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Използвани съкращения
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ЕАД – Еднолично акционерно дружество
ЕС – Европейски съюз
ЗРР – Закон за регионалното развитие
МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
МС – Министерски съвет
МСП – Малки и средни предприятия
НСИ – Национален статистически институт
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
ЦДГ – Целодневна детска градина
ОП – оперативни програми
ОПАК – Оперативна програма административен капацитет
ОПР – Общински план за развитие
ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
ОСР – Областна стратегия за развитие
ОУ – Общообразователно училище
ПЧП – Публично-частни партньорства
ПО – Последваща оцена
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по околната среда
РПР – Регионален план за развитие
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Увод
В настоящия документ са представени резултатите от извършената последваща
оценка (ПО) на Общинския план за развитие на община Чавдар за периода 2007-2013 г.
ПО е разработена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното
развитие (ЗРР – чл.34 и чл.36), както и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
Общинският план за развитие (ОПР) на община Чавдар е разработен за периода
от 2005 г. до 2013 г., като по това време е бил в съответствие както с основните
документи – Регламенти на Европейския съюз, Лисабонската стратегия и др., така и със
Закона за регионално развитие от 2004 г. Той е очертавал перспектива за
икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за този
период. Оценката е насочена към периода 2007-2013 г., тъй като след приеманто на
България в ЕС през 2007 г. настъпиха промени както в законодателството за
регионално развитие в нашата страна, така и в европейското законодателство. В сила от
този период са и други стратегически планови документи за регионално развитие като
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., Регионален план за
развитие на Югозападния район за планиране и Областната стратегия за развитие на
Софийска област, на чиято база стъпват резултатите от последващата оценка на плана.
Последващата оценка е заключителен етап в системата за оценяване
реализацията на общинските планове за развитие. Чрез нея се извършва систематичен и
обективен преглед и преценяване на формулировката (цели, приоритети и дейности),
както и постигнатите резултатите от изпълнението на плана. В най-общ план основната
цел е да се установи както съответствието на потребностите и реалистичността на
поставените цели, така и каква е ефективността и ефикасността на извършените
интервенции и какво е въдействието върху процеса на развитие на дадена териториална
общност.
Чрез извършването на настоящата оценка се осигурява отчетност, информация и
публичност за постигнатите резултати, като нейният принос е за по-добро целеполагане
в процеса на управление и формулиране на адекватни политики както и дизайн на
планираните интервенции за постигане целите на устойчивото интегрирано развитие за
бъдещ период.
Закона за регионално развитие (чл.34, ал.2) регламентира основното съдържание
и теми, които да включва ПО като документ:
1) оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
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2) оценка на общото въздействие;
3) оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4) изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно
развитие.
Периода на действие на Общинските планове за развитие от 2007 г. до 2013 г. се
характеризира с настъпилите съществени промени, както в икономическата и
социалната среда на национално и регионално ниво, така и в политическия контекст,
имайки предвид присъединяването на България към Европейския съюз и прилагането
на европейските фондове за регионално и местно развитие от 1 януари 2007 г.,
провеждането на местни избори и изпълнението на програмата на ръководството на
общината, довели до редица социално-икономически промени на местно ниво. Това
неминуемо е оказало решаващо значение и влияние за реализацията на целите и
приоритети на плановете.
В настоящия документ са отчетени имащите пряко или косвено въздействие
върху изпълнението на общинския план за развитие на община Чавдар ключови
промени,

позитивните

и

негативни

ефекти

на

макро-средата,

включително

въздействието на глобалната финансова криза и икономическия спад в Европа след
2008 г. Взети са предвид и микро-факторите на средата, свързани с местните проблеми
и дефицити в развитието, както и с управлението, координацията и контрола по
изпълнението на плана.
При изготвянето на оценката е направено проучване, относно опита на община
Чавдар в областта на

стратегическото планиране на устойчиво местно развитие.

Обработена и анализирана е информация на резултатите от изпълнението и на други
секторни документи и програми, които общината е разработила и направила инвестици
през периода 2007-2013 г.
Ключово обстоятелство за настоящата разработката е осъществената подкрепа и
съдействие на кмета на община Чавдар, общинската администрация, общинския съвет,
както и на партньорските организации и лицата, които любезно предоставиха
информация и дадоха своето мнение и препоръки в рамките на извършеното анкетно
проучване на постигнатия напредък по изпълнението на общинския план за развитие
през периода 2007-2013 г.
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І. Съответствие и хармонизация с политиката за регионално развитие
1. Съответствие и степен на хармонизация с целите на политиката за
регионално развитие
Общинските планове за развитие се разработват в контекста на важни
европейски, национални и регионални концепции, стратегии и планове. Те са част от
един общ

пакет планови документи, с който се аргументира дългосрочното

бюджетиране и участието на страната, регионите и общините в използването на
Структурните фондове на ЕС.
Ключов въпрос за успешното формулиране на приоритетите и мерките на един
общински план е разработването на конкретни инвестиционни проекти в съответствие с
приоритетите и операциите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете
на ЕС.
Същевременно е необходимо да се постигне съответствие и връзка на плана със
стратегическите планови документи за регионално развитие - Националната стратегия
за регионално развитие (НСРР), Регионален план за развитие (РПР) на Югозападен
район и Областната стратегия за развитие (ОСР) на Софийска област.
Спазването на горепосочените действия при разработването на Общински план
за развитие предполага създаване на по-благоприятни условия за политическа и
институционална подкрепа на местните усилия за постигане на развитие на общината,
също така и по-лесно получаване на безвъзмездно съфинансиране от национални и
европейски източници за изпълнение на поставените цели в плана.
За целите на последващата оценка на общинския план за развитие на община
Чавдар е направено сравнение на заложените цели и приоритети в плана с ключовите
такива в политиката за регионално развитие, провеждана на регионално, национално и
европейско ниво. Съответствието и степента на хармонизация е представена в табличен
вид, като скалата за измерване е следната:
Скала за измерване

Степен на хармонизация

0-20%

липсва или минимална степен

21-50%

ограничена степен

51-80%

значителна степен

81-100%

пълна степен
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Таблица 1 - Съответствие и степен на хармонизация на Общинския план за развитие на Община Чавдар
за периода 2007-2013 г. с целите на политиката за регионално развитие

Дефиниции в регионалната политика
Ниво ЕС1

Дефиниция в ОПР
Приоритет 2: “Подобряване на

Степен на хармонизация
75% значителна степен на

Общи цели 2007-2013г.:

инженерната

съответствие

Подобряване

привлекателността

по-нататъшно благоустрояване

на държавите-членки, регионите и

на

градовете

условия

чрез

достъпност,

инфраструктура,

общината
за

и

създаване

подобряване

и

качество на услугите и опазване на

съхраняване на чиста околна

околната среда;

среда”

Иновации и икономика на

Приоритет 3: “Създаване на

знанието;

условия за устойчив растеж на

Създаване на повече и по-добри

повишаването

работни места, адаптиране на

заетостта,

работниците и предприятията и

спорта,

инвестиции в човешкия капитал.

културното

на

доходите,

здравеопазването,
образованието
равнище

и
и

социалния статус на жителите
на селото”

Национално ниво2

Община Чавдар

75% значителна степен на

Визия:

Визия:

съответствие

„Българските

региони

в

ЕС

-

с

„Чавдар – община с традиции и

динамично развитие, постигащи висок

устойчиво

развитие

икономически

икономиката,

добре

растеж

и

заетост,

на
развито

устойчиво развитие, привлекателни с

съвременно селско и горско

подобреното качество на живот и

стопанство,

запазеното и валоризирано природно и

решаване за етапа проблемите

културно наследство"

на отделния човек като личност

оптимално

и гражданин на основата на
социално пазарна икономика,
която осигурява нарастване на
заетостта

и

доходите

на

домакинствата и фирмите.”
Регионално ниво

3

Стратегически цели:

Приоритет 1: “Стабилизиране

35% ограничена степен на

на общинската икономика и

съответствие

Постигане на устойчив

създаване

условия

и

икономически растеж, чрез

предпоставки за развитие на

развитие на конкурентноспособна

туризма”

7

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Чавдар 2005-2013 г.
диверсифицирана регионална
икономика;
Намаляване на
вътрешнорегионалните различия и
укрепване на връзките между
градските центрове;
Икономическо и социално
сближаване с останалите региони в
ЕС.
Регионално ниво – област4

Приоритет 1: “Стабилизиране

Главна стратегическа цел:

на общинската икономика и

Повишаване качеството на живот на

създаване

населението в областта чрез изградена

предпоставки за развитие на

конкурентна икономика и създадена

туризма”

привлекателна жизнена среда

Приоритет 2: “Подобряване на

условия

инженерната

100% пълна хармонизация

и

инфраструктура,

по-нататъшно благоустрояване
на

общината

условия

за

и

създаване

подобряване

и

съхраняване на чиста околна
среда”
Приоритет 3: “Създаване на
условия за устойчив растеж на
повишаването
заетостта,
спорта,
културното

на

доходите,

здравеопазването,
образованието
равнище

и
и

социалния статус на жителите
на селото”

Легенда:
1

„Стратегически насоки на Общността за икономически, социално и териториално сближаване 2007-

2013”
2

Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2009-2015г.

3

Актуализиран документ за изпълнение на РПР на Югозападен район 2011-2013г.

4

Областна стратегия за развитие на Софийска област в периода 2005-2015г.
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2. Съответствие с изискванията на законодателството за регионалното
развитие
Съответствието

с

изискванията

на

националното

законодателство,

подзаконовата нормативна уредба и методическите указания в областта на
регионалното и местното развитие при разработването на общински план за развитие
осигуряват

вътрешна

съгласуваност,

систематизираност

и

обоснованост

на

предвидените мерки за местно развитие. Това съответствие спомага и за по-лесен
достъп и осигуряване на необходимото външно финансиране от национални и
европейски фондове за реализиране на целите на плана.
Доколко е изпълнено горното условие и какво е съответствието на Общинския
план за развитие на община Чавдар със споменатите документи е показано в
следващата таблица. Степента на съответствие е оценена чрез следната скала за
измерване: 81-100% - пълна степен;

51-80% - значителна степен;

21-50% -

ограничена степен; 0-20% - липсва или минимална степен.
Талица 2 - Съответствие на ОПР-Община Чавдар 2005-2013 г. с изискванията на законодателството за
регионалното развитие
Показател

Структура и
съдържание на
ОПР-Община Чавдар
2005-2013 г.

Междинна оценка за

Изисквания на
законодателство/методически указания
Чл.13. (2) Общинският план за развитие
съдържа1:
1. анализ на икономическото и социалното
развитие на общината;
2. целите и приоритетите за развитие на
общината за определен период;
3.
индикативна
финансова
таблица,
обобщаваща
необходимите
ресурси
за
реализация на плана;
4. индикаторите за наблюдението и оценката
на плана;
5. необходимите действия по наблюдението,
оценката и актуализацията на плана;
6. описание на необходимите действия за
прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
7. програма за реализация на общинския план
за развитие, с която се конкретизират
проектите
за
неговото
изпълнение,
съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите;
8. предварителната оценка на плана.
Чл. 33. (1) За реализацията на документите за
стратегическо планиране по чл. 9, т. 4 - 7 се
извършва междинна оценка не по-късно от 4
години от началото на периода на тяхното
действие.
(2) Междинната оценка включва:

Степен на съответствие
30% (ограничена степен),
съгласно ЗРР от 2008 г.
Планът
е
в
100%
съответствие
(пълна
степен) с изискванията на
Закона за регионалното
развитие от 20 февруари
2004 г.

0% - липсва
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изпълнението на
общинския план за
развитие

Наблюдение на
изпълнеиието на
общинския план за
развитие

1. оценка на първоначалните резултати
изпълнението;
2. оценка на степента на постигане
съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността
използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за актуализация
съответния документ.2

от
на
на
на

Чл. 91. (1) Кметът на общината организира
наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие.
(2) За резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад.
(3) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие
се изготвя по определен от кмета на общината
ред и се одобрява от общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
(4) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие
се изготвя и внася за обсъждане и одобряване
от общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година3.

Постигната
значителна

е

70%

или

степен

на

съответствие. Липсват два
доклада за наблюдението на
изпълнението

на

плана

(през 2007 г. и 2008 г.)

Легенда:
1

Закон за регионалното развитие (Обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008г. и следващите изменения, без

последните допълнения от 2014 г.).
2

Пак там, Закон за регионалното развитие.

3

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008г.

10

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Чавдар 2005-2013 г.

ІІ. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на
резултатите в развитието на община Чавдар
Основната идея на Последващата оценка за изпълнението на плана за развитие е
да се обобщят и направят изводи относно постиженията, довели до промяна в средата и
условията на живот на местната общност, на основа на резултатите от предприетите
действия и получените ефекти от реализираните цели. Степента на постигане на целите
е направена на база на събраната информация и ръководейки се по приоритетите на
плана, като е отчетено текущото състояние и тенденциите през разглеждания период.
Резултатите от експертната оценка, относно степента на постигане на целите, както и
устойчивост на резултатите е обобщена и представена в табличен и графичен вид.

1. Оценка на текущото състояние по приоритети на развитието
За анализа и оценката на крайните резултати по избраните в общинския план за
развитие на община Чавдар приоритети и цели, са взети в предвид изискванията на
законодателството за регионално развитие, както и съответствието на плана с целите и
приоритетите на регионалната политика.
За осъществяването на визията на общината за периода 2005-2013г. „Чавдар –
община с традиции и устойчиво развитие на икономиката, добре развито съвременно
селско и горско стопанство, оптимално решаване за етапа проблемите на отделния
човек като личност и гражданин на основата на социално пазарна икономика, която
осигурява нарастване на заетостта и доходите на домакинствата и фирмите.”,
основни са били следните приоритети:
Приоритет 1: “Стабилизиране на общинската икономика и създаване условия и
предпоставки за развитие на туризма”

Общо състояние на общинската икономика
Демографските характеристики, както и териториалната особеност (една от наймалките общини в България) на община Чавдар обуславят и малкия брой субекти,
развиващи икономическа дейност.. Икономическа дейност към края на 2013г. са
извършвали регистрираните 12 търговци, чиято сфера на дейност е в: отглеждане на
зърнени и бобови растения и маслодайна роза; дърводобив; търговия на дребно с
хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; ресторантьорство и заведения за бързо
хранене.
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Търговията на дребно, както и ресторантьорство и заведения за бързо хранене`са
предимно с локално значение за икономическото развитие на общината. Те съставляват
50% от общинската икономика. Регистрираните земеделски кооперации се развиват
относително успешно в периода на действие на плана. На територията на общината
развиват дейност и дърводобивни предприятия, които също търпят прогрес.

Селско стопанство
Според природните си дадености община Чавдар принадлежи към районите,
където селското стопанство е структороопределящ отрасъл за местната икономика.
Селскостопанските земи са с обща площ 18 539дка, като с най-голям дял са земите
частна собственост – 17 769дка. Неблагоприятен фактор, действащ върху културното
земеделие е замърсяването на почвите.
Животновъдството се развива по-слабо, сравнено с данните от първите години
на действие на общинския план за развитие (ОПР). По данни от 2004 г. кравите са били
215 бр., а към 2013 г. – 87 бр..Общият брой на овцете и козите към края на отчетния
период се е увеличил на 1386 бр., а в началото на периода е бил 1164 бр.

Промишленост
Приход в бюджета на община Чавдар е осигурявало отдаването на концесия на
рудници на предприятията от медодобивната промишленост – „Елаците Мед” и „Дънди
Прешъс Метал Челопеч”.

Горско стопанство
Горското стопанство заема 73% или 50 890 дка от общата площ на територията
на общината (69 500 дка). Горските територии на община Чавдар са включени в
„Държавно горско стопанство гр.Пирдоп” и се стопанисват от Общинско предприятие
„Общинско лесничейство – „Чавдарска гора””. Стопанството е основно доходно
средство на територията на общината.
За правилните дейсвия на община Чавдар в посока стабилизиране на сектора
през периода 2007-2013 г., засвидетелстват разработените проекти:
През 2010 г. е изработен нов Лесоустройствен проект на горите и земите от
горския фонд, собственост на Община Чавдар;
През 2011 г. е подаден за одобрение проект “Подобряване на качеството и
количеството на дървесината от общинска гора – собственост на Община
12
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Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано
оборудване” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013;
През 2012 г. е подписан договор за проект “Подобряване на качеството и
количеството на дървесината от общинска гора – собственост на Община
Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано
оборудване” по Програма за развитие на селските райони;
Също през 2012 г. е подаден проект „Въвеждане на превантивни дейности за
намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез
изграждане на наблюдателен пункт - противопожарна кула“ по Програма за
развитие на селските райони, като 2013 г. е подписан договор за неговото
осъществяване.

Туризъм
Общината притежава сериозен туристически потенциал, дължащ се както на
благоприятното транспортно-географско разположение на територията й, така и на
правилните действия от страна на общинска администрация по отношение на
кандидатстване по ОП на ЕС. Туризмът е и един от приоритетие, застъпени на
национално ниво. Напредъкът в сектора се дължи на редица осъществени проекти и
действия насочени към неговото развитие през годините, а именно:
През 2009 г. са извършени ремонти на хижите “Сакарджа” и “Братия”;
През 2009 г. общината е кандидатствала по проект “Археологически парк
“Тополница” в община Чавдар (местността “Св. Петка”)” по Мярка 313
“Насърчаване на туристическите дейности” от “Програма за развитие на
селските райони” 2007-2013, като

2011г. е подписан договор за неговото

осъществяване;
През 2012 г. е създадена Маркетингова стратегия за привличане на туристически
поток към Археологически парк “Тополница”;
През същата година е подаден проект „Средногорие - популяризиране на
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково,
Чавдар и Златица“ (стойност 494 628 лв.) с водещ партньор община Мирково по
ОП “Регионално развитие”, като през 2013 г. е подписан договор за
реализирането му;
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Отново през 2012 г. е подаден проект към Европейската Комисия в партньорство
с няколко международни организации за създаване на транснационален
туристически продукт, базиран на културното и индустриалното наследство;
През последната година от действие на ОПР Чавдар (2013 г.) е :
- осигурен безжичен интернет достъп в общинските паркове;
- подписан е договор за проект

„Спортно-туристическа атракция в община

Чавдар” (стойност 455 381,99 лв.) по Програма за развитие на селските райони;
- подписан е договор за проект „Туристически увеселителен парк в община
Чавдар” (стойност 368 886,85 лв) по Програма за развитие на селските райони.

Приоритет 2: “Подобряване на инженерната инфраструктура, по-нататъшно
благоустрояване на общината и създаване условия за подобряване и съхраняване на
чиста околна среда”
През периода на действие на ОПР община Чавдар е работила сериозно по
поставените цели по този приоритет. Развитието на транспортната инфраструктура и
благоустрояването на населеното място, както и благоприятното разположение на
общината са отлична предпоставка за развитие на местната икономика – реализиране
на предприемачески идеи, възможности за различни видове туризъм и др.

Общо състояние на инженерната инфраструктура

Транспортна инфраструктура
През територията на община Чавдар преминават и са в близост транспортни
артерии с национално и регионално значение. Дължината на републиканската пътна
мрежа в общината, представена от първокласен път І-6, е 11км. Общинските пътища
(четвъртокласна пътна мрежа) са с дължина 14км, а уличната мрежа на територията на
село Чавдар е с дължина 25 км.
За периода на дейстивие на плана, общинското ръководство е положило усилия
за реализирането на значителен брой обекти, свързани с рехабилитация и
реконструкция на транспортната инфраструктура, като и благоустрояване на жизнената
среда.
Въпреки негативното въздействие на световната финансова и икономическа
криза върху икономическата обстановка както в страната, така и на територията на
община Чавдар, през 2009 г. са предприети действия по:
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Ремонт на улици “Иван Узунов” и “Плиска”. реконструкция на ул. “Георги
Димитров” от ОК 249 до ОК 263;
Община Чавдар кандидатства с проект: “Рехабилитация и реконструкция на
съществуващи общински пътища от пътната мрежа на община Чавдар по Мярка
321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
“Програма за развитие на селските райони” 2007-2013 (ПРСР).
Обект: рехабилитация и реконструкция на път SFО3662/SFO1660/ Чавдармах.Чам дере от км 0+060 до км 3+472.
Обект: рехабилитация и реконструкция на път SFО3661/SFO1660/ Чавдармах.Кьой дере от км 0+250 до км 4+171”,
Кандидатстване по проект “Подобряване средата на живот в Община Чавдар,
чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени
зелени площи” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от
“Програма за развитие на селските райони” 2007-2013.
Договорите по ПРСР 2007-2013 са подписани през 2010 г., като са извършени
ремонти на улици от уличната мрежа и ІV класната пътна мрежа на обща стойност в
размер на 554 842 лв. Също през тази година са подписани и още два договора с ДФ
„Земеделие”, в рамките на ПРСР 2007-2013 г., за рехабилитация, реконструкция и
изграждане на инженерната инфраструктура с обща стойност 2 609 350 лв., а именно:
“Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна

конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска”;
“Подобряване средата на живот в община Чавдар, чрез реконструкция и
изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи”.
Като тяхното стартиране и разходване на средства по тяхното осъществяване
бележи началото си през 2011г., а реализирането им е завършило през 2012 г.
По Програма за развитие на сеслките райони през 2012 г. е реализиран и още
едни проект, свързан с ремонт и изграждане на пристройка за репетиционна зала към
читалище „Надежда-1900”.
Ремонтът на улици от уличната мрежа е продължил и през последната година
(2013 г.) от действието на ОПР. Изготвени и подадени за финансиране същата година
са и проекти:
„Обновяване и развитие на община Чавдар чрез реконструкция и изграждане на
тротоари и улици в с.Чавдар , обл.Софийска“;
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„Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното
пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на
с. Чавдар“.

Водостопанска система
По отношение на намаляването на загубите във водопроводната мрежа, през
2009г. е извършен ремонт на водопровод и резервоар за водохващане “Чатмабунар”.
Ремонтът на водопроводната мрежа в община Чавдар през 2010г. е бил в размер на
164 982лв.
Действията по това направление са продължили и през 2012г. със започнатата
реконструкция на дренажно водохващане за водоснабдяване на с. Чавдар, местност
„Станоев кладенец“, както и с изготвянето на технически проект за изграждане на
събирателен колектор в общината.

Екологично състояние и опазване на околната среда
Действията по подобряване и съхраняване на околната среда, стартирани през
2009 г. с укрепване на свлачище в УПИ XII978, УПИ XII534, УПИ XI533, кв. 70.,
както и с изграждане на подпорни стени на р. Селска в участъка от ул. “Здравец” до ул.
“Акация”. Изградена е също и подпорна стена на Селско дере в участъка на ул. “Георги
Димитров”.
През 2010 г. община Чавдар кандидатства за “Почистване на речно корито и
корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване
на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население”
по ОП “Регионално развитие”, като проекта е стартиран през 2011 г. и реализиран през
2012г.
Изготвен и подаден за финансиране през 2013 г. е проект „Подобряване
условията на живот в община Чавдар и подобряване достъпа до качествена
канализационна инфраструктура чрез изграждане на събирателни колектори и
пречиствателна станция за отпадни води“.

Енергийна ефективност
Действията на община Чавдар, насочени към внедряване на мерки за енергийна
ефективност са стартирали през 2010 г., посредством кандидатстване по “Програма за
развитие на селските райони” 2007-2013, с проект “Реконструкция и рехабилитация на
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пътища от общинска инфраструктура на Община Чавдар и реконструкция за
повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар”.
През 2010 г. година община Чавдар е кандидатствала и по ОП “Регионално
развитие” с проект: “Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми
енергийни източници в Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” и Целодневна
детска градина “Щастливо детство”, с. Чавдар, област Софийска”, като през 2012 г.
реализирането му е осъществено.

Приоритет 3: “Създаване на условия за устойчив растеж на повишаването на
доходите, заетостта, здравеопазването, спорта, образованието и културното
равнище и социалния статус на жителите на селото”

Икономическа активност, образователна структура, заетост и безработица на
населението
Икономическата активност е в пряка зависимост от населението на общината
под, в и над трудоспособна възраст, както и от образователната степен. По данни от
Национален статистически институт (НСИ) структурата е следната:
- под трудоспособна възраст 184 души или 14,39%;
- в трудоспособна възраст 705 души или 55,42%;
- над трудоспособна възраст 384 души или 30,19%.
Изследването на икономическата активност през 2011 г. показва, че броят на
активните лица (заети и безработни) е 556 души (50,45%) от хората в изследваната
група (1102 души). Най-голям е делът от икономически неактивните лица, заеман от
пенсионерите – 78,21% (427 души) от общият им брой – 546 души.
По коефициента на икономическа активност:

от населението от 15 до 64

навършени години, на територията на община Чавдар живеят 793 души. Броят на
икономически активните лица е 545 души или 68,73%, спрямо 248 души (31,27%)
икономически неактивни лица.
По отношение на образователна структура на населението в общината, според
данните от преброяването през 2011 г., със завършено средно образование са близо
половината жители – 47,74% (571 души), с основно образование са 26,92% (322 души).
С висше образование са едва 8,61% или 128 души, като по този параметър общината е с
два пъти по-ниски показатели спрямо този за България.
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Образователната система в община Чавдар е представлява една целодневна
детска градина – ЦДГ „Щастливо детство” с 58 обучаващи се деца и едно
общообразователно училище „Св.Св. Кирил и Методий”. За периода на действие на
ОПР се наблюдава намаление на броя на учащите в ОУ „СВ.СВ. Кирил и Методий”.
Като най-голям е спадът при учащите от V до VІІІ клас (от 35 души през 2008/2009 г.
на 29 души през 2013 г.).
Трудово заетите лица в община Чавдар на възраст между 15-64 навършени
години са 441 души, които представляват 80,92% от икономически активните лица в
тази възрастова група (545 души). Коефициента на заетост на населението е 55,61%,
като е по-нисък от средния за област София с 1,59%.
Кофициентът на безработица сред икономически активното население е със
стойност 19,8%, като е по-висока от тази за Област София с 5,8%. За периода от 2010 г.
до 2011 г. равнището на безработицата в община Чавдар е намаляло с 2,5 пункта.
Действия на община Чавдар, насочени към подобряване на трудовата заетост на
населението на общината през годините на действие на ОПР, са:
През три поредни години – 2011, 2012, 2013 г. община Чавдар, съвместно с
“Челопеч Майнинг” ЕАД, е стартирала програма за осигуряване на заетост чрез
осигуряване на 5 работни места за жители на общината

за дейности на

територията на общината;
През 2012 г. е осигурена заетост на безработни лица по проект „Нов избор –
развитие и реализация“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и по
регионална програма;
През 2013 г. е осигурена заетост на 19 безработни лица по Национална програма
„От социални помощи към осигуряване на заетост“ и по регионална програма.
По икономически дейности разпределението на заетите лица в общината е
следното:
- „Добивна промишленост” – 131 души;
- „Държавно управление” – 51 души;
- „Преработваща промишленост” – 47 души;
- „Строителство” – 46 души;
- „Селско, горско и рибно стопанство” – 38 души;
- „Търговия” – 36 души;
- „Транспорт и пощи” – 19 души;
- „Образование” – 18 души;
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- „Административни дейности” – 13 души;
- „Хотелиерство” – 10 души;
- „Здравеопазване и социална работа” – 9 души.

Демографско състояние на община Чавдар
Състоянието в община Чавдар по отношение на демографските процеси не се
различава от

състоянието на национално ниво. Депопулацията, застаряването и

нестабилната социална сигурност на населението са с отрицателни показатели. По
данни от Национален статистически институт (НСИ) през 2007 г. жителите на община
Чавдар са били 1405 д., а към края на 2013 г. – 1234 д. За периода на действие на ОПР
Чавдар, жителите на общината са намалели със 171 д. На лице е отрицателен
относителен прираст, като неговата стойност към 2013 г. е -13,22%.
По показателя гъстота на населението също се отчита спад за отчетния период
като стойността му към 2013 г. е 17,43 д./км2.
Естественият прираст на населението на общината към 2013 г. също е с
отрицателна стойност, като с най-тревожна стойност е бил през 2008 г. -21,29‰.
Към 2013 г. е налице и отрицателен механичен прираст от -3 души. Основното
движение на човешките ресурси извън общината е насочено в най-голяма степен към
град София.
Показателят „раждаемост” в Община Чавдар се отличава с критично ниски
стойности, като се нарежда на предпоследно място сред общините в Област София. В
опит да се подобри тази негативна тенденция през годините от 2009 до 2012 г. с
решение на ОбС Чавдар е давана финансова помощ в размер на 1 000 лв. за всяко
новородено второ дете, жител на общината.

Условия за спорт, туризъм и здравословен начин на живот
Условията за спорт на територията на община Чавдар е представена от
тенискорт и мултифункционално игрище. Общинска собственост е спортен център
„Чавдар”, намиращ се на територията на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. През 2010 г. на
него е изградена спортна площадка с изкуствена трева за футбол, волейбол, баскетбол,
тенис на корт на стойност 31 580 лв.. Също през 2010 г. е обзаведен фитнес център на
стойност 9 800 лв., а през 2013 г. с цел създаване условия за развитие на спорт, туризъм
и здравословен начин на живот е изграден тенис корт и са оборудвани помещения за
фитнес.
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Социални услуги
През периода на реализиране на ОПР община Чавдар е провеждала стабилна
социална политика, направлявана от приоритетните направления на

„Областната

стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г.” . Ключовите
направления са насочени към превенция на риска от социална изолация на
обществените групи в неравностойно направление и социално включване на уязвими
групи от населението.
Община Чавдар е разработила и следва „Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в периода 2011-2015 г.”.
функционират

специализирани

На територията на общината не

институции за социални

грижи.

Общината е

реализирала програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, по която се
осигурява заетост на лица от най-уязвимите социални групи – безработни и лица без
или с ниска квалификация, през годините 2009, 2010, 2011 г.
През 2012 г. и 2013 г. са изпълнявани социални услуги „Личен асистент“ по
ОП „Развитие на човешките ресурси”( ОПРЧР), проект „Подкрепа за достоен живот” и
„Домашен социален патронаж“.

Здравеопазване
Здравното обслужване на територията на община Чавдар е представено от
здравна служба с един лекарски и един стоматологичен кабинет, две чакални и
санитарен възел. През 2010 г. е извършен ремонт на здравната служба за 84 000 лв.,
вследствие на което здравната служба е модерно обзаведена и санирана. През 2013 г. е
закупен нов ехографски апарат.

Култура
В село Чавдар на територията на общината развива дейността си народно
читалище „Надежда – 1900”. През годините на действие на ОПР съвместно с учебните
заведения в общината и читалището са организирани редица културни мероприятия,
като най-съществен е приносът на културно-просветната дейност в областта на децата
и младите хора. В община Чавдар има една библиотека, като посещаемостта и през
2013 г. е 4 521 броя посетители. Културно-историческите паметници в общината са с
висока степен на социализираност, в добро състояние и добре поддържани.
Административен капацитет
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Развитието

на

административния

капацитет

води

до

отговорност

на

институциите и ангажираност в целите към развитие на жизненоважни отрасли от
икономиката на общината. В периода на действие на ОПР са реализирани проекти за
повишаване на ефективността на общинската администрация – обучение на служители,
усъвършенстване на работните процеси и координация в дейността на организацията.

Проекти по години:
През

2010

г.

община Чавдар

кандидатства с проект:

"Хоризонтално

сътрудничество при разработване на политики в общините Чавдар и Антон" по
ОП “Административен капацитет” (ОПАК);
През 2012 г. е подписан договор за “Оптимизиране на структурите на общински
администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез
принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им”,
финансиран по ОП Административен капацитет;
През 2013 г. е подписан договор за проект „Укрепване на ефективността на
общинските служители в дух на партньорство“ с бенефициент Община Чавдар и
партньор Община Мирково, финансиран по ОПАК;
Отново през 2013 г. е подписан и договор за проект „Въвеждане на механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на
стратегически документи на Община Чавдар“, финансиран по ОПАК

2. Обобщени резултати от експертната оценка на степента на постигане целите
и устойчивостта на резултатите
Резултатите от експертната оценка относно степента на постигане на заложените
цели в общинския план за развитие на община Чавдар за периода 2007-2013 г. и
устойчивостта на постигнатите резултати, са показани в табличен вид по-долу.
Направено е и сравнение на планираните средства за осъществяването на
приоритетните направления и реализираните финансови средства.
Оценката и анализът на крайните резултати от изпълнението на заложените
приоритети се базират и на информацията за реализираните проекти. Съответните
сектори, които са претърпяли развитие през периода 2007-2013 г. в резултат от
действието на ОПР чрез реализирането на проектни предложения, са:
2.1. По приоритетна ос 1 - “Стабилизиране на общинската икономика и създаване
условия и предпоставки за развитие на туризма”
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а) Горско стопанство – извършени са действия по опазване, развитие и
многофункционално използване на горите и горските ресурси чрез реализиране
на:
- проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 20072013: “Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от
пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен
пункт – противопожарна кула”, на стойност 685 977,32 лв.;
- проект, финансиран по ПРСР 2007-2013 – “Подобряване на качеството и
количеството на дървесината от общинска гора– собственост на Община Чавдар,
чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано оборудване”,
на стойност 276 730,00лв.;
- проект, финансиран от Програма САПАРД – ”Реконструкция и рехабилитация
на горски пътища в Община Чавдар” на стойност 439 704 лв.
б) Туризъм – заложеният стремеж, в общинския план за развитие, към усвояване
на потенциала за развитие на различни форми на туризъм на база на природните
дадености на община Чавдар е дал добър резултат. Проекти в това направление
са:
- „Туристически увеселителен парк в община Чавдар” на стойност 368 886,85
лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013;
- “Археологически парк “Тополница” в община Чавдар (местността Св. Петка)”,
на стойност 442 022 лв., финансиран по Програма за развитие на селските
райони 2007 – 2013;
- „Изгрaждане на еко-кът, чрез почистване и възстановяване на парка и
паметника на загиналите за свободата на България”, на стойност 10 000 лв.,
финансиран от ПУДООС.
Общо средства по Приоритет 1 в размер на: 2 223 320,17лв.

2.2. По приоритетна ос 2 - “Подобряване на инженерната инфраструктура, понататъшно благоустрояване на общината и създаване условия за подобряване и
съхраняване на чиста околна среда”
а) Пътна инфраструктура, благоустрояване на общината и мерки за
въвеждане на енергийна ефективност – действията са били насочени към
поддържане, усъвършестване и благоустрояване по посочените направления,
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както и към въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност.
Реализирани проекти:
- „Подобряване средата на живот в Община Чавдар, чрез реконструкция и
изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи” – на
стойност 1 224 636 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013;
- „Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна
конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” – на
стойност 1 906 584 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013;
- “Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на
община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на
общинска сграда в с. Чавдар” – 1 954 564,45 лв., финансиран по Програма за
развитие на селските райони 2007 – 2013;
- “Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни
източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с.
Чавдар” – 630 370,61 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013;
- “Реконструкция пътна връзка ГП-І-6- с-Чавдар (път-ІV- 60036 за Община
Чавдар)” на стойност 1 023 047 лв., финансиран от Програма САПАРД;
- “Ремонт на улица “Георги Димитров”, с. Чавдар, с дължина 447,67 м” на
стойност 113 736 лв., финансиран от Програма САПАРД .
б) Водоснабдяване и канализация – извършени са действия по намаляване на
загубите във водопроводната мрежа чрез:
- проект “Питеен водопровод на с. Чавдар, община Чавдар” на стойност 275 886
лв., финансиран от ПУДООС.
в) Опазване на околната среда – дейностите по опазване на околната среда са
били следните:
- “Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с.
Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на
риска от причиняване на щети на местното население” – 899 829 лв., финансиран
по ОП Регионално развитие 2007- 2013;
- „Изграждане на подпорна стена на Селско дере в участъка на ул.”Г.
Димитров”, с.Чавдар” на стойност 44 499 лв., финансиран от Междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към МС;
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- „Конструктивно решение за изграждане на подпорни стени на р. Селска в
участъка от ул. „Здравец” до ул. ”Акация”, с.Чавдар, община Чавдар” на
стойност 210 435 лв. финансиран от МКВП към МС;
- „Укрепване на свачище в УПИ –ХІІ 978, УПИ ХІІ – 534, УПИ ХІ – 533, кв.70,
с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 233 291 лв., финансиран от МКВП към
МС .
Общо средства по Приоритет 2 в размер на: 8 516 878,06 лв.

2.3. По приоритетна ос 3 - “Създаване на условия за устойчив растеж на
повишаването на доходите, заетостта, здравеопазването, спорта, образованието и
културното равнище и социалния статус на жителите на селото”
а) Спорт и туризъм – развитието на спорта и туристическата дейност е
подкрепено чрез:
- Проект „Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” на стойност 455
381,99лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013;
- Изградена е спортна площадка с изкуствена трева на стойност 31 580 лв.;
- Обзаведен е фитнес център на стойност 9 800 лв.
б) Здравеопазване – реконструкция и обновяване на и създаване на условия за
качествено здравно обслужване чрез:
- Извършен ремонт на здравната служба на стойност 84 000лв.
в) Укрепване на капацитета на общинска администрация за по-ефективно
управление:
- Проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики, разработване на стратегически документи на Община
Чавдар” на стойност 62 064,44лв.;
- Проект “Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на
партньорство”, на стойност 89 971,22лв., финансиран по ОПАК 2007-2013;
- “Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за
подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и
прилагане на нови подходи в работата им” на стойност 75 319,60лв., финансиран
по ОПАК 2007-2013.
Общо средства по Приоритет 3 в размер на: 808 117,25лв.
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Оценка на степента на реализация на приоритетите, съгласно ОПР на община Чавдар за периода 2007-2013 г.
Приоритети

Година

Общо
необходимо
финансиране

Източници на финансиране

20072013
1) “Стабилизиране на общинската икономика
и създаване условия и предпоставки за
развитие на туризма” Тежест на приоритета,
спрямо необходимия общ бюджет 20,65%

хиляди лева

9 000

-

2) “Подобряване на инженерната
инфраструктура, по-нататъшно
благоустрояване на общината и създаване
условия за подобряване и съхраняване на
чиста околна среда” Тежест на приоритета, спрямо
необходимия общ бюджет 76,28%
3) “Създаване на условия за устойчив растеж
на повишаването на доходите, заетостта,
здравеопазването, спорта, образованието и
културното равнище и социалния статус на
жителите на селото” Тежест на приоритета, спрямо
необходимия общ бюджет 3,07%
ОБЩО необходими средства П1 + П2 +П3:

33 259

-

Община

Държава

Степен на
реализация
за периода
2007-2013г.
хиляди лева

Фондове
на ЕС

Частни
средства

-

7300

1 700

-

450

32 809

-

1 340

440

250

650

-

808, 11
60,3%
от
Приоритет
3

43 599

440

700

40 759

1 700

11 548,3

%
2 223, 32
24,7%
от
Приоритет
1
8 516, 87
25,6%
от
Приоритет
2
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Диаграма 1: Тежест на приоритетите, спрямо необходимия общ бюджет за изпълнение на ОПР
Чавдар за периода 2007-2013 г.

Диаграма 2: Реален относителен дял на изпълнени приоритети по бюджета на ОПР Чавдар за
периода 2007-2013г.
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Диаграма 3: Сравнение на заложени и реализирани средства по приоритети, съгласно бюджета на ОПР
Чавдар за периода 2007-2013 г.
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ІІІ. Оценка на общото въздействие
Оценяването е систематична дейност, извършвана на основата на обективни
стандарти (преценка на развитието, съобразно резултатите и въздействията) и критерии и
може да се прилага към политика, стратегия, програма или проект.
Една от основните цели на оценката е повишаване на опита на администрацията в
планирането и прилагането на публични програми и политики поради което процесът на
оценяване на стратегии и програми е тясно свързан с процеса на тяхното планиране,
изпълнение и отчетност.
Последващата оценка е част от цикличен процес на планиране и управление,
предвиждан според Законът за регионално развитие (ЗРР). В него изключително важно
значение имат механизмите за мониторинг и контрол, чрез които се отчита постигнатото,
осъществяват се необходимите корекции в предприетите политики и се осигурява
необходимата публичност.
Законът за регионалното развитие (ЗРР) от 2008 г. променя Общинските планове за
развитие от дългосрочни в средносрочни и ги изравнява по времетраене с програмния
период в ЕС. Последващата оценка има голямо значение и за дейностите по подготовка на
следващия стратегически документ - ОПР 2014-2020.
Чрез приемането на Общинският план за развитие на Община Чавдар 2005-2013 г. се
определя стратегическата рамка за социално-икономическо, инфраструктурно и екологично
развитие на общината за периода до 2013 г., като това е и важна крачка към създаването на
условия за добро управление и устойчиво интегрирано развитие. Това е едно начало към
стратегическото планиране за решаване на ключови въпроси на икономическото и
социалното развитие на местната общност и доближаване до средните нива и стандарти на
развитие на общините и регионите в ЕС.

1. Основни изводи, използвани при извършването на оценката на общото
въздействие на плана
Планът за развитие на община Чавдар е разработван за периода 2005-2013 г., като в
сила към този момент е бил Законът за регионално развитие от 2004 г. Той е предвиждал
общинският план за развитие да определя целите и приоритетите за развитието на общината,
финансовите ресурси за неговата реализация, както и да се разработва в съответствие с
предвижданията на областната стратегия за развитие. Необходимите основни компоненти от
съдържанието му са били:
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Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
Приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на общината;
Описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане целите на
развитието на съседни общини;
Индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на
дейностите и проектите;
Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
След приемането на България в ЕС през 2007 г. е била необходима актуализация на
плана, за да бъде отразена реформата на кохезионната политика на ЕС за периода 20072013 г., промените настъпили за регионите и общините в страната като член на ЕС,
промените в националното (през 2008 г. е приет нов ЗРР) и европейското законодателство в
областта на регионалното развитие. Актуализация е била необходима и за да се постигне
по-пълно съответствие и връзка на плана с други стратегически планови документи за
регионално развитие като Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.,
Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране и Областната стратегия за
развитие на Софийска област. Такава не е извършена.
Срокът на действие на общинския план за развитие е определен за периода 2005-2013
г., което надхвърля като времева продължителност изискването за средносрочно планиране
на развитието в рамките на седем годишния програмен период в ЕС – 2007-2013 г., както и
предвиждането за синхронизация с периода на действие на регионалните планове за
развитие в България и оперативните програми, съ-финансирани от фондовете на ЕС, който
също е средносрочен – 2007-2013 г.
В структурата и съдържанието на плана се отбелязват редица несъответствия,
свързани със: съгласуваност на визия, стратегически цели, приоритети, специфични цели,
мерки; определяне на критерии и индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението;
описание на мерките за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност на плана; липса на структурирана програма за реализация на
плана (като отделен ключов компонент в плана) и логика на интервенциите за постигане на
целите на плана.
Въпреки казаното по-горе в общинския план за развитие е предвиден сравнително
реалистичен набор от проекти за неговата реализация, включени в индикативната
финансова таблица, което осигурява достатъчно възможности за кандидатстване и
получаване на финансиране по операциите на оперативните програми за България,
съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2007-2013 г.
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Към края на периода на действие на ОПР Чавдар в общината са създадени условия за
укрепване на административния и експертния капацитет, но е необходимо да се изградят
институционални предпоставки – подобрени процедури, структура и организация на
дейностите по изпълнение, наблюдение, актуализация и оценка на общинския план за
развитие.
В рамките на последващата оценка на територията на община Чавдар беше проведено
и анкетно проучване, засягащо цялостното изпълнение на Общинския план за развитие
(2007-2013 г.), като основната цел е получените резултати да бъдат използвани и
интегрирани в процеса на планиране през настоящия период 2014-2020 г. Основни
респонденти на проучването са членовете на общинския съвет, общинска администрация,
местни икономически и социални партньори, представители на гражданския сектор, лица и
експерти в различни области, имащи отношение към изпълнението на плана.
Анкетното проучване е част от методиката за извършването на последваща оценка,
като ключово в неговата програма е да се установи степента на приложение на основни
критерии за качество при изпълнението на общинския план за развитие на община Чавдар
през изминалия период, свързани със следните теми:

Тема 1 – „Съответствие на ОПР – Община Чавдар с целите за развитие на региона
(Софийска област и Югозападния район) и основните предизвикателства пред
развитието на общината за изминалия период след присъединавянето на България към
ЕС”;
Тема 2 – „Ефективност на изпълнението на плана и степен на постигане на очакваните
резултати”;
Тема 3 – „Ефикасност на изпълнението на плана и съпоставяне на постигнатите
резултати с използваните ресурси”;
Тема 4 – „Общо въздействие върху местното развитие и устойчивост на резултатите
от изпълнението на плана”.
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ІV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси
1. Ефективност

Ефективността на изпълнение е проследена чрез степента на постигане на целите по
съответните приоритети, заложени в ОПР, като са направени диаграми, отразяващи
експертната оценка.
Оценката на степента на постигане на специфичните цели по приоритетите за
развитие на общината е направена по система от критерии от 1 до 6, като на критериите
съответства процентно изпълнение:
критерии 1 - процентно съотношение 0% ;
критерии 2 - процентно съотношение 1-20% ;
критерии 3 - процентно съотношение 20-40% ;
критерии 4 - процентно съотношение 40-60% ;
критерии 5 - процентно съотношение 60-80% ;
критерии 6 - процентно съотношение 80-100% ;

1.1. За Приоритет 1 – „Стабилизиране на общинската икономика и създаване
условия и предпоставки за развитие на туризма”
Достигнатата степен на реализация по този приоритет към края на периода 20072013г. е 24,7% - оценка 3. Незадоволителният резултат при изпълнението на този
проиритет се дължи до голяма степен на влиянието, което е оказала световната
финансова и икономическа криза, както върху икономическата обстановка в
общината, така и върху задълбочаващите се демографски проблеми. Напредък бележи
сектора туризъм, дължащ се на активността на общинското ръководство, които са
намерили правилното решение за използване на потенциала на общината в това
направление. Правилни действия са предприети и към опазване на горския фонд на
община Чавдар.
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Диаграма 4: Степен на изпълнение на целите по Приоритет 1 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.

а) Специфична цел 1 – Развитие на селското стопанство в общината – степен на
реализация 0% - оценка 1
б) Специфична цел 2 – По-рационално използване на природния потенциал и
развитие на горското стопанство, създаване условия за чиста околна среда – степен на
реализация 15,7% - оценка 2
в) Специфична цел 3 – Усвояване на потенциала за развитие на различни форми на
туризъм – степен на реализация 9% - оценка 2
1.2. За Приоритет 2 – „Подобряване на инженерната инфраструктура, понататъшно благоустрояване на общината и създаване условия за подобряване и
съхраняване на чиста околна среда”
Към края на периода на действие на общинския план за развитие на община Чавдар
степента на изпълнение на специфичните цели по приоритет 2 е 25,6%, като съответно
оценката, спрямо процентното изпълнение е 3. Значителна част от средствата по този
приоритет са реализирани основно в Специфична цел 1 рехабилитация и ремонт на
пътната инфраструктура и благоустрояване на общината. Това е променило обликът
на общината, правейки я по привлекателна за развитие на бизнес и инвестиции,
насочени към стимулиране на местната икономика. За постигане на устойчивото
развитие

е

необходимо

останалите

специфични

цели

(„Реконструкция

и
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рехабилитация на

водопреносната и

канализационната система” и „Опазване на

околната среда”) от плана да бъдат подходящо съчетани с първата и застъпени в поголяма степен.
Диаграма 5: Степен на изпълнение на целите по Приоритет 2 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.

а) Специфична цел 1 – Изграждане, поддържане и усъвършенстване на техническата
инфраструктура (реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа), архитектурното
изграждане и благоустрояване на общината – степен на реализация 20,48% - оценка
3
б) Специфична цел 2 – Реконструкция и рехабилитация на водопреносната и
канализационната система – степен на реализация 0,8% - оценка 1
в) Спецфифична цел 3 – Опазване на околната среда – степен на реализация 4,32% оценка 2
1.3. За Приоритет 3 – „Създаване на условия за устойчив растеж на
повишаването на доходите, заетостта, здравеопазването, спорта, образованието и
културното равнище и социалния статус на жителите на селото”
Степента на реализация на поставените цели в рамките на този приоритет е в
най-високо съотношение спрямо заложените - 60,3% и оценка 5. Това се дължи и на
факта, че предвидените средства в индикативната финансова таблица на ОПР
Чавдар за осъществяване на този приоритет са с най-реална стойност. За отчетния
период са направени промени в положителна насока както по отношение на
усъвършенстване на капацитета на общинска администрация, важно за по
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нататъшното изпълнение на проекти и програми и усвояване на средствата, отпускани
от ЕС, така и в развитието на спортната дейност на територията на общината.
Диаграма 6: Степен на изпълнение на целите по Приоритет 3 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.

а)

Специфична цел 1 – Създаване условия за нарастване заетостта – степен на

реализация 16,8% - оценка 2
б) Специфична цел 2 – Увеличаване доходите на населението и подобряване
битовото и търговското обслужване – степен на реализация 0% - оценка 1
в) Специфична цел 3 – Подобряване дейността с младите хора, спорта и туризма –
степен на реализация 37% - оценка 3
г) Специфична цел 4 – Стабилизиране процесите в здравната сфера и създаване
условия за качествено здравеопазване – степен на реализация 6,5% - оценка 2
д)

Специфична цел 5 – Засилване ролята на културата и образованието за

запознаване с европейските критерии и задоволяване духовните потребности на
хората – степен на реализация 0% - оценка 1
2. Ефикасност

От направената оценка на степента на реализация на приоритетите, съгласно ОПР на
община Чавдар ясно се вижда, че заложените необходими средства са в пъти повече от
реализираните такива, но при съпоставка на вложени средства с постигнати резултати не
може да не се отбележат активните действия на общинското управление за реализиране на
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проекти, насочени към: постигане на съвременна и модерна инфраструктура и
благоустрояване; опазване на природните дадености на Чавдар - значителния горски фонд;
опазване на културно-историческото наследство; максимално използване на потенциала за
развитие на туризма, за което засвидетелства изградения „Археологичски парк
„Тополница”; подобряване на енергийната ефективност, чрез използване на възобновяеми
източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар” и др.
Съпоставяйки вложените средства с постигнатите резултати при реализация на
общинския план за развитие, може да кажем, че е постигната средна степен на реализация
по критерия ефикасност. Експертната група препоръчва за следващия програмен период
2014-2020 г. при планирането на необходимите ресурси за реализация на плана, да се
вземат в предвид, както приоритетните направления за развитие на основните
стратегически документи на европейско, национално и областно ниво, така и съответните
оперативни програми на ЕС за инвестиции в България. За основа трябва да служи и
постигнатият опит от предходния период.
Изразходваните средства по осъществяването на приоритетните направления на
общинския план за развитие на община Чавдар към 2013 г. са в размер на 11 548 315,48 лв.
от плануваните за периода от 2007 до 2013 г. – 43 599 000 лв. (спрямо индикативна
финансова таблица). Необходимо е този дисбаланс да се отчете от годишното наблюдение
на плана и да се използват съответните изводи за бъдещи корекции на Програмата за
реализация на ОПР. Ефикасността на реализация за единица или съотношението – степен
на реализация на ресурсите към ефективност на целите, изразено процентно е в размер на
26,48%.
Диаграма 7: Ефикастност при реализирането на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.
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В рамките на Приоритет 1 реализираните средства са в размер на 2 223 320,17 лв.,
като в плана за изпълнение за периода от 2007 г. до 2013 г. са били предвидени 9 000 000
лв. Съотношението степен на реализация на ресурсите към ефективност на целите е в
размер на 24,7%. От тук може да направим и извода, че ефикасноста на реализацията за
единица за този приоритет е под средната.
Диаграма 8: Ефикастност при реализирането на Приоритет 1 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013 г.

Планираните средства за периода 2007-2013 г., необходими за изпълнението на
Приоритет 2, са били в размер на 33 259 000 лв. Към 2013 г. или последната година от
действието на общинския план за развитие на община Чавдар, реализираните средства са в
размер на 8 516 878,06 лв. Ефикасността на реализация за този приоритет е 25,6%, като
отново е под средното ниво.
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Диаграма 9: Ефикастност при реализирането на Приоритет 2 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.

Реализираните за периода 2007-2013 г. средства по Приоритет 3 са в размер на 808 117,25
лв., като планът за изпълнение според индикативната финансова таблица е бил 1 340 000
лв. Постигната е ефикасност на реализацията над средното ниво – 60,3%. По този
приоритет заложените средства са били реални и изпълними, като по този начин е
постигната сравнително висока ефективност на предвидените цели в рамките на
приоритета.
Диаграма 10: Ефикастност при реализирането на Приоритет 3 на ОПР Чавдар за периода 2007-2013г.
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V. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно
развитие в община Чавдар
1. Основни изводи от провеждането на политиката за местно развитие на община
Чавдар
Икономическо състояние и потенциал
Въпреки негативното влияние на финансовата и икономическа криза местната
икономика получава подкрепа и сътрудничество от миннодобивните предприятия,
развиващи дейност на територията на общината, както и постъпления от концесии.
В застой (не е отбелязан ръст) е секторът на микропредприятията и сферата на
малките и средни предприятия (МСП). Дейността им е предимно с локално
значение и не предполага значително разкриване на нови работни места.

Демографски фактори и социален капитал
Негативните стойностите на демографските фактори ясно очертават тенденцията
към намаляване на населението на общината. Благоприятни са показателите за
заетост и равнище на безработицата, като те са една добра предпоставка за
развитие на потенциала на общината.
През следващите години ще са необходими активни мерки и провеждане на
целенасочена политика към минимизиране на влиянието на негативните
демографски процеси в община Чавдар, като се отчетат потребностите на
различните социални групи. Анализирайки социалния сектор, ясно се вижда
стремежът на общинското ръководство към развитие на възможно най-широк кръг
от социални услуги в общността, които са съобразени с потребностите на хората
(Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
община Чавдар за периода 2011-2015 г.). Поради високия дял население в над
трудоспособна възраст е необходимо разкриване на нови и допълнителни услуги от
социален характер. Реформи в сектора са необходими и за повишаване на
конкурентоспособността и жизненият стандарт в общината.

Инфраструктурно развитие
Съществуващ проблем с обществения транспорт, включително липса на специални
проекти за развитие на екологичен такъв, забавят модернизацията в сектора.
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Реализирани са значителен брой проекти за рехабилитация, реконструкция на
общинската пътна мрежа, в резултат на което тя е в много добро състояние.
През анализирания период в община Чавдар са реализирани проекти за повишаване
на енергийната ефективност, като въведените мерки са в обществени сгради,
подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо. Няма инсталирани мощности
за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Административен капацитет
Обучението

и

развитието

на

капацитета

на

служителите

на

общинска

администрация спомагат за реализирането на ефективни политики, планове и
програми, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия
за устойчив икономически растеж и заетост. Община Чавдар е получила финансова
подкрепа по ОПАК в рамките на проекти: „Въвеждане на механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на

общински политики, разработване на

стратегически документи на Община Чавдар”; “Укрепване на ефективността на
общинските служители в дух на партньорство”; “Оптимизиране на структурите на
общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност
чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им”.

Стратигическо планиране и местно развитие
За периода на действие на ОПР на община Чавдар са разработени и приети
различни документи, имащи значение за местното развитие, в областта на
социалните услуги, управление на общинска собственост, горско стопанство,
развитие на спорта, развитие на туризма и други.

2. Препоръки при провеждането на политики за местно развитие за програмен
период 2014-2020 г.
Постоянните проблеми като безработица, маргинализация и бедност и специфичните
демографски проблеми, обхванали цялата страна в резултат на финансовата криза, са
сериозна пречка към постигане на устойчиво интегрирано развитие. Ето защо е
необходимо прилагането на интегриран подход към различните измерения на живота в
общината – екологично, икономическо, социално и културно измерение за постигане на
успешно развитие.
Необходими са мерки за подобряване на:
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Образованието – личностното развитие на хората е от основно значение за
гарантиране на конкурентоспособност. Необходим е достъп на гражданите на
общината до: професионално обучение и постоянно подобряване на тяхната
квалификация и преквалификация в зависимост от изискванията на пазара на
труда; възможности за адаптиране към иновациите в средата, чрез използване на
принципа „учене през целия живот”. Необходимо е и изграждане на по-добри
връзки между организациите, предоставящи услуги в областта на обучението и
промишлеността, за да гарантират, че уменията, които се усвояват в тях са тези, от
които предприятията имат нужда днес и за в бъдеще.

Икономическото развитие – развитие на партньорства между местните
граждани, гражданското общество, местната икономика и различните равнища на
управление; развитие на икономика, основана на иновации и знание; предоставяне
на конкурентни предимства и подобряване на условията за бизнес на
микропредприятията и МСП и въвеждане на иновации в производството;
изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика; инвестиране в
растеж

чрез

новаторски

инструменти

за финансиране на необходимите

инвестиции, включително публично-частни партньорства (ПЧП); рационално
използване на местните ресурси чрез насърчаване на инвестициите и привличане
на чуждестранни инвестиции в селското и горското стопанство; сътрудничество и
разработване на проекти с трансграничен характер.

Стимулиране на заетоста и социалното приобщаване – основният стремеж
трябва да бъде насочен към създаване на условия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж чрез: намаляване на нивото на безработица сред младите хора
на база на партньорства с предприятия, както и осигуряване на информация и
възможности за квалификация и преквалификация, според пазара на труда;
увеличаване на делът на активното население (на възраст от 20-64г.), което да
работи, като се осигурят подходящи условия за трудовата им реализация;
провеждане на политика, насочена към социално приобщаване и социална закрила.

Опазването на околната среда и справяне с ефектите от изменението на
климата - чрез въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност,
използване на енергията от възобновяеми енергийни източници и опазване на
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значителния горски фонд – природен потенциал на общината; подкрепа при
въвеждането на нови екологични технологии и производствени методи, както и
ограничаване на природните рискове.

Туризъм – като един от важните сектори в българската икономика със значителен
принос към брутния вътрешен продукт, както и сектор, осигуряващ работни места
и опазване на историческото и културно наследство, са необходими повече усилия
за неговото развитие, включващи: маркетинг и реклама на туристическите
продукти и дестинации; подобряване на туристическите атракции и свързаната с
тях инфраструктура; привличане на чужди инвестиции в сектора.

Едни от най-важните условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие чрез
прилагането на общински политики и програми от община Чавдар е свързано с:
- определяне на потенциала на общината;
- маркиране на възможностите за задоволяване на човешките потребности;
- устойчива експлоатация на природните ресурси и дадености;
- развитие на човешкия фактор, съобразено с вътрешните и външни условия
на труда;
- стремеж към постигане на научно-технологично развитие;
- привличане на инвестиции за осъществяване на заложените приоритетни
направления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

„Анкетно проучване на резултатите от изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Чавдар за периода 2007-2013г.”

Оценка на получените отговори

Систематизиране на получените резултати по теми и въпроси на проучването, както и
графичен израз на отговорите са представени по-долу:

ТЕМА 1: Съответствие на ОПР - Чавдар с целите за развитие на региона и
основните предизвикателства пред развитието на общината за изминалия период
2007-2013г.

1) Доколко ОПР- Чавдар съответстваше на общите проблеми и цели за развитие
на региона – Софийска област и Югозападния район?
От анкетираните представители на целевите групи 83% посочват, че
отразяването на общите проблеми и цели за развитие на региона – Софийска
област и Югозападния район е застъпено до голяма степен. Останалата част от тях
17% счита, че ОПР отразява общите проблеми донякъде.
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2) Включваше ли ОПР цели, приоритети и мерки за ефективно участие на Община
Чавдар в усвояването на помощта от ЕС по различните програми, съфинансирани
от фондовете на ЕС?
По този въпрос 100% от анкетираните са отговорили положително. Като са
отбелязали, че целите, приоритетите и мерките на ОПР на Община Чавдар 2007-2013г.
са достатъчен брой, както и че те са допълвани в хода на изпълнението му.
Анкетираните са посочили и че по-голяма част от реализираните проекти са
съфинансирани от фондовете на ЕС по различните програми.

3) В каква степен ОПР отразява нуждите и интересите на местната общност –
нуждаещи се социални групи, работниците и служителите, земеделските
производители, работодателите и бизнеса?
Според анкетираните Общинският план за развитие отразява интересите на
местната общност напълно – 100%. Като мнението на група от тях е, че
разработените и изпълнени проекти са свързани изцяло с подобряване средата на
живот.

4) Считате ли, че ОПР съдържаше подходяща визия и стратегия за постигане на
конкурентоспособно и устойчиво развитие на Община Чавдар през периода
2007-2013 г.
Положителен отговор на въпроса, дали ОПР е съдържал подходяща визия и
стратегия за постигане на конкурентоспособно и устойчиво развитие на Община
Чавдар, са дали 67%, като са посочили, че е всеобщо мнението, че община Чавдар е
европейско селище. 33% са на мнение, че това е така, но до известна степен, като са
се аргументирали, че ОПР съдържал някои мерки, които не могат да се реализират от
общината.
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5) Какви са Вашите изводи и какви препоръки бихте дали на ръководството на
Община Чавдар за подобряване на информираността и по-активно участие на
всички заинтересовани партньори за изпълнение на целите и приоритети за
развитието на общината?
Изводите и препоръките от страна на анкетираните за подобряване на
информираността

и по-активно участие на всички заинтересовани партньори за

изпълнение на целите и

приоритети за развитието на общината, са:

„Младите хора трябва да се включват по-активно, не само управлението на
общината да е задължение на кмета и общинската администрация”;
Както и „По-широка форма на консултации с населението”.

ТЕМА:2 Ефективност на изпълнението на ОПР - Чавдар и степен на постигане на
очакваните резултати.

6) Доколко визията, целите и приоритетите на ОПР се имаха в предвид и се
отразяваха в процесите на планиране и управление на общината, при
подготовката на конкретни проекти за финансиране или в обществените дискусии
за изграждането и развитието на Община Чавдар?
Визията, целите и приоритетите на ОПР се отразяват в процесите на планиране
и управление на общината до голяма степен според 100% от респондентите.
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7) Можете ли да посочите области на развитие, в които считате, че е постигнат
значителен напредък, или конкретни дейности и проекти, които представляват
явен успех в развитието на Община Чавдар през последните 7 години?
Конкретна област на развитие, в която е постигнат напредък са посочили
всички анкетирани. Като според тях най-изразен е напредъкът в областта на пътната и/или
друга техническа инфраструктура (29% от анкетираните), а в областта на местната
икономика и развитие на МСП респондентите не отчитат развитие.

8) Смятате ли, че има някаква промяна в работата и структурата на
администрацията на Община Чавдар след приемането на ОПР до настоящия
момент?
100% от анкетираните смятат, че има съществена промяна в положителна
посока на работата и структурата на администрацията на Община Чавдар след
приемането на ОПР до настоящия момент. Като са посочили, че служителите са
повишили свойте умения и качеството на работа.

9) Отразява ли се приемането и изпълнението на ОПР по някакъв начин върху
процеса на изграждане на партньорства и сътрудничество между местните
власти, бизнеса и неправителствениия сектор за развитието на Община Чавдар?
На въпроса, дали приемането и изпълнението на ОПР се отразява на процеса на
изграждане на партньорства и сътрудничество между местните власти, бизнеса и
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неправителствениия сектор, 33% са отговорили, че процесът се ускорява и задълбочава.
67% са отговорили утвърдително, като са посочили и, че процесът е забавен и
повърхностен. Като забележка анкетираните са посочили, че не всички партньори
проявяват отговорност при реализиране на проекти, както и че е необходима по-голяма
активност от страна на бизнеса и гражданите.

10) Можете ли да посочите конкретни проекти, резултатите от които са се
отразили благоприятно върху развитието на общината и към които Вие имате
отношение или сте участвали по някакъв начин?
Всички анкетирани са посочили конкретни проекти, а именно:
„Укрепване ефективността на общинските служители в дух на партньорство”;
„Подобряване средата на живот в община Чавдар чрез реконструкция и
изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи”;
Археологически парк „Тополница”;
др.

11) Според Вас рисковете - социални, икономически, технологични или екологични,
пред които е била или към момента е изправена Община Чавдар, управляват ли се
ефективно с оглед избягване, предотвратяване или намаляване на негативните
последици?
71 % от респондентите са отговорили, че рисковете се управляват ефективно.
29% от тях са на мнение, че рисковете се управляват ефективно, но с частичен ефект,
като са посочили, че управлението на икономическите и технологичните рискове е
застъпено по-слабо.
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12) Какво смятате, че трябва да се направи, за да се постигнат по-добри
резултати и по-осезаем ефект от изпълнението на ОПР върху развитието и
качеството на живот в общината?
Относно постигане на по-добри резултати и по-осезаем ефект от изпълнението
на ОПР, анкетираните смятат, че е направено достатъчно и резултатите са добри, но
гражданите трябва да проявят по-голяма отговорност и дисциплина. Друга част от тях са
на мнение, че трябва да се стимулира в по-голяма степен предприемачеството.
Друга група отразява факта, че с реализарането на проекти по структурните фондове от
Европейския съюз през последните шест години качеството на живот на хората осезаемо
се е променило към по-добро, но е необходимо засилено да се работи в сферата на
развитието на туризма и на подобряване качеството на образованието.

ТЕМА 3: Ефикасност на изпълнението на ОПР-Чавдар и съпоставяне на
постигнатите резултати с използваните ресурси.

13) Използвана ли е стратегическата рамка и програмата за реализация на ОПР
като

инструменти

за

добро

управление

на

ресурсите

на

общината

–

административни, финансово-стопански, материални, човешки?
Положителен отговор са дали 67% от анкетираните, като са посочили, че
стратегическата рамка и програмата за реализация на ОПР са използвани напълно. 18%
от тях са дали утвърдителен отговор, но само за определени случаи, а на 15% не са
известни такива случаи.
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14) Имате ли информация за извършени промени в административното и
финансовото управление на общината с цел адаптиране към изискванията за
многогодишно планиране и бюджетиране на общинските дейности, както и за
ефективно управление на програми и проекти?
Налична информация за извършени промени в административното и
финансовото управление на общината имат 72% от анкетираните, като те са на мнение,
че промените са успешни. Останалата част от тях (28%) са на мнение, че са извършени
частични промени.

15) Считате ли, че системата за финансово управление и контрол на общината е
надеждна и гарантира ефикасно използване на ресурсите?
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70% от респондентите смятат, че системата за финансово управление и контрол
на общината е надеждна и напълно гарантира ефикасно използване на ресурсите. Друга
група, представляваща 15% е на мнение, че системата е надеждна, но е необходима
оптимизация. Не могат да преценят – 15% .

16) Запознати ли се с някои отчети, доклади и справки, които се изготвят от
администрацията на общината във връзка с изпълнението на ОПР и програмата за
неговата реализация?
Пълна информация за изпълнението на общинския план за развитие на
общината имат 84% от анкетираните, а малък дял от тях (16%) са посочили, че нямат
достатъчно информация за горе посоченото.

17) За изпълнението на ОПР се изисква мобилизиране на финансови средства от
различни източници – публични и частни, както и съфинансиране на предвидените
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проекти. Считате ли, че тези средства са били осигурени в достатъчна степен,
включително от фондовете на ЕС през периода 2007-2013 г.
Половината от анкетираните (50%) смятат, че са били осигурени в достатъчна
степен финансови средства за изпълнението на ОПР. Група от 33% е на мнение, че
средствата са били осигурени частично, а 17% - нямат информация по въпроса.

18) На какво ниво, според Вас, е сътрудничеството и взаимодействието между
местната власт и бизнеса, социалните партньори и гражданския сектор по
отношение ефикасното използване на ресурсите и управление на риска при
изпълнение на конкретни проекти?
Само 16 % от респондентите са на мнение, че

сътрудничеството и

взаимодействието между местната власт и бизнеса, както и между социалните
партньори и гражданския сектор са на добро ниво. 51% са отбелязали, че нивото е
задоволително, а отрицателно са отговорили 33% от анкетираните, като са посочили, че
бизнеса и другите заинтересовани страни са относително пасивни.
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19) Какви са Вашите препоръки за по-ефикасно управление на публичните ресурси
за постигане на целите на развитието на общината?
Препоръките на анкетираните за по-ефикасно

управление на публичните

ресурси за постигане на целите на развитието на общината са:
•

Недопускане на компромиси, налагане на санкции и глоби при констатиране на
нарушения и не спазване на общинските наредби;

•

Засилване на диалога с бизнеса и местната общност и търсене на външни
инвестиции.

ТЕМА 4: Въздействие върху местното развитие и устойчивост на резултатите от
изпълнението на ОПР-Чавдар.

20) Може ли, според Вас, ОПР да се определи като стратегически документ, който
е допринесъл за постигане на устойчиво развитие, финансова стабилност и
икономически просперитет на община Чавдар през периода 2007-2013 г.?
ОПР на община Чавдар през периода 2007-2013 г. е оценен положително като
стратегически документ, допринесъл за постигане на устойчиво развитие, финансова
стабилност и икономически просперитет от всички респонденти, като мненията са, че
това е така напълно, според едната поливина от анкетираните и положително, но в
известна степен според останалата част от тях.
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21) Смятате ли, че приемането и изпълнението на ОПР влияе върху капацитета
на общинската администрация и партньорските организации за по-ефективно и
ефикасно управление на програми и проекти за развитие на общината?
На мнение, че чрез изпълнението на ОПР капацитета на общинската
администрация се е подобрил са мнозинството от анкетираните – 84%. Те са отбелязали,
че това е развило качествата им по отношение на планирането за по-дълъг период от
време. 16% са отговорили също утвърдително, но са посочили, че това е така в известна
степен.

22) Бяха ли подобрени политиките на общината в определени сфери като
резултат от изпълнението на целите и приоритетите на ОПР-Чавдар през
периода 2007-2013 г.?
По отношение на политиката на общината като резултат от изпълнението на
целите и приоритетите на ОПР-Чавдар, подобрение във всички сфери отчитат 68% от
онкетираните, а за 32% от тях подобрението е само в някои от сферите.
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23) Считате ли, че ОПР допринася за по-добра информираност и мобилизиране на
хората и бизнеса на територията на общината, както и за привличане на външни
инвеститори за постигане на целите на местното развитие?
31 % от анкетираните отчитат, че ОПР допринася за по-добра информираност и
мобилизиране на хората и бизнеса на територията на общината, както и за привличане
на външни инвеститори за постигане на целите на местното развитие в значителна
степен. Дял от 69% от респондентите е на мнение, че ОПР допринася донякъде за
посочените цели, като това е по- скоро за привличане на външни инвеститори.

24) Доколко устойчиви във времето са постигнатите резултати по програми и
проекти, свързани с реализацията на ОПР-Чавдар през периода 2007-2013 г.?
85% от запитаните са отговорили, че резултатите, постигнати по програми и
проекти, свързани с реализацията на ОПР-Чавдар през периода 2007-2013 г. са
устойчиви в дългосрочен план. Група от 15% смята, че резултатите са устойчиви, но в
средносрочен план.
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25) На базата на Вашата информираност, пряко или косвено участие в дейности,
свързани с изпълнението на ОПР, каква обща оценка бихте дали за цялостното
изпълнение на ОПР към настоящия момент?
(Моля, посочете цифра, като използвате оценителна скала от 1 до 5 (1 - много ниско ниво
на изпълнение, 5 – много високо ниво на изпълнение).

Нивото на изпълнение, посочено от участвалите в анкетата, относно
цялостното изпълнение на ОПР към настоящия момент е високо (70% от запитаните).
Като „много високо” са го оценили 30% от респондентите.
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