.2.1.4 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.
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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:
„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
транспортно-географско 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/,
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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 найвече: 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.
2.2.1.5 Бюджет на общината, приходи и разходи. Дълготрайни материални активи.
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/в близост до
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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

2010

2011

2012

2013

Собствени
приходи общо

1421244 70%

2308788 77%

2519089 77%

3549893 82%

Данъчни приходи

28148

34550

30045

44068

1%

1%

1%

1%

Неданъчни
приходи

1217618 60%

2191325 73%

2645249 81%

2541531 59%

-

-

-

-

-556815 -17% 504893

12%

175478

9%

82913

3%

400610

12%

459401

11%

България

597603

29%

631486

21%

700313

21%

704180

16%

Трансфери

17413

1%

45255

2%

56050

2%

56296

1%

Общо приходи

2036260 100% 2985499 100% 3275452 100% 4310369 100%

Възстановени от
проекти
Остатък от
предходната
година
Субсидия от
Република

Разходи

2010

2011

2012

2013

Общи държавни
служби

547161

28%

739234

29%

989194

35%

1082496 33%

Образование

276073

14%

296489

11%

349241

12%

366397

11%

Здравеопазване

5743

0%

6461

0%

6423

0%

7945

0%

дейности

83919

4%

92975

4%

90038

3%

89034

3%

Жилищно

221579

11%

903340

35%

953234

34%

1186625 36%

Социални
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строителство и
благоустройство
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%

Икономически

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

Приходи 2012 г.
Трансфери
2%

Възстановени
от проекти
-17%

Субсидия от
Република
България
16%

Данъчни
приходи
1%

Неданъчни
приходи
81%

Приходи 2013 г.
Трансфери
1%

Данъчни
приходи
1%

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

От друга страна нарастването в общите разходи на общината е със значително
по-ниски 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%
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през 2010 г. Долу изобразените графики представят структурата на разходите и
тяхното изменение през разглеждания период.

Разходи 2010 г.
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Разходи 2012 г.
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35%
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Разходи 2013 г.
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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.
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2010
Разходи за Дълготрайни материални
активи

45445

2011
70085

2012

2013

956431

661642

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 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.

Разходи за ДМА
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400000
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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.
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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.
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
разнообразяване

на

влияние

върху

произвежданата

общинската
продукция;

икономика,
увеличаване

ще
на

окажат:

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 Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.
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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/.
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.
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
административно-териториални 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
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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
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:
01.03.2001 г.
България

01.02.2011 г.

Прираст

Прираст /%/
31.12.2013 г.

/%/
2001-

2001-2011 г.

2013 г.

7 928 901

7 364 570

7 245 677

- 7,1%

- 8,6%

2 097 781

2 131 233

2 127 618

1,6%

1,4%

273 240

247 489

240 877

- 9,4%

- 11,8%

1 422

1 272

1 234

-10.55%

-13.22%

Югозапа
ден
район
Област
София
Община
Чавдар

Динамика на населението в периода 2001-2013 г.
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/
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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 г.
31.12.2007 г.
01.02.2011 г.
31.12.2013 г.

данни от предпоследното преброяване на населението, проведено
през 2001 г.
данни за броя на населението от 2007 г. - в ролята на реперна година
/членство на България в ЕС/
данни от последното преброяване на населението в България през
2011 г.
последни налични статистически данни за протичащите
демографски процеси в страната
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1234
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1100

към 2001г.

към 2007г.

към 2011г.

към 2013г.

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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към 2007г.*

към 2011г.

към 2013г.

Относителен прираст на населението на община Чавдар за периода 2007-2013

1.00%
-1.00%

-1.20%

-3.00%
-2.99%
-5.00%
-7.00%
-9.00%
-9.47%

-11.00%
-13.00%
-15.00%

към 2007г.*

към 2011г.

към 2013г.

Абсолютен прираст на населението на община Чавдар за периода 2007-2013
* спрямо 01.03.2001 г.
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
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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/. 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

Население /бр./

Гъстота на населението
/д/км2/

01.02.2011

31.12.2013

01.02.2011

31.12.2013

год.

год.

год.

год.

111 001,9

7 364 570

7 245 677

66,34

65,27

20 306,4

2 131 233

2 127 618

104,95

104,77

7 062,3

247 489

240 877

35,04

34,11

70,8

1 272

1 234

17,97

17,43

Област София
Община
Чавдар

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.
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,
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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 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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Брой живородени деца в община Чавдар в периода 2001-2013 г.
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
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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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Коефициент на раждаемост на населението на Община Чавдар в периода 2001-2013 г.
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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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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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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
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.
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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.
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 по-неблагоприятна спрямо тази за Югозападния район от ниво 2 /-3,7‰/.
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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./
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.
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* 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/

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.
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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.
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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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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 заместване 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. 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
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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.
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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
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
по-висок 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./.
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Структура
/%/
Област София

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

35 589

14,4%

148 066

59,8%

63 834

25,8%

Община Чавдар
183

14.39%

705

55.42%

384

30.19%

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.
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 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
по-ниска 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
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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

91,4%

7,4%

96.14%

3.53%

София
Община
Чавдар
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 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.
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Нямат; 8.58%
Католическо;
0.41%

Не се
самоопределят;
3.93%

Източноправослав
но; 86.76%

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%/.
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
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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
България
Област
София
Община
Чавдар

Незавършено
начално

Никога не
посещавали Дете*
училище

19,6%

43,4%

23,1%

7,8%

4,8%

1,2%

0,2%

12,3%

47,6%

26,2%

8,3%

4,5%

0,8%

0,2%

8.61% 47.74%

26.92%

10.70%

4.85%

1.09% 0.08%

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 по-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.
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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.
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.
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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 стойност за целия 13 годишен период. През 2013 г. показателят е в
порядъка на -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.
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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 найвисок 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 дял 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%.
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 поблагоприятна стойност за мъжете, които формират 57.55% / 320 д./ и 42.45% /236д./ за
жените.
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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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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
/най-близка 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
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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
по-неблагоприятна 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%/.
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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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
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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.
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%.
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
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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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По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/

Друг важен елемент от структурата на извършвания анализ представлява
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“ – 131 д., 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.
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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.

Добивна промишленост

131

Държавно управление

51

Преработваща промишленост

47

Строителство

46

Селско горско и рибно стопанствп

38

Търговия

36

Транспорт и пощи

19

Образование

18

Административни дейности

13

Хотелиерство

10

Здравеопазване и социална работа

9
0

20

40

60

80

100

120

140

Заети лица на 15-64 навършени години в Община Чавдар по класове икономически дейности към 01.02.2011 г.
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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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* 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
2014-2020 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%.
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
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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 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./.
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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

Педагогически

Деца
общо

Места

персонал

в т.ч.
момичета

общо

в т.ч.
детски

общо

на 100

Детски
групи

деца

Област София
74

7 902

3 815

644

600

8 535

108,0

321

36

128.6

2

Община Чавдар
1

28

12

3

3

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.
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.
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I-IV клас
Учебна
година
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014

Училища Паралелки

V-VIII клас
учащи

учители общ в т.ч.
о

жени

Паралелки

учащи
учители

общо

в т.ч.
жени

Завършили

1

4

5

44

18

3

5

35

15

8

1

4

5

42

17

4

6

53

23

9

1

4

5

40

18

3

5

30

13

16

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

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.
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,
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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
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
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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 налична на територията на 21 от общо 22-те общини в
териториалния обхват на Област София /изключение прави само Община Челопеч/.
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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:

Капацитет
Вид услуга

Местоположен

Статус
нова/наличн

2010

2015

год.

год.

10

15

Чавдар

налична

0

10

Чавдар

нова

ие

а

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
услуги”/
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Домашен помощник

0

10

Чавдар

нова

Домашен социален патронаж

30

50

Чавдар

налична

Дневен център /за стари хора/

0

30

Чавдар

нова
нова /след
преструктур

Дневен център /за деца с увреждания/

0

30

Златица

иране на
ДМСГД Златица/

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

0

15

Пирдоп

нова

0

15

Пирдоп

нова
налична
/предстоящо

Център за обществена подкрепа

30

100

Пирдоп

увеличаване
на
капацитета/

Приемна грижа

1

3

Чавдар

нова

0

30

Пирдоп

нова

Чавдар

налична

Дом за стари хора /с отделение за лежащо
болни/

Други видове социални услуги
Клуб на пенсионера

30

30

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.
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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.
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
културно-просветната 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.
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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, 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

2.4.1 Транспортна инфраструктура и достъпност
2.4.1.1

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
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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“.
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.
2.4.1.2 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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2.4.1.3 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.
По отношение на ветроенергийния потенциал, енергийната ветрова плътност,
измерена в мощност за територията на общината е в порядъка на около 100-199W/m2
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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 далекосъобщенията, пощенските услуги,
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.
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Необходима

е

по-добра

телекомуникационна

осигуреност

на

средата,

предлагаща по-широк диапазон от услуги, да се предвидят нови трасета или да се
локализират места с различни видове телекомуникационни станции.
2.4.4 ВиК
С. 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 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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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2.5.6 Биологично разнообразие, защитени
Националната екологична мрежа

територии

и

защитени

зони

от

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
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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).
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
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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: 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,
здравно-украсно 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”.
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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,
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
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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”.
1.1 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
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);
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Малък ястреб (Accipiter nisus); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Обикновен пчелояд
(Merops apiaster); Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Зеленоглава патица (Anas
platyrhynchos); Зеленоножка (Gallinula chloropus).
1.2 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)
(*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),
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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:
паракалоптенус

Ручеен

(Paracaloptenus

рак

(Austropotamobius

caloptenoides),

torrentium),

Одонтоподизма

Обикновен

(Odontopodisma

rubripes), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Кордулегастер (Cordulegaster heros),
Callimorpha quadripunctaria, 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.
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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.
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Река Тополница е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в
периода март-юни, а минимумът — август-октомври.
Среден годишен отток: при устието на река Медет (Буковица) — 3,75 м3/сек;
при село Лесичово — 10,0 м3/сек.
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.

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 87 / 155

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

Община Чавдар няма изградено и действащо депо за строителни отпадъци. В
местност „Бостанлъка” съществува нерегламентирано такова сметище.
В

територията

хвостохранилището

на

общината

попада

участък

за производствени отпадъци

„Сулуджа

„Бенковски

дере”

от

2”, обслужващо

рудодобивния комплекс на „Елаците Мед” АД.
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.
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- 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
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
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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”:
Контролирани параметри: Финни прахови частици (ФПЧ 10) в атмосферния
въздух - 24 часови стойности
Дебит на
помпата

0.09284 53.8288 60.258 c428

1.80

29.90

50

2 20.5.2014

14.8

0.09265 53.6560 61.792 c429

1.61

26.00

50

3 21.5.2014

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

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

23:30:00

5 23.5.2014

00:10:00

4 22.5.2014

Дебит по газовия
часовник (m3)

14.6

Дата

Средно атмосферно
налягане (MPa)

1 19.2.2014

№

Начало на
пробовземането
Край на
пробовземането

Нето тегло (mg)

Измерен
прах
Идентификационен №
на филтъра

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

Специфични
условия
Средна температура на
въздуха (C°)

Пробовземане

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

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

Средногодишна концентрация на
ФПЧ10 за СГН
[40 µg/m3]
38,13

Данните от изследванията на тревната покривка в различни райони на
Пирдопско-Златишка котловина показват, че растителните проби сa замърсени с тежки
метали. Най–плътно е замърсяването с мед, следвано от оловото, хрома и никела.
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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 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.
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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
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
Пирдопско-Златишка

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
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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.
„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
злато-съдържащи руди. Предприятието разполага с 12 броя трошачки, разположени в
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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.
„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).
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2.6

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

2.6.1 Законодателна рамка
Основните нормативни актове, свързани с изграждането и функционирането на
общинската администрация, са:
- Законът за администрацията;
- Законът за местното самоуправление и местната администрация;
- Законът за държавния служител и всички нормативни актове по неговото
прилагане;
- Кодексът на труда.
Направените през 2012 г. изменения в гореизброените закони и подзаконови
актове, 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.
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2.6.2 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

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

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.

Географско положение и общ профил
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, - Нисък дял на използваните земеделски
осъществяващ транспортна връзка между площи, неразвита и/или амортизирана
градовете София и Бургас;
напоителна мрежа.
- Наличие на значителни горскостопански -Недостатъчно
развита
здравна
ресурси.
инфраструктура – дефицити при обхващане
на населението със здравни услуги.
- Богато биоразнообразие - наличие на
защитени територии и защитени зони.
Икономическо развитие
- Наличие на потенциал за развитието на
алтернативен вид туризъм.
- 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);
- Общинска администрация, която разбира
спецификите на стартирането и управлението
на различни бизнес модели във връзка, с
което осъзнато насърчава и улеснява всички
потенциални инвеститори на територията на
Чавдар, чрез конкретни мерки и действия.

Икономическо развитие
- Неоползотворен потенциал за развитието на
туристическа дейност.
- 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 дейност да предполага
разкриване на нови работни места в
краткосрочен план.

Социална сфера и човешки ресурси
- Стремеж към развитие на широк кръг от
социални услуги, предоставяни в рамките на
общността.
- Активна политика на настоящата общинска
администрация за задържане на младите и
осигуряването на възможности за трудова
реализация в Чавдар.

Социална сфера и човешки ресурси
- По-неблагоприятни стойности на основните
демографски
показатели
/динамика,
раждаемост, смъртност и естествен прираст/,
отреждащи по-неблагоприятна позиция,
спрямо тази на страната, района от ниво 2,
областта и голяма част от общините в област
София;
- Ясно изразена тенденция на намаление на
броя на населението в общината;
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Критично
раждаемостта;
- Регресивна
населението;

ниски
възрастова

стойности
структура

на
на

Инфраструктурно развитие
- Пътна мрежа, представена от важни
транспортни артерии с национално и
регионално значение;
- Отлични параметри на пътищата и на
уличната мрежа;

Инфраструктурно развитие
- Морално остарял е довеждащият колектор
от „Кьой дере”;
- Непълно покритие на мобилните оператори
по отношение на предоставяните от тях 3G
услуги,
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
- Изцяло подменена водопроводна мрежа;
територията на общината.
- 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.
Околна среда

Околна среда

На територията на община Чавдар не
се наблюдават сериозни проблеми от
екологичен характер.
Наличие на три хвостохранилищаБенковски I, Бенковски II и това на „Дънди
Прешъс Метълс Челопеч” .

- Наличие на екологични проблеми, свързани
с директното заустване на отпадъчни води и
изхвърляне
на
отпадъци
на
нерегламентирани за тази цел места.
- Замърсяването на р. Тополница.

Териториално развитие
- Потенциал за развитие на разнообразни
форми на туризъм;
- Потенциал за развитие и използване на
ВЕИ;
- Подходящи условия за планиране на
интегрирано развитие на местно ниво;
- Силен интерес към участие в проекти по
програми за териториално
сътрудничество.

Териториално развитие
Пета
степен
на
функционална
категоризация /при последна осма категория/
на общинския център - с. Чавдар.

Административен капацитет
Административен капацитет
- Наличен капацитет за административно -Възможността от евентуалната смяна на
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обслужване на гражданите.
голяма част от експертния персонал в
- Оптимизирана структура на общинската следствие, на което да се наруши вече
администрация;
изградения 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.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Географско положение и общ профил
- Оползотворяване в оптимална степен на
възможностите
на
природноресурсния
потенциал за развитие на територията.

Географско положение и общ профил
- Засилване на различията в степента на
развитие, които съществуват между отделните
общини в териториалния обхват на София
област.

Икономическо развитие
- Повишаване възможностите за развитие на
земеделското производство;
- Развитие на дърводобивната промишленост
чрез създаденото общинско предприятие;
- 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
община Чавдар, в резултат на успешно
осъществени предприемачески инициативи;
- Стартиране на съвместни регионални
инициативи и партньорства в сферата на
приоритетни за развитие икономически
дейности.

Икономическо развитие
- Страх за стартиране на бизнес инициативи у
потенциално заинтересовани инвеститори,
чувствителни на темата „екология”, въпреки
взетите мерки за обезопасяване на трите
хвостохранилища на територията на Чавдар

Социална сфера и човешки ресурси
- Продължаване политиката за предоставяне
на възможно най-широк кръг от социални
услуги в рамките на общността;

Социална сфера и човешки ресурси
- Засилване негативното влияние
протичащите демографски процеси
територията на общината;

- Продължаващо влияние на факторите,
оказващи задържащ ефект върху развитието
на туризма.
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- Подобряване състоянието на обектите на - Увеличаване на риска от социално
различните видове инфраструктура, имащи изключване и изолация на уязвими групи от
пряко отношение към качеството на живот обществото.
на 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
- Подобряване количествените и качествени
параметри на техническата инфраструктура
в общината.
Оползотворяване
на
неизползвани
свободни
терени,
постройки
и
инфраструктура
за
привличане
на
инвестиции.

Инфраструктурно развитие
- Влошаване състоянието на техническата
инфраструктура,
поради
ограничените
възможности
за
реализация
на
инфраструктурни проекти.

Околна среда
- Провеждане на политика, насочена към
опазване компонентите на околната среда в
общината.
- 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;
- 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;

Околна среда
- Проявление на проблеми от екологичен
характер, породени от неспазването на
екологични норми и изисквания.
- Повишаване или запазване на нивата на
замърсяване на р. Тополница, което
предполага ограничаване отглеждането на
определени селско-стопански култури, били
традиционни преди няколко десетилетия.

Териториално развитие
- Развитие на среда, благоприятстваща
стартирането на успешни инициативи за
териториално сътрудничество.

Териториално развитие
- Неоползотворяване на съществуващите
възможности за сътрудничество на различни
териториални нива.
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Административен капацитет
- Изграждане на капацитет за реализация на
обществено значими проекти, насочени към
подобряване качеството и стандарта на
живот;
- 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.

3

Административен капацитет
- Липса на вътрешна мотивация и потребност
за развитие на качествата и получаване на
нови знания и компетенции.

СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ЧАВДАР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА
Програмният

период

2014-2020

г.

предоставя

нови

възможности

за

стратегическо планиране на териториалните единици в Р. България. Неотменна част от
процеса на планиране представлява прилагане принципа на приемственост между
стратегическите документи на различни териториални нива в страната. Разработването
на стратегическата част на Общинския план - в неговата роля на основен стратегически
документ за местно развитие, следва да се обвърже с разработените стратегически
документи на областно, регионално и национално ниво.
Разработването на плана като стратегически документ е неотменна интегрална
част от системата за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в
страната.
С цел успешно прилагане възприетия принцип на приемственост и отчитайки
интегралната същност на документа за местно развитие, предстоящото формулиране
на стратегически цели и приоритети за развитие на общината до 2020 г., следва да се
обвърже с тези на национално, регионално и областно ниво.

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 101 / 155

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

Визията, целите и приоритетите на Община Чавдар за периода 2014-2020 година
са формулирани, съобразно целите и приоритетите, заложени в общоевропейските
документи и национални документи, Регионалния план за развитие на Югозападен
район ниво 2 за периода 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на Област
София за периода 2014-2020 г. При формулирането им са взети предвид:
- Глобализацията и предизвикателствата, които крие тя;
- Демографското състояние;
- Климатичните промени;
- Голямата зависимост от невъзобновяеми енергоизточници и недостигът на
ресурси;
- Трудовата заетост;
- Преминаване към „икономика, основана на знание и иновации” и нарастване
на необходимостта от високообразовани и предприемчиви хора и нови технологии и
качествено нови услуги;
- Опазване на околната среда и културно-историческото наследство;
- Състоянието на транспортната и друга инфраструктура;
- Прилагане на концепцията за „интегрирано устойчиво развитие”.

1. Визия на Община Чавдар

ВИЗИЯ:
Община Чавдар – привлекателно място за живеене и туризъм със съхранена
природа и културно-историческо наследство, съвременна инфраструктура,
създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо развитие и
интелигентен растеж, висок жизнен стандарт, основани на привлечени инвестиции
и използване на собствения потенциал.
Визията за развитие на Община Чавдар е съобразена с:

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 102 / 155

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

- очакванията за динамично и устойчиво развитие на общината;
- очакванията за висок икономически растеж на общината;
- очакванията за интелигентен растеж на общината;
- очакванията за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на
хората в общината;
- очакванията за съхранени природа и културно-историческо наследство.
2. Стратегически цели на Община Чавдар
Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща
благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда.
Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж
чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси.
3. Приоритети и специфични цели на Община Чавдар.
Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща
благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда.
Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал.
Специфична цел 1: Подобряване качеството на човешкия ресурс чрез:
Мярка 1: Фокусиране на вниманието върху развитието на творчеството,
иновациите и предприемачеството
Мярка 2: Непрекъсната квалификация и преквалификация на човешкия ресурс –
прилагане на принципа „учене през целия живот”.
Специфична цел 2: Подобряване качеството на предоставяните услуги на
територията на общината чрез:
Мярка 1: Модернизиране на съществуващата база за предоставяне на здравни и
социални услуги.
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Мярка 2: Разширяване кръга на предоставяните услуги – разкриване на нови
услуги (предимно социални услуги).
Специфична цел 3: Стимулиране развитието на културата и спорта чрез:
Мярка1: Модернизиране на съществуващата материална база за извършване на
спортни и културни дейности.
Мярка 2: Разширяване кръга на извършваните спортни и културни мероприятия.
Приоритет 2: Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване на
заетостта.
Специфична цел 1: Задържане на населението в трудоспособна възраст чрез:
Мярка 1: Въвеждане и прилагане на различни стимулиращи мерки за задържане
– подобряване на обучителната (образователна и квалификационна) среда, съобразно
потребностите на пазара на труда .
Мярка 2: Разкриване на нови работни места.
Специфична цел 2: Повишаване производителността на труда чрез:
Мярка 1: Непрекъснати обучения, практики и други форми на опит – прилагане
на принципа „учене през целия живот” .
Мярка 2: Адаптиране към иновациите.
Специфична цел 3: Пълноценно използвате на човешкия капитал чрез:
Мярка 1: Създаване на благоприятни условия за навлизане на млади хора на
пазара на труда.
Мярка 2: Постигане на равновесие между търсенето и предлагането на труд.
Приоритет 3: Устойчиво селищно развитие.
Специфична цел 1: Подобряване на транспортната свързаност.
Мярка 1: Подобряване на транспортния достъп.
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Специфична цел 2: Подобряване на благоустройството и комуникационната
свързаност.
Мярка 1: Развитие и модернизация на съществуващата телекомуникационна
мрежа.
Мярка 2: Разширяване вида на предлаганите съобщителни услуги за
населението.
Мярка 3: Доизграждане на канализационните системи, вкл. осигуряване на
пречиствателна станция за отпадни води.
Мярка 4: Саниране на сградния фонд с участието на живущите в тях и НПО.
Мярка 5: Подобряване инфраструктурата в с.Чавдар
Специфична цел 3: Опазване на околната среда и подобряване на системата за
управление на отпадъците.
Мярка 1: Подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване.
Мярка 2: Осигуряване на разделно събиране на отпадъците.
Мярка 3: Разрешаване на проблемите с т.нар. „опасни отпадъци”.
Мярка 4: Ограничаване на природните рискове.
Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж
чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси.
Приоритет 1: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство.
Специфична цел 1: Развитие на конкурентоспособно селско стопанство чрез:
Мярка 1: Отглеждане и производство на зърнени култури.
Мярка 2: Развитие на животновъдството.
Мярка 3: Развитие на зеленчукопроизводството и отглеждането на плодове.
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Мярка 4: Създаване на условия за развитие на билкопроизводството и
гъбарството.
Специфична цел 2: Развитие на горското стопанство чрез:
Мярка 1: Възстановяване на горския фонд – залесяване.
Специфична цел 3: Разнообразяване на икономиката чрез:
Мярка 1: Развитие на преработвателната промишленост – преработка на
селскостопанска и горска продукция в малки и средни предприятия.
Мярка 2: Привличане на чуждестранни инвестиции за развитие на земеделското
производство и животновъдството.
Приоритет 2: Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика, основана
на знания и иновации.
Специфична цел 1: Развитие на конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес чрез:
Мярка 1: Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции, вкл.
чуждестранни;
Мярка 2: Стимулиране въвеждането на нови технологии и иновации.
Специфична цел 2: Създаване на партньорства между научни институции от
и/или извън страната, от една страна, и публичния и частния сектор на територията на
общината, от друга:
Мярка 1: Открита комуникация и сътрудничество между заинтересованите
страни.
Мярка 2: Осигуряване на образователни ресурси в помощ на местното
самоуправление и бизнеса.
Приоритет 3: Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие на
туризма.
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Специфична цел 1: Опазване на природното и културно-историческо наследство.
Специфична цел 2: Развитие на туризма чрез:
Мярка 1: Стимулиране на специфичните за територията на общината видове
туризъм.
Мярка 2: Обновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.
Мярка 3: Създаване на нови туристически атракции.
Мярка 4: Маркетинг и реклама на туристически продукти.
Мярка 5: Привличане на инвестиции.
Приоритет 4: Подобряване на административния капацитет на Общинска
администрация - Чавдар.
Специфична цел 1: Оптимизиране структурата на общинска администрация
чрез:
Мярка

1:

Преквалификация

на

разполагаемия

човешки

ресурс

и

съсредоточаване на няколко дейности в ръцете на един човек.
Специфична цел 2: Подобряване на професионалната компетентност в
общинската администрация чрез прилагане на принципа „учене през целия живот”.
Специфична цел 3: Подобряване качеството на административното обслужване
за гражданите и бизнеса и развитие на е-администрацията.
Специфична цел 4: Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на
администрацията.
Приоритет 5: Създаване и развитие на партньорства.
Специфична

цел

1:

Развитие

на

партньорства

с

частния

сектор,

неправителствения сектор и местната общност.
Специфична

цел

2:

Развитие

на

трансграничното

и

транснационално

сътрудничество.
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Предвид ролята на Областната стратегия за формулиране стратегическата рамка
за развитие на Община Чавдар, при разработването, пряко се отчитат препоръките и
насоките, отправени в Стратегията за развитие на Софийска област.
Важен

структурен

елемент

на Областните стратегии

за развитие са

Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на плановете за
развитие на общините в обхвата на съответната област. В Областната стратегия за
развитие на Софийска област са разработени общи насоки, очертаващи основните
принципи и условия, които да бъдат отчетени в процеса на местно стратегическо
планиране на територията на 22-те общини в областта.

4

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативна финансова таблица по източници на финансиране
Мярка

Година/
срок/
период

Отговорна
институция
/ партньор

Национално
финансиране

Европейски
съюз

Друго
финансиране

РБ
ОБ
Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща
благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда
Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал
Цел 1: Подобряване качеството на човешкия ресурс
Мярка
1: 2014-2020 Община/
Фокусиране
на
бизнес



вниманието върху
развитието
на
творчеството,
иновациите
и
предприемачествот
о.
Мярка
2: 2014-2020 Държава,
Непрекъсната
община,




квалификация,
бизнес, НПО
преквалификация
на
човешкия
ресурс – прилагане
на
принципа
„учене през целия
живот”
Цел 2: Подобряване качеството на предоставяните услуги на територията на общината
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Мярка
1: 2014-2020 Държава,
Модернизиране на
община/




съществуващата
бизнес
база
за
предоставяне
на
здравни
и
социални услуги
Мярка
2: 2014-2020 Държава,
Разширяване кръга
община



на предоставяните
услуги
–
разкриване на нови
услуги (предимно
социални услуги)
Цел 3: Стимулиране развитието на културата и спорта
Мярка
1: 2014-2020 Община,
Модернизиране на
бизнес, НПО



съществуващата
материална база за
извършване
на
спортни
и
културни дейности
Мярка
2: 2014-2020 Държава,
Разширяване кръга
община,



на извършваните
НПО
спортни
и
културни
мероприятия
Приоритет 2: Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване на заетостта
Цел 1: Задържане на населението в трудоспособна възраст
Мярка
1: 2014-2020 Държава,
Въвеждане
и
община,
прилагане
на
бизнес, НПО
различни




стимулиращи
мерки
за
задържане
–
подобряване
на
обучителната
(образователната и
квалификационна)
среда, съобразно
потребностите на
пазара на труда
Мярка
2: 2014-2020 Държава,
Разкриване на нови
община,




работни места
бизнес, НПО
Цел 2: Повишаване производителността на труда
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Мярка
1: 2014-2020 Държава,
Непрекъснати
община,
обучения,
бизнес, НПО
практики и други



форми на опит –
прилагане
на
принципа „учене
през целия живот”
Мярка
2: 2014-2020 Държава,
Адаптиране
към
община,



иновациите
бизнес
Цел 3: Пълноценно използване на човешкия капитал
Мярка
1: 2014-2020 Държава,



Създаване
на
община,
благоприятни
бизнес
условия
за
навлизане на млади
хора на пазара на
труда
Мярка
2: 2014-2020 Община/

Постигане
на
бизнес
равновесие между
търсенето
и
предлагането
на
труд
Приоритет 3: Устойчиво селищно развитие
Цел 1: Подобряване на транспортната свързаност
Мярка
1: 2014-2020 Държава,



Подобряване
на
община
транспортния
достъп до главните
транспортни
коридори
Цел 2: Подобряване на благоустройството и комуникационната свързаност
Мярка 1:
2014-2020 Държава/
Развитие
и
бизнес

модернизация на
съществуващата
телекомуникацион
на мрежа
Мярка
2: 2014-2020 Държава/
Разширяване вида
бизнес

на
предлаганите
съобщителни
услуги
за
населението
Мярка
3: 2014-2020 Държава/
Доизграждане на
община
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канализационните
системи,
вкл.
осигуряване
на
пречиствателна
станция за отпадни
води
Мярка 4:
2014-2020 Държава,
Саниране
на
община,




сградния фонд с
бизнес,
участието
на
граждани,
живущите в тях и
НПО
НПО.
Мярка
5: 2014-2020 Община



Подобряване
инфраструктурата
в с.Чавдар
Цел 3: Опазване на околната среда и подобряване на системата за управление на
отпадъците
Мярка
1: 2014-2020 Община
Подобряване
на


дейността
по
сметосъбиране и
сметоизвозване
Мярка
2: 2014-2020 Община
Осигуряване
на


разделно събиране
на отпадъците
Мярка
3: 2014-2020 Община/
Разрешаване
на
бизнес


проблема с т.нар.
„опасни отпадъци”
Мярка
4: 2014-2020 Държава/
Ограничаване на
община



природните
рискове
Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж чрез
ефективно и рационално използване на местните ресурси
Приоритет 1: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство
Цел 1: Развитие на конкурентоспособно селско стопанство
Мярка
1: 2014-2020 Бизнес,
Отглеждане
и
граждани


производство
на
зърнени култури
Мярка 2:
2014-2020 Бизнес,
Развитие
на
граждани


животновъдството
Мярка 3: Развитие 2014-2020 Бизнес,
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на
граждани


зеленчукопроизвод
ството
и
отглеждането
на
плодове
Мярка 4:
2014-2020 Бизнес,


Създаване
на
граждани
условия
за
развитие
на
билкопроизводство
то и гъбарството
Цел 2: Развитие на горското стопанство
Мярка
1: 2014-2020 Държава,
Възстановяване на
община,




горския фонд
бизнес,
граждани
Цел 3: Разнообразяване на икономиката
Мярка 1:
2014-2020 Бизнес,
Развитие
на
граждани


преработвателната
промишленост
–
преработка
на
селскостопанска и
горска продукция в
малки и средни
предприятия
Мярка 2:
2014-2020 Бизнес,
Привличане
на
граждани


чуждестранни
инвестиции
за
развитие
на
земеделското
производство
и
животновъдство
Приоритет 2: Развитие на устойчива, конкурентоспособна икономика, основана на
знания и иновации
Цел 1: Развитие на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес
Мярка 1:
2014-2020 Община,
Създаване
на
бизнес,



благоприятни
граждани
условия
за
привличане
на
инвестиции
Мярка
2: 2014-2020 Община,
Стимулиране
бизнес,



въвеждането
на
граждани
нови технологии и
иновации
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Цел 2: Създаване на партньорства между научни институции от и/или извън страната,
от една страна, и публичния и частния сектор на територията на общината, от друга
страна
Мярка 1:
2014-2020 Община,
Открита
бизнес



комуникация
и
сътрудничество
между
заинтересованите
страни
Мярка
2: 2014-2020 Община,
Осигуряване
на
бизнес



образователни
ресурси в помощ
на
местното
самоуправление и
бизнеса
Приоритет 3: Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие на туризма
Цел 1: Опазване на природното и културно –историческо наследство
2014-2020 Държава,
община,




бизнес,
граждани,
НПО
Цел 2: Развитие на туризма
Мярка
1: 2014-2020 Община,
Стимулиране
на
бизнес,



специфичните за
граждани,
територията
на
НПО
общината видове
туризъм
Мярка 2:
2014-2020 Община,
Обновяване
на
бизнес,



съществуващата
граждани,
туристическа
НПО
инфраструктура
Мярка 3:
2014-2020 Община,
Създаване на нови
НПО,



туристически
граждани
атракции
Мярка 4:
2014-2020 Община,
Маркетинг
и
бизнес, НПО



реклама
на
туристически
продукти
Мярка
5: 2014-2020 Община,
Привличане
на
бизнес,



инвестиции
НПО,
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граждани
Приоритет 4: Подобряване на административния капацитет на Общинска
администрация - Чавдар
Цел 1: Оптимизиране структурата на общинската администрация
Мярка
1: 2014-2020 Община
Преквалификация


на разполагаемия
човешки ресурс и
съсредоточаване на
няколко дейности в
ръцете на един
човек.
Цел 2: Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация
чрез прилагане на принципа „учене през целия живот”
2014-2020 Държава,
община,




бизнес, НПО
Цел 3: Подобряване качеството на административното обслужване за гражданите и
бизнеса и развитие на е-администрация
2014-2020 Община



Цел 4: Повишаване прозрачността и отчетността в дейността на администрацията
2014-2020 Община


Приоритет 5: Създаване и развитие на партньорства
Цел 1: Развитие на партньорства с частния сектор, неправителствения сектор и
местната общност
2014-2020 Община,
бизнес,


граждани,
НПО
Цел 2: Развитие на трансграничното и транснационално сътрудничество
2014-2020 Община,
бизнес, НПО



Забележка: Необходимите ресурси за реализацията на плана по дялове на
финансиране от различните източници на финансиране ще станат ясни при
стартирането на проектите, където трябва да се съобрази с Рамковите Програми
за Инвестиции на различните сектори и с оглед тяхната периодичност.
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5

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА.
Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща

благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на труда.
Приоритет 1: Укрепване на човешкия капитал.
Специфична цел 1: Подобряване качеството на човешкия ресурс.
Индикатори за наблюдение и оценка:
Брой оборудвани терминални места с ИКТ /информационни и комукационни
технологии/ средства в училището;
Брой и относителен дял на лицата ползващи терминалните места с ИКТ;
Повишено ниво на преподаване и на усвояване на учебния материал,
стимулиращо иновативността и предприемачеството;
Повишавано качеството на общуване между учители, ученици,родители.
Брой нови извънкласни занимания, целящи разгръщане на творческите
инициативи, брой и относителен дял на участниците в тях,
Брой представителни мероприятия на участниците в извънкласните занимания
Брой родители участващи в образователния процес, брой съвместно разработени
и реализирани училищни политики
Брой преминали обучение и брой повишили професионалната си компетентност
Брой създадени нови фирми – относителен дял на предприемачите на
територията на общината.
Специфична цел 2: Подобряване качеството на предоставяните услуги на
територията на общината.
Индикатори за наблюдение и оценка:
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Брой изградени специализирани институции и центрове за нуждите на
възрастните хора и за лица с медико-социални проблеми.
Обновена инфраструктура на специализираните заведения.
Увеличаване на броя на услугите в обичайна домашна среда.
Брой здравни заведения.
Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на здравеопазването и
социалните услуги.
Процент население, получило нови здравни и социални услуги.
Специфична цел 3: Стимулиране развитието на културата и спорта.
Индикатори за наблюдение и оценка:
Вложени нови инвестиции, свързани с развитие на културата и спорта.
Нови и обновени спортни съоръжения.
Брой проведени културни и спортни мероприятия за 1 /една/ година.
Приоритет 2: Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване на
заетостта.
Специфична цел 1: Задържане на населението в трудоспособна възраст.
Индикатори за наблюдение и оценка:
Създадени условия за равнопоставеност на пазара на труда.
Създадени програми за заетост.
Брой новооткрити работни места.
Относителен дял на хората в трудоспособна възраст, преминали обучения за
придобиване/повишаване на
квалификацията, съобразно потребностите на пазара на труда.
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Повишена трудова заетост.
Специфична цел 2: Повишаване производителността на труда.
Индикатори за наблюдение и оценка:
Предприети и организирани квалификационни курсове за хора, попадащи в
различните възрастови групи.
Повишена квалификация на хора с ниско образование.
Относителен дял на хората, работещи с новите техники и технологии.
Брой информационни мероприятия за популязиране ученето през целия живот
Специфична цел 3: Пълноценно използване на човешкия капитал.
Индикатори за наблюдение и оценка:
• Намаляване равнището на безработица сред младото население в
трудоспособна възраст.
• Намаляване равнището на безработица сред младото население в
трудоспособна възраст с висше
образование.
• Повишена трудова заетост.
• Създадени условия за равнопоставеност на пазара на труда на уязвими
социални групи.
• Брой ученици, преминали стажове във фирми
Приоритет 3: Устойчиво селищно развитие.
Специфична цел 1: Подобряване на транспортната свързаност.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Състояние на общинските пътища.

•

Реконструкция и подобряване на общинските пътища.

•

Реконструкция и подобряване на уличната мрежа.

•

Степен на организираност на движението в общината.

•

Процент нови транспортни средства.
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•

Процент на превозените с междуградски транспорт.

•

Брой изградени платформи за хора с увреждания.

•

Процент на населението с подобрен транспортен достъп.

•

Брой на осъществените сътрудничества със съседни общини и

области, подобряващи транспортната система.
Специфична

цел

2:

Подобряване

на

благоустройството

и

комуникационната свързаност.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Процент санирани публични сгради.

•

Процент санирани жилищни сгради.

•

Процент граждани, фирми и бюджетни предприятия, разполагащи

с електронен подпис.
•

Изграждане

на

инфраструктура

за

осигуряване

на

високоскоростен интернет в км
•

Брой домакинства/относителен дял и брой лица/относителен дял с

достъп до високоскоростен интернет
•

Брой лица/относителен дял с достъп до 3G услугите на мобилните

оператори
•

Процент на предоставяните on-line публични услуги.

•

Брой/относителен дял на населението, имащо достъп до on-line

публични услуги.
•

Рехабилитирана водопреносна мрежа в %.

•

Загуби на вода по водопреносната мрежа в %.

•

Нови и обновени общински пътища, улици, тротоари и

съоръжения и принадлежности към тях /в м. и брой/
•

Изградени събирателни колектори за отпадни води

•

Обновени и новоизградени пешеходни алеи, тротоари в м.

•

Състояние на уличното осветление.

•

Изградени места за паркиране.
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•

Процент реставрирани и модернизирани културно-исторически

обекти.
•

Залесени и озеленени площи в дка.

Специфична цел 3: Опазване на околната среда и подобряване на системите
за управление на отпадъците.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Процент трайно премахнати нерегламентирани сметища.

•

Въведена система за разделно събиране.

•

Брой нови и/или рехабилитирани площадки за отпадъци

•

Брой нови сметоизвозващи камиони и нови контейнери за смет

•

Процент на третиране на битови и строителни отпадъци в

съответствие с нормативните изисквания.
•

Процент намаляване на териториите, застрашени от ерозия и

човешка дейност.
•

Почистени дерета/в км и/или м./

Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически
растеж чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси.
Приоритет 1: Развитие на конкурентно селско и горско стопанство.
Специфична цел 1: Развитие на конкурентоспособно селско стопанство.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Процент залесени земи в селскостопанския фонд.

•

Брой създадени борси за селскостопанска продукция.

•

Брой изградени ферми на територията на общината.

•

Процент подпомагани млади фермери.

•

Количество

произведена

селскостопанска

продукция

–

в

зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, отглеждането на плодове,
животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство).
•

Степен на развитие на билкопроизводството – количество

получена продукция.
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Специфична цел 2: Развитие на горското стопанство.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Процент новозалесени земи в горския фонд.

•

Брой създаден и брой реализиран горски разсад

Стратегическа цел 3: Разнообразяване на икономиката.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Размер на инвестициите в селското стопанство.

•

Размер на инвестициите в горската промишленост

•

Преработена дървесина в куб.м.

•

Процент

малки

и

средни

предприятия,

преработващи

селскостопанска продукция.
•

Подкрепа на млади фермери – оползотворяване на възможностите

за директна финансова помощ от ЕС.
Приоритет 2: Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика,
основана на знания и иновации.
Специфична цел 1: Развитие на конкурентоспособността на малкия и
средния бизнес.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Дял на инвестициите, свързани с въвеждането на нови технологии

и иновации в малкия и средния бизнес.
•

Процент на предприятията, въвели нови технологии и иновации

при производството на продукция и/или предоставянето на услуги.
•

Количество и качество на произведената продукция и/или

предоставените услуги от страна на малкия и средния бизнес.
•

Предприети мерки за насърчаване на чуждестранните инвестиции.

Специфична цел 2: Създаване на партньорства между научни институции
от и/или извън страната, от една страна, и публичния и частния сектор, от
друга.
Индикатори за наблюдение и оценка:
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•

Брой

срещи

и

дискусии

между

научни

институции

и

представители на общинската администрация, частния сектор и НПО.
•

Брой

съвместни

проекти

между

научни

институции

и

представители на публичния и частния сектор.
Приоритет 3: Съхраняване на културно-историческото наследство и
развитие на туризма.
Специфична цел 1: Опазване на природното и културно-историческо
наследство.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Размер на инвестициите за опазване на природата и културно-

историческото наследство.
•

Процент модернизирани и реконструирани сгради и паметници на

културата.
•

Брой организирани културни мероприятия.

Специфична цел 2: Развитие на туризма.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Размер на инвестициите за развитие на туризма.

•

Видове туризъм.

•

Брой туристи.

•

Процент модернизирани и реконструирани туристически обекти.

•

Процент на предлаганите туристически продукти.

•

Брой/процент преминали обучение по прилагане на стандарти за

туристическо предлагане и обслужване.
•

Брой/процент преминали обучение в областта на маркетинга и

рекламата на туристически продукти.
•

Брой участници в общински туристически борси и изложби.

Приоритет 4: Подобряване на административния капацитет на Общинска
администрация – Чавдар.
Специфична

цел

1:

Оптимизиране

структурата

на

общинска

администрация.
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Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Численост на персонала.

•

Брой/процент служители, преминали обучения по ключови

компетентности.
•

Степен на децентрализация – брой дирекции, отдели, сектори.

Специфична цел 2: Подобряване на професионалната компетентност в
общинската администрация чрез прилагане на принципа „учене през целия
живот”.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Наличие на система за обучение през целия живот.

•

Размер на инвестициите в квалификацията и преквалификацията

на общинските служители.
•

Брой/процент

преминали

през

обучения

и

курсове

за

квалификация и преквалификация общински служители.
•

Ежегодно участие на всеки служител в най-малко два на брой

обучителни семинара, свързани с неговата област.
•

Брой/процент на експертите от Общинска администрация –

Чавдар, преминали обучения по разработване, финансиране и управление на
проекти.
•

Брой

съвместни

инициативи

със

социални

партньори

за

продължаващо професионално обучение.
Специфична цел 3: Подобряване качеството на административното
обслужване на гражданите и бизнеса и развитие на е-администрация.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Внедрени

съвременни

информационни

и

комуникационни

технологии с оглед подобряване работата на общинската администрация.
•

Степен на развитие на информационните системи и номенклатура

на услугите, предоставяни на гражданите.
•

Въведени европейски стандарти и практики за развитие та

административната етика.
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•

Въведени добри практики, свързани с организация на публичните

услуги в общината.
Специфична цел 4: Повишаване на прозрачността и отчетността на
администрацията.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Осигурен достъп на гражданите и фирмите до актуална

информация.
•

Въведени механизми за ефективен контрол върху предоставянето

на информация и работата на администрацията.
•

Въведени механизми за противодействие и превенция на

корупцията.
•

Създадени електронни информационни бюлетини и бази данни,

както и онлайн дискусионни форуми.
•

Въведени актуализирани планове за управление на информацията.

Приоритет 4: Създаване и развитие на партньорства.
Специфична цел 1: Развитие на партньорства с частния сектор,
неправителствения сектор и местната общност.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Брой установени публично-частни партньорства.

•

Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с

НПО от страната и представители на частния сектор.
Специфична цел 2: Развитие на трансграничното и транснационално
сътрудничество.
Индикатори за наблюдение и оценка:
•

Брой на проектите (бъдещи и реализирани) и инициативите за

транснационално и междурегионално сътрудничество.
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6

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 1
Предмет на наблюдение, мониторинг и контрол на Общинския план за развитие

е изпълнението на целите и приоритетите за развитие на общината, съгласно конкретни
физически и финансови индикатори, организацията и методи на изпълнение, прилагани
от органите за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност
относно резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на
регионалното и местното развитие.
За да се постигнат целите на наблюдението, мониторинга и контрола на
Общинския план за развитие на Община Чавдар 2014 - 2020 г. се предлага система за
наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на
Общинския план за развитие.
Системата за мониторинг и контрол на изпълнението на Общинския план
обхваща 4 основни компонента:
•

органите за наблюдение и методите на тяхната работа;

•

индикаторите за наблюдение;

•

източниците на информация, начините и периодичността за събиране, обработка
и анализирането на информацията;

•
6.1

системата на докладване за изпълнението.
ОРГАНИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Най-висшият орган за мониторинг и контрол на Общинския план за развитие на

Община Чавдар е Общинският съвет. В процеса на мониторинг на изпълнението на
Общинския

план

за

развитие

Общинският

съвет

осигурява

участието

на

заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския
план за развитие.

1

Виж Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Чавдар 2014-2020 г.
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Общинският съвет има следните права и задължения като орган за наблюдение
на изпълнението на Общинския план за развитие:
•

Да изисква осигуряване на информация, данни и прилагане на система от
индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и
приоритетите за регионално и местно общинско развитие;

•

Да изисква координация на дейностите по наблюдението, мониторинга и
контрола между местните органи на изпълнителната власт с централните органи
на власт и областна администрация, с други заинтересувани органи,
организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

•

Да изисква осигуряване на съответствие на действията по наблюдението с
условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните
помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването
на равните възможности и социалното включване в синхрон с хоризонталните
политики на ЕС;

•

Да извършва обсъждане и приемане на доклади, отнасящи се до мониторинга и
контрола, върху документите за стратегическо планиране на регионалното
развитие, в частност Общинския план за развитие на община Чавдар 20142020г.;

•

Да изисква осигуряване и прилагане на комуникационни правила и
взаимодействие на всички административни структури, участващи в процеса на
изпълнение на Общинския план за развитие и воденето на архив на
комуникацията;

•

Да извършва разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение, мониторинг и контрол в случай на
установяване на пропуски;

•

Да изисква определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност, относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се
гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо
планиране в частност Общинския план за развитие на община Чавдар 2014-2020
год.
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Кметът на община Чавдар е органът, който организира мониторинга и контрола
на изпълнението на Общинския план за развитие. Резултатите от наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие се обобщават в годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие,
се изготвя по определен от Кмета на общината ред. В него се акцентира върху степента
на изпълнение на Общинския план за развитие, програмата за реализация на плана и
конкретните резултати от реализацията на отделните проекти.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие съдържа информация за:
•

общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината, синергични
пространствени ефекти с местно и регионално значение;

•

постигнатия напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

•

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в
т. ч.:
o мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
o преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
o мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие;
o мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията
на общината;
o мерките за прилагане принципа на партньорство;
o резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
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o заключения

и

предложения

за

подобряване

на

резултатите

от

наблюдението.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка
на Общинския план за развитие. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението
на Общинския план за развитие се публикуват на сайта на община Чавдар и електронно
се изпращат до всички социално-икономически партньори.
6.2

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР 2014-2020
Съществува разнообразие от методи и подходи за реализация на дейностите по

мониторинг на изпълнението на политики, всяка една система за мониторинг следва да
съдържа няколко компонента.
Очаквани резултати - От особена важност за успешното и ефективно
осъществяване на дейностите по мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно
дефиниране на очакваните резултати от изпълнението на конкретна политика за
развитие. Органът, отговорен за изпълнението на съответната политика следи, още на
етап планиране да дефинира ясно желаният ефект – очакваната промяна в социалноикономическото състояние на територията (вкл. преки и косвени ефекти), в резултат на
реализацията на конкретните дейности по изпълнение на политиките за развитие.
Ключови

индикатори

за

мониторинг

-

Индикаторите

за

мониторинг

представляват конкретни измерими данни за физическото и финансовото изпълнение
на плана и постигнатите резултати, чрез които се отчитат степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие, определени в Общинския план за развитие на
Община Чавдар.
С оглед на предмета на измерване индикаторите за наблюдение биват следните
видове:
•

индикатори за ресурси (измерват използваните ресурси);

•

индикатори

за

продукти

(измерват

продуктите,

непосредствено

реализирани при изпълнението на съответните дейности);
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•

индикатори

за

резултати

(измерват

количествено

и

качествено

осъществената промяна за целевите групи от реализацията на дейността);
•

индикатори за въздействие (осъществения принос за изпълнението на
приоритетите и мерките за развитие от по-висш йерархичен порядък
/синергичен ефект/ извън непосредствените ефекти върху неговите преки
бенефициенти). Те включват например средносрочни въздействия върху:
a) преките адресати или бенефициенти; б) хора или организации, към
които политиката/програмата не е пряко насочена; в) непредвидени
въздействия.

•

индикатори за контекст / валидни са за цялата територия, население или
по-големи обществени групи, без да се прави разграничение между тези,
които са били обхванати от политиката/програмата и тези, които не са
били достигнати от нея.

Индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Чавдар
2014-2020 г. са разработени, базирайки се на факта, че това е документ за регионално
развитие на най-ниското самоуправляващо се териториално ниво в Р. България.
Предложените индикатори са основно индикатори за продукт и индикатори за
резултат, като сравнително по-ограничено се ползват индикатори за въздействие, тъй
като тяхното измерване е по-сложно и изисква по-дълги редици на наблюдение.
Индикаторите за ресурси се прилагат за измерване на изразходваните финансови
средства при изпълнението на програмата за реализация на плана.
Посочените по-долу индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Чавдар са групирани съобразно възприетата структура на
плана по стратегически приоритети – мерки – проекти. Реалното измерване на
индикаторите ще се извършва непосредствено на нивото на конкретните проекти и понататък ще се обобщават на по-високите йерархични нива на плана – на нивото на
съответните мерки и стратегическите приоритети на плана.
За оценката на индикаторите може да се приложи добрата практика на ПРООН /
Източник: UNDP Guide for Monitoring and Evaluation, 2002/
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Примерна оценъчна матрица:
Показатели
за
изпълнение
Индикатор 1

Точкова система за избор на индикатори
Характеристики на индикаторите
А
х

Б
х

В
х

Г
х

Д
х

Общ
резултат

Избор
Да/Не

6

Да

Е
х

Индикатор 2
х
х
х
3
Не
…………..
Индикатор n
x
x
x
x
4
Да
Легенда:
А - Значението на индикатора е ясно
Б – Данните са достъпни
В – Дейността по събирането на данни е правомощията на екипа и не са
необходими външни експерти за допълнителен анализ
Г – Индикаторът е достатъчно представителен относно планираните резултати
Д – Индикаторът е реален и може да се наблюдава
Е – Индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава
и определи

Индикаторите на Общинския план за развитие на Община Чавдар 2014-2020 г.
отговарят на следните изисквания:
•

ясно определени;

•

възможно най-опростени;

•

ограничени на брой;

•

количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за
измерване на динамичната устойчивост чрез оценка на нагласите и
поведението);

•

основаващи се на детайлизирани обобщени данни;

•

съобразени с целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие
на Софийска област и Регионалния план за развитие на Югозападния
район от ниво 2 и съответстващите им индикатори.

Когато даден резултат не е възможно да бъде пряко измерен поради прекомерни
разходи, сложност или други фактори, в конкретната ситуация ще се ползват адекватни
на съответната мярка заместващи индикатори.

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

Стр. 129 / 155

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

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението
на изпълнението на Общинския план за развитие ще се базират на данни на
Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията
по заетостта, на общинската информационна система, както и на данни от други
надеждни национални, регионални и местни източници на информация.
За да могат да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на конкретна
политика, индикаторите трябва да позволяват използване на достатъчно голяма база
данни. Ето защо най-подходящо е да се използват показатели, включени в официалната
статистическа информация, които се събират и изчисляват от НСИ и Евростат. Това
прави използваните показатели и извършения мониторинг сравним на национално и
международно ниво.
Като основни източници на информация за параметрите на съответните
индикатори на Общинския план за развитие на Община Чавдар 2014-2020 г. ще се
използват:
•

Годишни/междинен доклади за изпълнение на Общинския план за
развитие на общината от предходни години;

•

Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени
проекти, съфинансирани от европейските фондове /ИСУН/;

•

Въпросници и/или карти за анкетиране на членове на Общинския съвет,
общински

експерти

и

гражданите

в

общината,

социологически

проучвания;
•

Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социалноикономическите партньори на местно ниво и др., тематично свързани с
реализацията на Общинския план за развитие;

•

Работна статистика, работни документи и бележки, комуникационни
масиви и кореспонденция, създадени от общинската администрация по
време на изготвяне и изпълнение на Общинския план за развитие;

•

Информация относно предишни осъществени планове и проекти на
местно ниво;
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•

Статистически данни, създавани и обработвани от общината и/или нейни
отделни административни звена;

•

Статистически

данни,

създавани

и

обработвани

от

общински

предприятия;
•

Статистически данни, създавани и обработвани от институции на
издръжка от общинския бюджет;

•

Актуализация на Общинския план за развитие /ако има такава/;

•

Актуализация на Областната стратегия за развитие на област София /ако
има такава/;

•

Актуализация на Регионален план за развитие на Югозападен район от
ниво 2; /ако има такава/;

•

Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;

•

Данни

от

Национален

статистически

институт

и

Териториално

статистическо бюро - Софийска област;
•

Данни от Дирекция „Агростатистика” към Министерство на земеделието
и горите;

•

Данни от Дирекция „Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна
агенция по околна среда;

•

Секторни стратегии;

•

Доклади/публикации

на

неправителствени

организации,

засягащи

тематични области или територията /вкл. части от нея/ на община Чавдар;
•

Научни изследвания и научни публикации, засягащи тематични области,
местни политики и територията /вкл. части от нея/ на община Чавдар;

•

Доклади за степента на изпълнение на действащите Оперативни
програми за периода 2014-2020;

•

Доклади за степента на изпълнение на Регионален план за развитие на
Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020;

•

Доклади за степента на изпълнение на Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;

•

Доклади/актуализации отнасящи се до Националната концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
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•

Други източници, по текуща преценка на ръководството на община
Чавдар.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно
състояние /status quo/ и проследяване във времето на промените, до които довеждат
прилагането на Общинския план. По тази причина е важно да се обезпечат надеждни
данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се описва
проблемът или ситуацията преди изпълнението на съответния проект, мярка и
приоритет. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във
времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната
област и/или граждани на общината. Ако не може да се установи конкретна промяна
чрез използването на въпросник, следва да се формулира измерител на текущото
състояние, който да се използва при бъдещи справки.

6.3

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА МОНИТОРИНГОВА
ИНФОРМАЦИЯ

6.3.1 Процедури за мониторинг
В практиката съществуват редица видове мониторинг, които се разделят и
групират въз основа на различни критерии: период на извършване, гледна точка на
провеждащият мониторинга; обект на наблюдение и др.
За целите на мониторинга на местните политики за развитие на територията на
Община Чавдар като подход е избран – оценката на показатели или т.нар.
benchmarking. Ефективното прилагане на посочения подход в най-голяма степен
гарантира адекватност на процеса по мониторинг на изпълнението на местните
политики. Той се основава на разработване на система от критерии и индикатори, чрез
която се осъществяват мониторинг и оценка на ключови обществени цели, политики и
програми. Използването на система от ключови индикатори има няколко важни
положителни функции:
•

измерване степента на реализация на публични политики и програми и
постигането на ключови обществени цели;
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•

оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на публичните
институции при реализацията на публичните политики и програми;

•

осигуряване на прозрачност за работата на публичните институции и
реализиране принципите и практиките на доброто управление;

•

осигурява проследяване на напредъка в развитието на важни обществени
сфери въз основа на обективни, достоверни и надеждни емпирични
данни.

7

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
И ПУБЛИЧНОСТ2

7.1

ПАРТНЬОРСТВОТО - ЕЛЕМЕНТ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ В МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Партньорството е фундаментален принцип, който се прилага както в частния,

така и в обществения живот като важен елемент на социалните отношения. Чрез него
се подпомага и укрепва икономическия и социалния живот, спомага за стабилното и
устойчивото развитие на общността, общината, региона и страната.
Партньорството възниква на базата на ясни принципи, които

осигуряват

прозрачност на ролите и отговорностите, разпределяне на ангажименти, делегиране на
права и управленските ресурси между участниците. Принципът на партньорството е
свързан с трите най-общи цели на управлението на която и да било организация:
•

ефективно управление на ресурсите;

•

точно определяне на целите на съвместната дейност;

•

повишаване

на

капацитета

за

развитието

на

определена

дейност/процес/програма.
Всяко едно партньорство и процес на партньорство преминава през конкретни
рискове и предизвикателства:
•

съмнение и липса на доверие към отсрещната страна;

•

страх от загуба на идентичност и загуба на функции;

2

Виж. Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР Чавдар 2014-2020
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•

неприемливо неравенство на властта и правомощията;

•

лоша комуникация и диалог;

•

липса на лидерство и ясни роли между партньорите;

•

неясен и лош стил на работа;

•

времеемко, за да се изградят доверие и нови отношения.

Партньорството е свързано с три основни етапа на взаимодействие:
•

Планиране на модели/правила за сътрудничество;

•

Разработване на механизми на управление, прилагане и наблюдение на
тези правила;

•

Мониторинг, оценка и анализ на ефективността на сътрудничество.

7.1.1 Същност на партньорството
Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на
община Чавдар. В резултат на него Общината ще може да реализира процес съвместно,
комуникирано с партньорите вземане на решения и координирането на техните
изпълнения.

В процеса на управление на политиките за регионално развитие са

въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни. С
помощта на партньорство може да се осъществи целенасочено взаимодействие между
тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.
Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране.
Преди всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действие за
изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от
мнозинството партньори и притежават висока обществена подкрепа.
По принцип партньорствата могат да се разпределят по следния признак:
•

формални или неформални споразумения между местната администрация
и заинтересовани страни;

•

диалог и комуникация между различни заинтересовани страни по
конкретен проект/проблем с цел постигане на сходни позиции;

•

за съвместна работа по конкретен проблем/проект;
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•

за постигането на обща цел.

За реализирането на партньорство са необходими две минимални първоначални
стъпки. Първо, още в самото начало на процеса на планиране и включване на
партньорите, трябва да се установят принципите и правилата за работа в
партньорството. Второ, трябва да се проведе целенасочено проучване, което да
определи

релевантните

партньори,

като

същите

подлежат

на

анализ

на

заинтересованите страни. На базата на този анализ се определя тяхната роля в процеса
на планиране, също така се избира способ за привличане на всяка заинтересована
страна (група, организация).
Заинтересованите страни (лица) са институции, организации, административни
звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които имат
конкретен интерес във връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни
поддръжници или противници.
В България за систематично прилагане на принципа на партньорството се
заговаря в края на 90-те години, след решението страната ни да се присъедини към ЕС.
Първоначално процесът на проникване на принципите на партньорството се реализира
в три свързани области: регионално развитие, подготовка за участие в кохезионната
политика на ЕС и социален диалог. Причините са, че те изискват участието на
множество институции, както публични, неправителствени и частни, така и изискват
време и средства. Именно поради това в регионалното развитие принципът на
партньорството се приема като основен. В системата на регионалното развитие и
политика той е нормативно и императивно въведен със Закона за регионално развитие
от 1999 г. и по-късно от 2008 г. /чл. 3 т. 6./ Законът създават неговата институционална
основа (структури за осъществяване на партньорството), основно място заемат
областните и регионалните съвети за развитие, като експертни органи между местната
и централна администрация.
През 2004 г. Министерството на финансите (отговорно за общата координация
за структурните фондове и кохезионния фонд) изготвя „пътна карта за партньорство”,
изискванията за партньорство са залегнали в методическите указания за Националния
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план за развитие и оперативните програми, работните групи за отделните оперативни
програми са формирани на принципа на партньорството. В „по-широката” политическа
област на социалния диалог принципът на партньорството е залегнал в Стратегията за
модернизация на държавната администрация (2002).
За кратък период от време в страната бе приет и действаше закон за Публичночастните партньорства. В цяла Европа те са доста популярни като в различните
държави-членки на ЕС са коригирани с националните законодателни рамки и
конкретни сектори на приложение.
Независимо, че към настоящият момент няма действащ такъв закон поради
отмяна, взаимодействието с частния сектор остава приоритет за местната власт при
реализирането на политиките за регионално развитие.
7.1.2 Модели за партньорство с частния сектор
Основните видове партньорства с частния сектор варират от най-опростени
начини за включване на частния сектор до сложни форми прехвърляне на по-голям
риск от публичния към частния партньор. Европейската Комисия дефинира следните
основни модели:
Споразумения за услуги - договорености между публична институция и частен
партньор изрично пригоден за прости, краткосрочни оперативни проекти. Това е много
ограничена форма, където частният партньор поддържа дадено съоръжение за кратък
период от време. Отговорността за управление и инвестиране в проекта си остава за
публичния сектор, който поема финансовия риск и остатъчния риск, но се възползва от
техническата експертиза на частния оператор спестява разходи без да прехвърля
контрол над качеството на крайните продукти. Споразуменията за услуги се използват
често за услуги по събиране на такси за пътищата, за снабдяване и поддръжка на
превозни средства и други технически дейности.
Споразумения за експлоатиране и управление - договорености, при които
отговорността за експлоатирането и управлението на съоръжението се прехвърля на
частния сектор. Продължителността по принцип е кратка 3-5 години, като обикновено
може да се удължава. Частният партньор получава възнаграждение от фиксирана сума
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или на базата на осъществена инициатива/работа чрез премии, свързани с целите на
изпълнението. Публичният сектор поема инвестиционния и финансов риск. Този тип
споразумения водят до значителни ползи по отношение на ефективността и до
инвестиции в по-сложни технологии. Често частният сектор има сериозен интерес да
повишава качеството на услугите с оглед намаляване, както на общите разходи, така и
на риска от спадане на търсенето на предоставяната услуга по време на
експлоатирането. Този вид договореност е подходяща при фаза на очаквана
ликвидация и предстояща приватизация. Използва се и за стимулиране на широкото
участие на частния сектор в последващите фази.
Споразумения за лизинг - частният партньор закупува приходните потоци,
генерирани от публично притежаваните съоръжения в замяна на фиксирани лизингови
плащания и задължението да експлоатира и поддържа съоръжението/услугата. Тук
търговският риск и риска за намаляване на търсенето на предоставяната услуга се
прехвърлят на частния сектор. Поради това той има интерес да постигне оперативна
ефективност. Частният партньор реално може да се възползва от добра възвращаемост
на капитала, само ако успее да оптимизира разходите за експлоатация като поддържа
високото ниво на услугата. От друга страна, публичният партньор /общината/ поема
риска,

свързан

с разширяване на мрежата за предоставянето

на услугата

(изграждане/строителство) и участва капиталово и финансово. Лизингът е подходящ за
някои видове инфраструктури, които имат независими приходни потоци, с потенциал
за нарастване, какъвто е случая с обществения транспорт.
Съществуват и по-сложни лизингови схеми като „вземи на лизинг - разработи експлоатирай” или лизинг за довършителни дейности. Те прехвърлят по-голям
инвестиционен риск за строителството върху частния партньор, като по този начин
намаляват тежестта за публичния партньор. Подходящи са за проекти, които изискват
много средства, оперативен „ноу-хау”, но притежават висока вътрешна норма на
възвращаемост.
Партньорство с договори от типа „до ключ” или „Проектиране – Изграждане Експлоатиране – Прехвърляне” е интегриран вид партньорство. Частният партньор
поема отговорността за проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на
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съоръжението. Комбинацията на тези отделни отговорности за дадена самостоятелна
единица стимулира извличането на по-големи ползи от ефективността и отстранява
важната отговорност за финансиране на поддръжката от обществения бюджет. Тази
интегрирана схема задължава частния партньор да вземе предвид разходите за
експлоатиране на съоръжението по време на фазата на дизайн и експлоатация. Той има
пряк интерес да постигне добро планиране и управление на самата услуга. Публичният
партньор поема финансовия риск, но преотстъпва контрола си върху важни фази от
цикъла на живота на съоръжението. Собствеността на съоръжението остава публична.
Тази договорна схема се смята за особено подходяща за проекти в сферата на водите и
отпадъците и може да варира в няколко модела: изграждане, притежаване,
експлоатиране,

прехвърляне

прехвърляне(ИНЕП);

(ИПЕП);

изграждане,

лизинг,

изграждане,

наемане,

експлоатиране,

експлоатиране,

прехвърляне(ИЛЕП);

изграждане, прехвърляне, експлоатиране (ИПЕ) в специфичните нужди на проекта.
При схемите „Проектиране – Изграждане и Финансиране – Експлоатиране”
(ПИФЕ), частният партньор проектира услугата или съоръжението съгласно
изискванията на публичния участник, осигурява и финансира строителството, стартира
услугата, и най-накрая експлоатира съоръжението/обекта.

В края на периода на

споразумението услугата или съоръжението могат да бъдат предоставени обратно на
публичния сектор съгласно условията на първоначалното споразумение.

Този тип

споразумения са най-сложният вид, тъй като гарантира въвличането на частната
ефективност от изпълнението и експлоатирането, но в същото време осигурява нов
източник на капитал /частен/.
Най-често използвания модел е „ПИФЕ” е концесията, където частният
инвеститор

проектира,

изгражда,

финансира

и

експлоатира

инфраструктура,

генерираща приходи в замяна на правото да събира приходите за определен времеви
период 25-30 години. Собствеността на съоръжението си остава на публичния сектор.
Този модел е особено подходящ за проекти за пътища, ВиК и отпадъци и главно за
услуги, при които промените на потребителите и търсенето на услугата могат да бъдат
прогнозирани. В случай, че рискът от надхвърляне на разходите бъде прехвърлен върху
частния субект, изпълнителят ще бъде достатъчно мотивиран да изразходва възможно
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най-целесъобразно финансовите средства. Това обаче, трябва да се съблюдава със
сериозни условия за контрол на качеството на услугата, особено в сектори, които са
монополни за съответната териториална система /ВиК, енергия, отпадъци и др./
7.1.3 Определяне на подходящите партньори
Една от първите задачи при подготовката за разработване на всякаква съвместна
работа е да се определят участниците/партньорите в процеса и тяхната конкретна роля.
Минималното изискване при това е да се даде възможност на всички страни да заявят
своите потребности и да се използват техните познания за съответни сфери и проекти.
Практическо значение има организирането на партньорство, което удовлетворява
равнището на участие на различните заинтересувани страни.

Стълбица на участие в партньорския процес
ПОДКРЕПА НА
ИНИЦИАТИВИ
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ
СЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ
КОНСУЛТИРАНЕ
ИНФОРМИРАНЕ

1. Информиране на обществеността -

съобщава се какво се планира и какво е

направено. Това равнище е от съществено значение за всичките - но не е участие в
партньорство само по себе си.
2. Консултиране - предлагане различни опции (варианти) и наблюдаване каква е
обратната реакция. Ползва се за проверка и установяване на обществените нагласи.
3. Съвместно решаване – насърчава се страните да предлагат допълнителни варианти
като се присъединяват към решаването, кой е най-добрият вариант.
4. Съвместно действие - заинтересовани страни заедно решават кое е най-доброто, но
формират и партньорство /споразумение-договор/ за неговото осъществяване.
5. Подкрепа на независими инициативи на общността - подпомагане на другите да
правят това, което те желаят и считат за правилно чрез предоставяне на
безвъзмездни финансови средства, съвети или друга подкрепа от партньора, който
разполага с ресурси. Например, община Чавдар подкрепя определен тип
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инициативи на местни НПО, физически лица и фирми, които реализират
инициативи,

съфинансирани от

Общината

при

определени

критерии,

но

реализирани самостоятелно от партньорите /вътрешна общинска програма за
проекти/.
Преминавайки от равнище 1 към равнище 5 участието на гражданите нараства, а
степента на контрол на публичната власт върху решенията и действията намалява. На
най-ниските равнища контролът на инициатора върху процеса се запазва, но те
предполагат и по-малка ангажираност от другите участници/партньори.
За да се създаде партньорство за целите на всеки един вид развитие, са
необходими две основни стъпки, които трябва да се осъществят в самото начало на
процеса на планиране:
•

Идентифициране/анализ и привличане на подходящи партньори.

•

Установяване на принципите и правилата за работа в партньорство.

Осъществяването на първата стъпка изисква преди всичко да се направи
достатъчно подробен анализ на заинтересуваните страни, който да завърши с доклад
относно капацитета, интересите и възможните взаимодействия на партньорите. Това е
особено важно за партньорство в проекти, за които местната общност, СГО и бизнес
нямат вътрешен капацитет за реализация и трябва да потърсят начин за привличане на
външен партньор.
7.1.4 Необходимост от правила
От гледна точка на практическото организиране на работата в партньорство, от
особена важност е постигането на съгласие за разпределението на ролите и
отговорностите и установяването на правила за работа. Има различни видове правила
за работа на групите - за тяхното формиране, за функциониране, за поведение на
членовете. Препоръчително е те да бъдат оформени в приети от всички участници
„правилник”, който може да обхваща следните по-важни въпроси:
•

Основна функция/предназначение/ мисия на екипа за планиране;

•

Общи принципи и ценности;
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•

Роли и отговорности на членовете на групата, както и дейностите за
съвместно изпълнение;

•

Процес на вземане на решения;

•

Процес за разрешаване на конфликти/конфликт на интереси;

•

Процедури по избор на председател и зам.-председател, както и техните
роли и отговорности;

•

Оперативна структура, включително работните групи и взаимовръзките
между отделните звена на структурата;

•

Процедура за приемане на нови членове на групата;

•

Ресурси, които ще се осигурят от всеки партньор;

•

Периодичност и ориентировъчна продължителност на срещите на
групата, ръководство на заседанията, възможност за изпращане на
заместници;

•

Възлагане на задачи на членовете на групата и отчитане на тяхното
изпълнение.

7.1.5 Планиране на партньорството
Планът за реализиране на партньорската дейност трябва да бъде разписан, за да
служи като ориентир за всички участници. Той трябва да се съгласува, а неговото
изпълнение да бъде наблюдавано, за да може своевременно да се правят превантивни
корекции.
Основните стъпки при планирането трябва да бъдат:
1. Определяне на основните етапи (стъпки) и техният краен продукт.
Крайните продукти са важен ориентир за успеха на изпълнението на
работата по изготвяне на стратегията.
2. Определяне на конкретните дейности във всеки етап.
Важно е във всеки от предложените етапи (стъпки) да се идентифицират
конкретни задачи. Този процес е необходим за да може точно да се определи
времето и ресурсите за изпълнение на задачите.
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3. Определяне на последователността при изпълнение на задачите и тяхната
взаимна връзка.
Важно е да се установи дали изпълнението на дадена дейност не изисква
приключване на друга дейност, която е предпоставка за нейното осъществяване.
4. Определяне на отговорностите:
Трябва да се определи кой ще участва в изпълнението на всяка дейност и
кой ще отговаря за него. Отчитат се характеристики като роля на различните
участници, професионални и лични качества и т.н., както и обемът на работата
по задачата и нейните изисквания към знания, умения и др.
5. Определяне на сроковете.
Това предполага да се определи продължителността на всяка дейност, да
се уточни моментът на нейното начало и край. Един от критичните моменти е
дали едни и същи участници не трябва да работят едновременно по повече от
една задача (това може да доведе до промяна в графика). Трябва да се провери
дали определената продължителност на дейностите (задачите) и тяхното
разполагане във времето позволяват приключване на работата като цяло в
предвидения срок. Ако това не е така, може да се помисли за различни стратегии
за осъществяване на отделните дейности:
•

отделяне на повече ресурси за дадена дейност (например увеличаване
броя на хората, които работят по нея);

•

модифициране на дейностите (намаляване обема на работата);

•

промяна на последователността на дейностите и т.н.;

•

Определяне на необходимите ресурси за всяка задача.

Най-важното изискване към плана е той да се изпълнява (спазва) от участниците
в процеса. Това означава преди всичко той да отговаря на техните възможности и
виждания, както и да предвижда известни „резерви”. Същевременно един такъв план
не е абсолютно фиксиран и може да бъде променян (запазвайки основните му
параметри, например особено важни срокове) в хода на работата.
Трябва да се отбележи, че в осъществяване на всеки един партньорски проект от
голямо значение е поддържане на отношения и сътрудничество.
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Най-важните механизми са:
•

механизъм за разрешаване на проблеми/задачи;

•

постоянно усъвършенстване;

•

съвместна оценка;

•

постоянно ръководство.

Основният принцип се заключава в това, че при наличие на общи проблеми или
значими задачи стимулира заинтересовани страни към обединяването на сили за
тяхното разрешаване. Това може да засегне отстраняване на проблеми по пътя на
постоянно търсене на възможности за снижаване на издръжки, оптимизация за
използване на ресурси и ускоряване за получаване на резултати. Рисковете, както и
приходите обикновено се делят между участници на партньорство и всяка от страните
е заинтересована в бързо преодоляване на пречки, които неизбежно се появяват в
процеса на изпълнение на проекта.
Всички участващи страни редовно се срещат за преразглеждане и оценка на
партньорството. Оценяват се конкретни критерии, свързани с ефективността на
процеса на партньорството, такива като работа в екип и своевременно разрешаване на
проблеми. Това създава почва за дискусия и разкрива проблеми. Оценяването на
процеса на партньорство включва периодически проверки. Сравняване на резултати от
проверки по периоди помага за разкриване на области, където се налага
усъвършенстване и потенциални проблеми. Ръководителите на проекти и техните
подчинени трябва да могат да „водят разговор”, да проявяват готовност към
сътрудничество, а не към конфронтация при решаване на проблемите. Особено това се
отнася към начални стадии на проекта, когато взаимното доверие се проверява по това,
как партньорите реагират на първите разногласия и спънки. Ръководителите на проекта
трябва да поощряват в своите организации тези хора, които се придържат към
принципите на партньорството, и да предупреждават тези, които прибягват към
практиката на противостояние.
Съвременната тенденция свидетелства в това, че бъдещото партньорство ще
бъде повече разпространено и затова много е важно своевременно да се разкриват
фактори, пречещи на развитието.
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7.1.6 Работна група за мониторинг и контрол на ОПР на община Чавдар 2014-2020
Практическото прилагане на принципа на партньорство при изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Чавдар, Кметът на общината със своя заповед
ще създаде Работна група за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
2014 – 2020 г. Групата за наблюдение щe включва представители на общинската
администрация, общински съветници, представители на социално-икономическите
партньори, на заинтересованите страни, представители на граждански и бизнес
организации, медии. В работната група за мониторинг на изпълнението на ОПР на
община Чавдар 2014-2020 ще бъдат включени:
•

представители на местната власт – членове на Общински дирекции, които
участват в ръководството и управлението на общински програми или
подкрепят инициативата и изпълняват функцията на посредници при
осъществяването на мониторинг на програми и проекти на европейско,
национално и регионално ниво;

•

представители на СГО – НПО, читалища, училищни настоятелства, клубове
и др.

•

институции – представители на държавните институции и ведомства на
територията на общината, експерти за организиране на процесите за
набиране и анализиране на специализирани данни и информация и
изготвянето

на експертни становища по конкретни индикатори за

мониторинга;
•

представители на бизнеса – участват като партньор на гражданското
общество, който осигурява експертна оценка, финансова и логистична
подкрепа;

•

Медиите – представители на медиите за популяризиране на инициативите,
оказване на медиен контрол и посредничество при диалога с широката
общественост в процеса на мониторинг.

•

независими експерти - привлечени с цел изготвянето на становища и
изследвания по конкретни проблеми.
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7.1.7 Функции на Работната група по мониторинг и контрол
Основните функции на работната група ще бъдат свързани с:
•

разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение относно
изпълнението на Общинския план;

•

периодично набиране и анализ на информация и данни по постигнатия
напредък, които се предоставят на експертите, ангажирани при подготовка
на годишния и/или междинен и/или окончателен доклад по изпълнението на
плана;

•

обсъждане на резултатите и степента на изпълнение на целите и
приоритетите;

•

препоръчване на корективни мерки при констатиране на отклонения от
първоначално формулираните параметри от изпълнението на поставените
цели;

•

разглеждане на препоръките, формулирани в различните типове доклади, и
предлагане на конкретни стъпки за прилагането им.

В рамките на дейността си Работната група за наблюдение ще изготвя регулярни
или конкретни доклади с констатации по прогреса на изпълнението на Общинския
план. При необходимост ще предоставя препоръки за неговото подобряване с оглед
гарантиране постигането на неговите цели, които ще предоставя на Кмета на община
Чавдар във формата на експертен доклад. При възложена междинна или последваща
оценка Работната група ще подпомага външните експерти, наети по реда на ЗОП за
тяхното изготвяне.
Схемата представя връзките и функциите между партньорите в процеса на
мониторинг на изпълнението на Общинския план за развитие на община Чавдар:
Общински съвет
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Чавдар
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•
Обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план
•
Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори
•
Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните
органи на изпълнителната власт, други заинтересовани органи, организации и
юридически лица на основата на принципа за партньорство
•
Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение
•
Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план
за развитие и отговаря за изготвянето на Годишния доклад за наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие
Общинска администрация
Кметът на община Чавдар
ДИРЕКЦИЯ
„ ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ „
Инициира създаването на работната група, която изготвя регулярни или конкретни
доклади с констатации по прогреса на изпълнението и ще предоставя при
необходимост препоръки за неговото подобряване с оглед гарантиране постигането на
неговите цели, които ще предоставя на Кмета на общината
Работна група за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014
– 2020 г.
Включва представители на общинската администрация, общински съветници,
представители на социално-икономическите партньори, заинтересованите страни,
представители на граждански и бизнес организации, медии.
7.2

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Годишните доклади по изпълнението на Общинския план за развитие са

основен, нормативно регламентиран документ в ЗРР по отчитане наблюдението на
изпълнението на Общинския план. Те се подготвят под ръководството на Кмета на
общината и се приемат от Общински съвет Чавдар. Тези доклади служат за основа при
оценката на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на
планираните крайни резултати.

В тях се представят актуализираните резултати,

определят се основните слабости и се предлагат насоки за бъдещето. Анализират се
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основните фактори, допринасящи за липсата на напредък, за да се извлече опит и да се
подобри изпълнението.
Годишните доклади се изготвят в нормативно определеното от чл. 87 от ППЗРР
съдържание. Годишният доклад за наблюдението се изготвя от служителите в
общинската администрация, на които това е възложено със заповед на Кмета, под
координацията на Дирекция „Териториално устройство и развитие” . Проекто-докладът
се изготвя в периода от януари до средата на март на отчетната година, за одобрение от
Кмета. След това до 31 март докладът се внася за обсъждане и одобряване от
Общински съвет Чавдар.
Кметът на Община Чавдар ще утвърди постоянна структура на годишните
доклади за наблюдение на Общинския план за развитие, която да се използва за целия
период на наблюдение изпълнение на документа. Този постоянен формат на годишния
отчет ще осигурява съпоставимост и проследимост на изпълнението в хронологичен
план и ще улеснява подготовката на анализи и оценки при изпълнението на Общинския
план за определен период. По този начин ще се улесни упражняването на контрол от
страна на Общинския съвет и гражданските структури, и предприемане на коригиращи
и/или превантивни действия.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие ще се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7дневен срок от решението за тяхното приемане от Общинския съвет.
7.3

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020
Отчитането е неразделна част от мониторинга, която включва систематично и

своевременно предоставяне на съществена информация на определени времеви
интервали. То е част от процеса, чрез който информацията и знанията се
разпространяват и използват за оценка на цялостния напредък към постигане на
резултатите или за потвърждаване на постигането на резултатите.
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Кметът на община Чавдар и Общински съвет Чавдар осигуряват информация и
публичност на Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции,
съгласно чл. 41 от ППЗРР.
Общински

съвет

Чавдар,

като

орган

с

най-широки

правомощия

по

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, определя и осигурява
изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност. Те се отнасят до
постигнатите резултати от наблюдението и трябва да гарантират прозрачност при
изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие.
Докладите за наблюдение и оценка изпълнението на Общинския план за
развитие се публикуват на интернет-страницата на Общината от общинска
администрация, като изискване на ЗРР и ППЗРР в рамките на мерките за публичност и
прозрачност на документите. В случай, че община Чавдар изпълнява проект в
качеството си на бенефициент или партньор по конкретна оперативна програма, се
спазват указанията за публичност на УО на оперативната програма.
При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС)
за управление на регионалното развитие за различните административни нива, следва
да се публикуват за обществено ползване Общинският план за развитие на Община
Чавдар и докладите от мониторинга, анализът и оценката на неговата реализация годишни, междинен и окончателен. Целта на ЕИС, съгласно чл. 25 ЗРР и чл. 4 ППЗРР,
е постигане на ефективното и ефикасното управление на регионалното развитие и
осигуряването на информация, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, финансирането, наблюдението и оценката на
регионалното развитие.
8

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВИЖ РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ
На основата на целите и приоритетите за развитие Програмата за реализация на

Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. има за задача, да осигури
вътрешната и външната съгласуваност на и ресурсите за реализация на плана.
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Програмата има за цел да оптимизира възможностите за финансиране, да
идентифицира институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение.
Програмата определя пакет от мерки и проекти за реализация. Тя е съобразена
със съответните финансови ресурси, административните структури за управление,
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното наблюдение и
изпълнение на програмата, отнасящи се до Общинския план за развитие 2014-2020г.
Също така са предвидени действия за осигуряване на комуникация, информация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата.
Програмата за реализация на ОПР конкретизира инвестиционните дейности и
проекти, чрез които да бъдат постигнати заложените цели на развитие. Тук се съдържат
оперативните насоки и цели, конкретните мерки за развитие; проектите за
реализирането на мерките; необходимите финансови ресурси; звена/институциите
отговорни за изпълнението на проектите и времевия период на реализация. Тя е
съвкупност от ресурсно осигурени мерки и механизъм за реализация на всяка
конкретна цел.
9

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯ КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ
Повишаването на температурите, топенето на ледниците и все по-честите суши

и наводнения са доказателства, че изменението на климата е едно от най-големите
предизвикателства пред човечеството, което реално се случва. Необходимо е да се
предприемат спешни действия спрямо рисковете за цялата планета и за бъдещите
поколения.
Европейският съюз е поставил този ангажимент в челните места на дневния ред
и се е ангажирал да се справи с изменението на климата на вътрешно и международно
равнище. Това е отразено и в европейската политика в областта на изменението на
климата.
Предприети са действия за ограничаване на емисиите от парникови газове във
всички сфери на дейност със стремеж да се постигнат следните цели:
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•

консумиране на по-малко замърсяваща енергия по по-ефективен начин;

•

създаване на възможности за по-чист и по-балансиран транспорт;

•

възлагане на по-големи екологични отговорности пред фирмите, без това
да компрометира тяхната конкурентоспособност;

•

обезпечаване на екологосъобразно планиране на използването на земята
и развитие на селското стопанство;

•

насърчаване на научните изследвания и иновациите, допринасящи за
смекчаване на въздействието и адаптиране към климатичните промени.

С приетия в Република България „Закон за ограничаване изменението на
климата”, в сила от 11.03.2014 г. се уреждат обществените отношения, свързани с:
•

провеждането на държавната политика по ограничаване изменението на

•

климата;

•

прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на
Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на
Обединените нации по изменение на климата;

•

функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ);

•

функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии
на вредни вещества и парникови газове в атмосферата;

•

прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);

•

администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за
емисии на парникови газове (НРТКЕПГ);

•

мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от използваните
течни горива и енергия за транспорта;

•

изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно
усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на
парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на
Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.
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(ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.), наричано по-нататък „Решение №
406/2009/ЕО”;
•

функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии
(СДНЕ).

Целта е чрез предприемането на национални мерки и въвеждането на
европейски и международни механизми да се гарантира намаляване на емисиите на
парникови газове като основен елемент в политиката по ограничаване изменението на
климата и да се осигури дългосрочното планиране на мерките за адаптация към
климатичните промени.
Третият национален план за действие по изменение на климата за периода 20132020 г. е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в
областта на изменение на климата за всеки обособен период на действие съгласно
политиката на Европейския съюз и международните договори в областта на изменение
на климата. Планът предвижда график за изпълнение и механизъм за мониторинг на
дейностите по изменение на климата и постигнатите намаления на емисии на
парникови газове.
В съответствие със задълженията, произтичащи от международните договори, е
съставена Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Тя подпомага финансово
и институционално инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на
емисиите на парникови газове на територията на страната или водят до други
положителни екологични ефекти и влияние върху околната среда, включително чрез
намаляване факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и
глобалното затопляне, в съответствие с изискванията на европейското и националното
законодателство в областта на опазване на околната среда. В схемата са включени
организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на
проекти за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд (НДЕФ).
Изпълнението и прилагането на НСЗИ се гарантира чрез публичност на критериите и
решенията за одобряването на проектите, условията на договорите по тяхното
изпълнение, системите за контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и
системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите. Националният
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доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за
прилагане на НСЗИ със съответните бенефициенти, както и осъществява контрол и
мониторинг по изпълнението им.
Стратегията за развитие на Община Чавдар до 2020 г. предвижда действия,
свързани с изменението на климата и съсредоточени върху:
•

увеличаване на знанията и разширяване на достъпа до информация

•

интегриране на адаптацията към климатичните промени в местните
секторни

•

политики, програми и проекти

•

използване потенциала на пазара, пазарните инструменти и частния
сектор

•

подкрепа и сътрудничество, обмен на знания и най-добри практики
между

•

общини, градове и всички заинтересовани страни.

На общинско ниво в съответствие с националната политика за ограничаване
изменението на климата и адаптация към климатичните промени, може да се
предложат следните мерки по сектори:
Сектор на административното управление:
•

Сътрудничество и партньорство със заинтересовани страни по програми,
насърчаващи смекчаването на изменението на климата и адаптацията към
него;

•

Разработване на тематични цели, които предвиждат преминаване към
нисковъглеродна

икономика

и

насърчаване

на

адаптацията

към

промените в климата, превенция и управление на риска;
•

Анализ на въздействието върху околната среда на по-големи проекти –
трябва да се отчита борбата с изменението на климата и адаптацията към
него, както и борбата с бедствията и авариите.

Енергийна ефективност в сектор „Бит и услуги”
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•

Подобряване на енергийните характеристики на сградите/ саниране

•

Насърчаване използването на соларни инсталации за подготовка на топла
вода за битови нужди

•

Подмяна на старо неефективно оборудване за производство на енергия –
отоплителни и климатични уреди и инсталации

•

Повишаване информираността по отношение изискванията за сгради с
нулево нетно енергийно потребление, нови материали, практики и
технологии за енергийна ефективност

•

Ускорена газификация (индустриален, битов и публичен сектор) на
територията на общината

Сектор „Промишленост”
•

Подобряване на енергийната ефективност в промишлените предприятия
на територията на общината, включително в сектора на микро и МСП

•

Използване на алтернативни горива и биомаса

Сектор „Отпадъци”
•

Въвеждане на разделно събиране на „зелени” отпадъци

•

Информиране и насърчаване използването на материали от рециклирани
отпадъци в публичния и частния сектор

Сектор „Селско стопанство”
•

Стимулиране използването на подходящи сеитбообороти

•

Въвеждане на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни технологии

•

Обучения на администрацията на общинско ниво

•

Обучения на земеделски производители по подсектори в селското
стопанство – животновъдство и растениевъдство

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство”
•

Опазване и подобряване състоянието на зелените зони, градските и
извънградски паркове
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•

Превенция на пожарите в горите

•

Въвеждане на подходящи системи за стопанисване на горските
насаждения, мерки за залесяване, включително противоерозионно и на
изоставени земеделски земи

•

Разширяване употребата на дървесни продукти като заместител на
продукти от невъзобновяеми, замърсяващи и енергоемки материали

Сектор „Транспорт”
•

Насърчаване намаляването на МПС, използващи конвенционални горива,
и използването на екологичен градски и междуселищен транспорт

•

Развитие и стимулиране на велосипедното движение

Сектор „Наука и образование”
•

Повишаване на познанията и квалификацията на преподавателския
състав на територията на общината по въпросите, свързани с
изменението на климата

•

Утвърждаване на тематиката за климатичните промени в образователния
процес.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Чавдар за
периода 2014 – 2020 г.
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