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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020” ПРЕЗ 2019 Г.
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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на “Общински план за
развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020” през 2019 г. е изготвен на
основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал. 4 от
Правилника за приложение на ЗРР и във връзка с § 37 от Преходните и
Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
регионално развитие. „Общинският план за развитие на Община Чавдар за периода
2014-2020” е разработен през 2014 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, по проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на
Община Чавдар”.
1. Oбщи условия за изпълнение на Oбщинския план за развитие
През 2019 г. изпълнението на общинския план за развитие протече съобразно
планираните в бюджета инвестиции, кандидатстването за финансиране с проекти по
оперативни програми и други външни източници, и изпълнението на проекти със
собствено и външно финансиране. Основното общо условие по отношение на
финансирането на общинските политики е наличието на малко възможности за външно
финансиране, с оглед на което по-голямата част от финансирането е от собствени
приходи.

Бяха

довършени

и

стартирани

важни

проекти

в

областта

на

инфраструктурата и социалната политика. Проведени бяха и редица инициативи в
сферата на културата, образованието и спорта съвместно с читалището, основното
училище, детската градина, пенсионерския клуб, ловната дружинка и граждани.
2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие
2.1 По Стратегическа цел 1: „Изграждане на качествена жизнена среда,
осигуряваща благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и
производителност на труда“, през 2018 г. е постигнат следният напредък:
Приоритет 1: „Укрепване на човешкия капитал“:


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

пенсионерски клуб, ловна дружинка и граждани са организирани различни културни,
образователни и спортни мероприятия.


Разширен е кръгът на извършваните културни мероприятия.
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Започната е реализацията на проект за изграждане на физкултурен салон

към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар по подмярка 7.2 на Програма за развитие
на селските райони 2014-2020.


Наети са 25 безработни лица като лични асистенти, социални асистенти и

домашни помощници със средства по ПМС №344/2018 г. за изпълнение на Държавния
бюджет за 2019 г.
Приоритет 2: „Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване
на заетостта“:


Изпълнен е договор за проект "Социално предприятие в сферата на

услугите за отдих и развлечения към община Чавдар" по ОП Развитие на човешките
ресурси 2014-2020, по който са назначени 12 лица, намиращи се в неблагоприятно
положение на пазара на труда.


Осигурена е заетост на 12 безработни лица по 4 други програми.

Приоритет 3: „Устойчиво селищно развитие“:


Реализиран е договор за ремонт на улици.



Подаден е проект “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на

управлението на отпадъците” по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.


Организирана е дейност по разделно събиране на отпадъци от хартия и

пластмаса в найлонови чували от домакинствата.


Подаден е проект за рекултивация на съществуващо депо за твърди

битови отпадъци.


Подаден е проект към Националния доверителен екофонд за закупуване

на нов електромобил за нуждите на общината.


Извършена е частична подмяна на улично осветление.



Приключи реализацията на първия участък от проект „Реконструкция на

съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен
резервоар на село Чавдар, община Чавдар ” и започна реализацията на втория етап.


Реализиран е проект за изграждане на безплатен интернет на обществени

места по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.
2.2 По Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив
икономически растеж чрез ефективно и рационално използване на местните
ресурси, през 2018 г. е постигнат следният напредък:
Приоритет 1: „Развитие на конкурентно селско и горско стопанство“:


Продължава отдаването под наем на площи – общинска собственост, за

развитие на земеделието и животновъдството.
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Приоритет 3: „Съхраняване на културно-историческото наследство и
развитие на туризма“:


Изградено е ново съоръжение в спортно-туристическа атракция –

разширение на ниска въжена линия.


Провеждани са многократни организирани посещения на с. Чавдар от

туристи в сътрудничество с туроператорски фирми и училища.


Стартирана е частна инвестиция за изграждане на комплекс от три къщи

за гости в местността "Св. Петка".


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

общината са организирани редица събития в сферата на културата и образованието.
Приоритет 4: „Подобряване на административния капацитет на Общинска
администрация – Чавдар“:


Проведени

са

различни

обучения

на

служителите

от

общинска

администрация.


Извършена е дигитализация на регистрите с актове по гражданско

състояние.
3. Действия, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на общинския план за развитие
Действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие, се състоят в разглеждането на
предстоящите за изпълнение мероприятия в комисиите и на сесиите на ОбС.
Наблюдението и анализът на данните се осъществяват чрез анализ на приходите и
разходите от извършваните дейности, преглед на изпълнението на сключените
договори, степен на изпълнение на заложените цели.
Проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие, произтичат от: недостатъчния ресурс за изпълнение на всички мерки от
плана; слабия интерес за външни инвестиции; бавното стартиране на приема и
обработката на проекти по Програма за развитие на селските райони и ограничения й
бюджет, както и критериите за оценка на проекти, даващи предимство на общините с
по-голямо население. Осигуряването на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие се осъществява чрез обсъждането им в
общински съвет, подготовката на годишни доклади и публикуване на информация в
интернет страницата на общината и на информационното табло.
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Съответствието на общинския план за развитие със секторните политики,
планове и програми на територията на общината се гарантира от обстоятелството, че
тези политики са залегнали в съдържанието на плана. Реализираните дейности,
особено що се касае до инфраструктурните мерки, се съгласуват с ресорните
институции по отношение на околна среда, води, енергийна и транспортна
инфраструктура, строителен контрол и др.
Принципът на партньорството е залегнал в изпълнението на плана и се състои
в това, че голяма част от реализираните дейности се осъществяват съвместно с
общински съвет, читалище, образователни институции, пенсионерски и младежки клуб,
ловна дружинка, граждани. Резултатите от оценките на изпълнението на плана
показват, че се следват приоритетите в него и като цяло постигнатият напредък
отговаря на формулираната в него визия на Община Чавдар.
4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на общинския план за развитие и на областната стратегия за
развитие
Изпълнените от Община Чавдар проекти през 2019 г. съгласно плана за
развитие, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на Областна
стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020:
Стратегическа цел 1: Икономическо развитие:
Приоритет 1 Развитие на приоритетни сектори:


Реализиран е проект за изграждане на безплатен интернет на обществени

места по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.
Стратегическа цел 2: Социално развитие:
Приоритет 3: Повишаване и поддържане на квалификацията на работната
сила


Изпълнен е договор за проект "Социално предприятие в сферата на

услугите за отдих и развлечения към община Чавдар" по ОП Развитие на човешките
ресурси 2014-2020, по който са назначени 12 лица, намиращи се в неблагоприятно
положение на пазара на труда.
Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по
изменението на климата
Приоритет 2: Интегрирано управление на водите
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Реализиран е

проект „Реконструкция на съществуващ захранващ

водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село
Чавдар, община Чавдар ” – първи участък,
Хоризонтален

приоритет

1:

Изграждане

и

подобряване

на

инфраструктура:


Реализиран е договор за ремонт на улици.

5. Заключение
През 2019 г. е постигнат напредък в изпълнението на мерки в областта на
инфраструктурата, социалната политика, културата и туризма. По-голямата част от
инвестициите са със собствено финансиране, но са използвани ефективно и малкото
възможности за външно финансиране през годината.

30.03.2020 г.
с. Чавдар

Григор Даулов:
кмет на Община Чавдар

6

