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Използвани съкращения 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници  

ДВ – Държавен вестник 

ЕК – Европейска комисия 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗУР – Закон за устройство на територията 

МИГ – Местна инициативна група 

МО – Междинна оценка 

НИРД – Научно изследователска и развойна дейност 

НСИ – Национален статистически институт 

НПО – Неправителствени организации 

НСОРБ – Национално сдружение на общините  в Република България 

НФ – Национален фонд 

ОП – оперативни програми 

ОПАК – Оперативна програма административен капацитет 

ОПНОИР – Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж  

ОПР – Общински план за развитие 

ОПРЧР – Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

ОУ – Общообразователно училище 

ОУП – Общ устройствен план 

ППЗРР –  Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ЦДГ – Целодневна детска градина 
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Въведение 

Междинната оценка (МО) е част от системата за реализация на документите за 

стратегическо планиране и нейната цел е проследяване на напредъка на 

осъществяваните политики и качеството на тяхното изпълнение. Съгласно Закона за 

регионалното развитие [ЗРР - Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.)] Междинната 

оценка се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за резултатите 

от изпълнението на Общинските планове за развитие. 

Настоящият документ проследява напредъка и представя резултатите от 

осъществяваните политики, заложени в „Общинския план за развитие на община 

Чавдар 2014-2020г.“. За целите на оценката на изпълнението на плана са взети в 

предвид имащите пряко или косвено въздействие ключови промени, позитивни и 

негативни ефекти на макро-средата, както и факторите на микро средата, свързани с 

местните проблеми и дефицити  в развитието и др.  

Общинският план за развитие на община Чавдар за периода 2014-2020г. е 

разработен и съгласуван с основните стратегически документи на европейско, 

национално и областно ниво. Това от своя страна гарантира в значителна степен 

съответствието на плана с нормативните изисквания в областта на регионалното 

развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на 

развитието в България.  

Закона за регионалното развитие фиксира основните теми и съдържание на 

междинната оценка (МО): 

Според Чл.33, ал.2 от ЗРР, МО включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 (изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) изводи и препоръки за изпълнението на съответния 

документ. 

В най-общ план целта на документа е да установи реалистичността на поставените 

цели, каква е ефективността и ефикасността на извършените действия и какво е 

въздействието върху развитието на дадената територия. 

Настоящата оценка осигурява отчетност, информация и публичност за постигнатите 

резултати, като нейният принос е за по-добро целеполагане в процеса на управление и 
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формулиране на адекватни политики за оставащия период на плана за развитие на 

община Чавдар. 

Настоящата разработката би била невъзможна без осъществената подкрепа и 

съдействие на кмета на община Чавдар, общинската администрация, общинския съвет, 

които любезно предоставиха информация относно напредъка по изпълнението на 

Общински план за развитие на община Чавдар 2014-2020 г.   
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І. Съответствие и съгласуваност с регионалната политика 

 

1. Степен на съгласуваност с целите  на политиката за регионално развитие 

 Съответствието на плана с целите и приоритетите на регионалната политика на 

ниво ЕС, на национално и регионално ниво е важно условие за постигане на 

залегналите в Общинския план за развитие на община Чавдар цели, приоритети и 

мерки. Това благоприятства за кандидатстване и получаване на безвъзмездно 

съфинансиране от национални и европейски източници; получаване на по-широка 

политическа и институционална подкрепа на местните усилия; стимулиране на 

публичен сектор, бизнес и гражданско общество за по-добро планиране и реализация 

на предприетите инициативи. 

 Ключово за успешното формулиране на приоритетите и мерките на ОПР е 

разработването на конкретни инвестиционни проекти в съответствие с приоритетите и 

операциите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. 

Необходимо е също 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. 

Извършено е сравнение на целите и приоритетите на Общинския план за 

развитие на община Чавдар за 2014-2020 г. с целите и приоритетите на политиката за 

регионално развитие, провеждана на регионално, национално и европейско ниво, 

даващо възможност за преценка на степента на съответствие и хармонизация.  

В таблица 2 са използвани някои ключови дефиниции и формулировки, 

залегнали в изброените стратегически документи.  

 

Таблица 1: Скала за измерване степента на съответствие: 

 

Скала за измерване Степен на съответствие 

0-20% липсва или минимална степен 

21-50% ограничена степен 

51-80% значителна степен 

81-100% пълна степен 
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Таблица 2 - Съответствие на Общинския план за развитие на Община Чавдар за периода 

2014-2020 г. с целите на политиката за регионално развитие 

Дефиниции в регионалната политика Дефиниции в ОПР Степен на съответствие 

Ниво ЕС1 

Приоритетни направления през 2014-

2020г. по максимален дял на 

отделените средства за финансиране: 

1. Иновации и научноизследователска 

и развойна дейност НИРД; 

2. Подпомагане на икономики с ниско 

ниво на въглеродни емисии и 

развитие на МСП; 

3. Заетост, социално приобщаване, 

образование, изграждане на 

административен капацитет 

4. Транспортна и енергийна 

инфраструктура. 

Община Чавдар 

Приоритетни направления: 

Приоритет 1.1.: „Укрепване на 

човешкия капитал“; 

Приоритет 1.2.: „Създаване на 

благоприятни условия на труд и 

повишаване на заетостта“; 

Приоритет 1.3.: „Устойчиво 

селищно развитие“; 

Приоритет 2.1.: „Развитие на 

конкурентно селско и горско 

стопанство“; 

Приоритет 2.2. – „Развитие на 

устойчива конкурентоспособна 

икономика, основана на знания 

и иновации“; 

Приоритет 2.3.: „Съхраняване 

на културно-историческото 

наследство и развитие на 

туризма“ 

Приоритет 2.4.: „Подобряване 

на административния капацитет 

на Общинска администрация – 

Чавдар“; 

Приоритет 2.5.: „ Създаване и 

развитие на партньорства“ 

62% - значителна степен на 

съответствие 

Национално ниво2 

Визия: 

 „Българските райони – привлекателни 

за живеене, ефективно използващи своя 

потенциал за постигане на устойчив 

растеж, създаване на нови работни 

места, бизнес и туризъм, със съхранено 

природно и културно наследство.“ 

 

Община Чавдар 

Визия 2014-2020г.: 

„Община Чавдар –

привлекателно място за 

живеене и туризъм със 

съхранена природа и културно-

историческо наследство, 

съвременна инфраструктура, 

създаващи благоприятни 

условия за устойчиво 

икономическо равитие и 

100% - пълна степен на 

съответствие 
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интелигентен растеж, висок 

жизнен стандарт, основани на 

привлечени инвестиции и 

използване на собствения 

потенциал .” 

Регионално ниво
3 

Стратегически цели: 

 Постигане на устойчив 

икономически растеж, чрез 

развитие на конкурентоспособна 

диверсифицирана регионална 

икономика; 

 Постигане на балансирано и 

устойчиво регионално развитие и 

укрепване на връзките между 

градските центрове и селските 

райони; 

 Икономическо, социално и 

териториално сближаване с 

останалите региони в ЕС. 

Община Чавдар 

Стратегически цели: 

 Изграждане на качествена 

жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни 

условия за живот, висока 

трудова заетост и 

производство на труда; 

 Постигане на балансиран и 

устойчив икономически 

растеж чрез ефективно и 

рационално използване на 

местните ресурси 

100% - пълна степен на 

съответствие 

Регионално ниво – област4  

Стратегически цели: 

1. Икономически развитие 

2. Социално развитие 

3. Опазване на околната среда и 

действия по изменението на 

климата 

Община Чавдар 

Стратегически цели: 

 Изграждане на качествена 

жизнена среда, 

осигуряваща благоприятни 

условия за живот, висока 

трудова заетост и 

производство на труда; 

 Постигане на балансиран и 

устойчив икономически 

растеж чрез ефективно и 

рационално използване на 

местните ресурси 

66% значителна степен на 

хармонизация 

Липсва : Опазване на 

околната среда и действия 

по изменението на 

климата 

Легенда: 

1 „Шести доклад за икономическо, социално и териториално сближаване” през 2014-2020г. 

2
 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 2012-2022г. 

3 РПР на Югозападен район 2014-2020г. 

4 Областна стратегия за развитие на Софийска област в периода 2014-2020г. 
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2. Съответствие с изискванията на законодателството за регионалното 

развитие 

Ключово за осигуряване на систематизираност и обоснованост на предвидените 

мерки за местно развитие е съответствието с изискванията на националното 

законодателство, подзаконовата нормативна уредба и методическите указания в 

областта на регионалното и местното развитие. Това осигурява подкрепа чрез външно 

финансиране от  национални и европейски фондове за реализиране на целите на плана. 

В табличен вид са систематизирани резултатите от оценката на съответствието 

на Общинския план за развитие на община Чавдар с изискванията на действащото 

законодателство за регионалното развитие. 

Оценката на съответствие е извършена по скала от 0 до 100% по следните 

показатели: 

- 81-100% - пълна степен;   

- 51-80% - значителна степен;   

- 21-50% - ограничена степен; 

- 0-20% - липсва или минимална степен. 

Талица 3 - Съответствие на ОПР-Община Чавдар  2014-2020 г. с изискванията на 

законодателството за регионалното развитие  

Показател Изисквания на 

законодателство/методически указания 

Степен на съответствие 

 

 

 

 

Структура и 

съдържание на  

ОПР-Община Чавдар 

2014-2020 г. 

 

 

 

 

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. 

9. Мерки за ограничаване изменеието на 

климата и адаптация към вече настъпилите 

промени (нова – ДВ, бр.22 от 2014г., в сила от 

Постигната е 90% - пълна 

степен на съответствие.  

 

- Няма публикувана 

информация за 

предварителна оценка 

на плана 



 

10 
 

10 

11.03.2014г.)  

 

 

 

 

 

Наблюдение на 

изпълнеиието на 

общинския план за 

развитие 

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 година2. 

 

100% - пълна степен на 

съответствие 

Изготвени са три доклада, 

съответно за 2014, 2015 и 

2016г. 

Съдържание на 

годишния доклад за 

наблюдението на 

изпълнението на 

общинския план за 

развитие 

Чл.91 (8) Годишният доклад за наблюдението 

на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на 

общинския план за развитие и в частност 
промените в социално-икономическите 

условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на 

целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за 

наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните 

органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския 

план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените 
механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в 

процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и 

публичност на действията по изпълнение на 

общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото 

съответствие на общинския план за развитие 

със секторните политики, планове и програми 
на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на 

партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края 

на съответната година 

4. заключения и предложения за подобряване 

на резултатите от наблюдението3 

51% - значителна степен на 

съответствие 

Липсват:  

а) мерките за наблюдение и 

създадените механизми за 

събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, 

възникнали в процеса на 

прилагане на общинския 

план за развитие през 

съответната година, както и 

мерките за преодоляване на 

тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване 
на информация и 

публичност на действията 

по изпълнение на 

общинския план за 

развитие; 

г) мерките за постигане на 

необходимото съответствие 

на общинския план за 

развитие със секторните 

политики, планове и 

програми на територията на 
общината; 

д) мерките за прилагане 

принципа на партньорство; 

е) резултатите от 

извършени оценки към края 

на съответната година 

Легенда: 

1Закон за регионалното развитие  (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 

2016 г.) 

2Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, обн. ДВ. бр.80 от 12 септември 2008г. 

3Пак там ППЗРР  
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ІI. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана за 

развитие на община Чавдар 

 

Проследяването на изпълнението на плана се организира от кмета на общината, 

като резултатие се обобщават в годишен доклад и се одобряват от общинския съвет – 

съгласно ППЗРР чл. 91. Към момента на разработване на настоящия документ са 

изготвени три годишни доклада, съответно за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., като 

съдържанието им отговаря напълно на изискванията, залегнали в Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие ППЗРР чл.91 (8). Оценката на 

първоначалните резултати от изпълнението на плана за развитие на община Чавдар е 

извършена на база на годишните доклади, събрана и анализирана информация от 

различни източници, ръководейки се от приоритетите на плана, като е отчетено и 

текущото състояние и тенденциите през разглеждания период. 

Събраната налична информация е систематизирана и анализирана, като резултатите 

от експертната оценка относно първоначалните резултати от изпълнението на плана са 

представени по-долу в табличен и графичен вид.   

 

1. Преглед на общите условия за изпълнение на плана и възможностите за 

финансиране от фондовете на ЕС през изминалия период от действието на 

ОПР на община Чавдар 2014-2020 г. 

 

 През 2014 г. ситуацията, описана в годишния доклад е следната: 

- Очакване стартиране на нов програмен период 2014-2020 г.  

- Липса на възможност за финансиране от фондовете на Европейския съюз 

(ЕС) поради забавяне одобряване на оперативните програми (ОП) от 

Европейската комисия (ЕК). 

- Проведени са процедури по избор на изпълнител за проекти по Програма за 

развитие на селските райони (ПРСР). 

- Затруднения по изпълнение на проекти и тежки икономически последствия 

за земеделски и частни стопани поради природно бедствие от 18.06.2014 г. и 

проливни дъждове  

- В края на годината старт на проекти по ПРСР. 
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 Значително по-успешна е 2015 година, като част от извършените дейности са 

следните:  

- Кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  с 

проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда“ (одобрен, стартиран 

през 2015 г.) 

- Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-

2020 г. с проект „Създаване на Местна инициативна група Чавдар, Златица, 

Мирково и Челопеч“. 

- Успешно завършване на три проекта по ПРСР 2007-2013 г.: проект 

„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар”; проект „Туристически 

увеселителен парк в община Чавдар”; "Въвеждане на превантивни дейности 

за намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар 

чрез изграждане на наблюдателен пункт – противопожарна кула” . 

 2016 г. е белязана от успешното изпълнение на проект в сферата на социалните 

услуги и др.: 

- Изпълнява се проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

- проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014–2020 г. за създаване на Местна 

инициативна група, съвместно с общините Златица, Мирково и Челопеч, 

представители на бизнеса и неправителствения сектор. 

 

2. Анализ на развитието на община Чавдар през наблюдавания период 

 

Състояние на икономиката на община Чавдар 

Териториалните и демографските особености на общината определят малкия 

брой регистрирани на територията й физически или юридически лица, развиващи 

икономическа дейност. Тази специфика обуславя и липсата на детайлна статистическа 

информация за извършването на анализ на местната икономика. Данните на 

общинската администрация сочат, че на територията са регистрирани 12 търговци, като 

те съставляват местната икономическа общност. Сферата на дейност е предимно 
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търговия на дребно, ресторантьорство, отглеждане на зърнени и бобови растения и 

маслодайна роза, дърводобив.  

По данни от Община Чавдар, ОПР на община Чавдар 2014-2020 г., Записка на 

ОУП отрасловата структура на икономиката е: 

- Търговия на дребно в неспециализирани магазини с хранителни стоки, 

напитки и тютюневи изделия 33% (брой фирми 4) 

- Дърводобив 25% (брой фирми 3) 

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

17% (брой фирми 2) 

- Дейности на ресторанти и заведения за бързо обслужване/Дейности на 

питейни заведения 17% (брой фирми 2) 

- Дейности на други разнообразни производства (окомплектовка на 

хидравлични и пневматични маркучи и накрайници) 8% (брой фирми 1) 

 (на база на регистрирани на територията иономически субекти, данни 

валидни към 17.12.2013 г.) 

 

Промишленост 

Промишлените предприятия от медодобивната промишленост, опериращи в 

района около общината са: „Елаците Мед“, „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, 

„Аурубис България“ и „Асарел Медет“. Получените приходи за общината от държавна 

концесия на двете предприятия, намиращи се на територията на с. Чавдар, допринасят 

за положителен ръст в бюджета. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета - приходи от концесии, съответно за 

периода от/до:  

- 01/01/2014г. до 31/12/2014г. 1 484 304 лв. 

- 01/01/2015г. до 31/12/2015г. 1 714 185 лв. 

- 01/01/2016г. до 31/12/2016г. 1 540 038 лв.  

(Данни: община Чавдар) 

Културно-историческо наследство 

а) Действия за съхраняване и популяризиране на културното наследство, 

осъществявани с подкрепата на  Читалище „Надежда – 1900“ 

- изпълнен е проект „Модернизация на културните услуги, предоставяни от 

НЧ „Надежда-1900“ по ПРСР 2014 г. 
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- създаден е младежки клуб в сградата на читалището, организират се 

различни културни, образователни и спортни мероприятия 

- октомври 2016 г. - инвестиционен проект за обект „Реконструкция на 

съществуваща жилищна сграда и проектиране на пристройка към нея в УПИ 

IX – 501.289, кв. 36, община Чавдар. Новата отредена функция е 

„Етнографски музей“ на стойност 23 400 лв. с ДДС 

б) Действия по опазване на културното наследтво на общината 

- реставрация на войнишки паметник с.Чавдар 4000 лв. с ДДС 

- реставрация и консервация на паметник „Дечо Стефанов – Владо“ в с.Чавдар 

2000 лв. с ДДС 

Горско стопанство 

Горският фонд заема 73% или 50 890 дка от общата площ на община Чавдар 

(населено място с. Чавдар 1 178 дка). Горските територии на община Чавдар са 

включени в „Държавно горско стопанство гр. Пирдоп”  и се стопанисват от Общинско 

предприятие „Общинско лесничейство – „Чавдарска гора”.  

Дървопроизводителната площ е 50 125 дка, а залесената площ 57 дка. 

Иглолистните дървесни видове (първи клас на пожарна опасност) представляват около 

20% от дървесната растителност. Добивът е 10 000 куб.м годишно. Възстановяването е 

главно чрез изкуствено залесяване. Стопанството е основно доходно средство на 

територията на общината. 

През изминалия период на действие на ОПР на община Чавдар са разработвани 

и реализирани различни проекти по Стратегическа цел 2/ Приоритетно направление 1: 

„Развитие на конкурентно селско и горско стопанство“. 

През 2014 г. е реализиран 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 ПРСР. 

Същата година е започнато изпълнението на 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 ПРСР 2007-2013 г., 

като е завършен през 2015г. (стойност 647 962,80 лв. с ДДС) 

През отчетния период са отдавани под наем площи – общинска собственост за 

развитие на земеделието и животновъдството, както и са изпълнявани дейностите, 

заложени в Лесоустройствения проект. 
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Туризъм 

Благоприятното транспортно-географско положение на община Чавдар е 

положителен фактор по отношение на оползотворяване на туристическия потенциал на 

територията. 

През 2014 г. е разработен 25 мин. документален филм и 5 мин. рекламен 

видеофилм за Община Чавдар на стойност 3600 лв. с ДДС. Едновременно с това е 

продължило изпълнението на проект „Средногорие – популяризиране на регионален 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица “ по 

ОП „Регионално развитие“, съвместно с другите двете общини. Също през 2014 г. е 

изготвен „специализиран сайт за туризъм по проект №23/313/00273 по ПРСР, 

осъществяван в рамките на проект „Туристически увеселителен парк в община Чавдар“ 

по ПРСР 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ на 

стойност 3264 лв. с ДДС. 

През 2014 г. е извършена и доставка на специализирани компютърни системи за 

аудио-визуално представяне на природното и културно наследство по проект 

№23/313/00273 на стойност 16 992 лв. с ДДС. 

През 2015 г. са завършени успешно два проекта по ПРСР 2007-2013 г.: проект 

„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” (455 381,9 лв.); проект 

„Туристически увеселителен парк в община Чавдар” (368 886,85 лв.). Разкрити са 5 

нови постоянни работни места за обслужване на спортно-туристическите атракции в 

местността „Св.Петка“. Отново за подобряване на условията за туризъм са извършени 

строително-монтажни работи в района на природната забележителност „Казаните“. 

Стъпвайки върху изградените туристически структури, са извършвани редовни 

организирани посещения на с. Чавдар от туристи в сътрудничество с туроператорски 

фирми, образователни институции и НПО. 

През 2015г. е доставена самоосигурителна система за катерачна стена 2 бр. и са 

монтирани обезопасителни системи за въжен парк – 20 бр. на стойност 20 640лв. с 

ДДС. 

 

Социална сфера и човешки ресурс 

Брой и гъстота на населението 

По актуални данни от НСИ към 01.10.2017 г. населението на община Чавдар за 

разглеждания период намалява значително. Към 2014 г. е било 1215 души, към 2015 г. – 
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1216 души и през 2016 г. – 1178 души. Към края на периода на отчитане на междинната 

оценка мъжете са 584 д. (49,57%), а жените 594 д. (50,43%). 

Спрямо данни от НСИ от преброяване към 01.02.2011г. (ОПР община Чавдар 

2014-2020) жителите на общината са 1272 д., от които 642 д. (50,47%) мъже и 630 д. 

(49,53%) са жени.  

За съжаление към момента на извършване на междинната оценка на ОПР на 

община Чавдар неблагоприятната тенденция към намаляване на броя на населението 

продължава, като за периода 01.02.2011 - 31.12.2016 г. данните са следните - спад с 94 

души или 7,97%. 

В трудоспособна възраст към 2016 г. са 654 души (55,51% от населението на 

общината), от тях 373 д.(57%) са мъже и 281д.(43%) са жени. По данни от НСИ към 

01.02.2011 г.  в трудоспособна възраст са били 698 души (54,87% от населението на 

общината), от тях 30,89% са мъже (393 д.), спрямо 23,9%  жени (305 д.). 

(Данни: жени от 16-60 години и 10 месеца, мъже от 16 -63 години и 10 месеца) 

 

Инфраструктурно развитие 

ВЕИ и енергийна ефективност 

- През оценявания период е извършено обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сградите на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, ЦДГ 

„Щастливо детство“, Общинска сграда с. Чавдар, сграда на пощата, 

читалище „Надежда“ ; 

- ВЕИ: През 2016 г. е реализиран проект за изграждане на фотоволтаична 

инсталация върху сградата на ЦДГ „Щастливо детство“ с мощност 14,3 kWp; 

- През 2015 г. е подписан договор за доставка и монтаж на соларни лампи с 

фотоволтаични панели и стълбове – 5 броя на стойност 8 400 лв. с ДДС; 

- През същата година е изпълнен договор извършване на енергийно 

обследване на сградите на читалище и поща на стойност 2 733 лв. с ДДС.  

Благоустрояване  

- През 2014 г. е подписан договор за възлагане на поръчка с предмет 

„Пространствено и архитектурно–благоустройствено решение на 

площадното пространство, пешеходни зони и прилежащи паркове в 

централната част на с. Чавдар“. Проектът е на стойност 1 964 853,85 лв. с 

ДДС – реализиран и финансиран от Публична инвестиционна програма 

„Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и от общински бюджет. 
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- Отново през 2014 г. е реализиран проект „Строително-монтажни работи по 

детска площадка и обновяване на дворно пространство и външна тераса към 

детска градина в община Чавдар“, стойност 279 962,05 лв. с ДДС. 

- Към края на 2014 г. е подписан договор за изработване на Общ устройствен 

план на Община Чавдар на стойност 75 000 лв. с ДДС. 

- В началото на 2015 г. е изпълнен договор за доставка и монтаж на парково 

оборудване за обект в община Чавдар, с.Чавдар на стойност 2 805,60 лв. с 

ДДС. 

- През септември 2016 г. е изпълнен договор с предмет „Строително-

монтажни работи по ремонт на улици и обществен паркинг и 

благоустрояване и паркоустрояване на училищен двор в село Чавдар“ 

(обособена позиция 2 „Благоустрояване и паркоустройство на училищен 

двор“ на стойност 247 893,71 лв. с ДДС); (обособена позиция 1 „Ремонт на 

улици и обществен паркинг“ на стойност 435 115,82 лв. с ДДС). 

- През април 2015 г. е извършен ремонт на алеи и тротоари в училищен  двор, 

с.Чавдар на стойност 185 533,73 лв. с ДДС. 

- През април 2016 г. е изпълнена реконструкция и ремонтни работи в района 

на параклис „Св.Георги“ с.Чавдар на стойност 274 655,66 лв. с ДДС. 

 

Транспортна и ВиК инфраструктура 

- През месец май 2014 г. е извършен ремонт на водохващане, мост/водосток 

нов плочест/ и пропаднали участъци от пътното платно на горски път „Кьой 

дере“ на стойност 21 151,50 лв. 

- Август 2014 г. - Ремонт и корекция на автоматизирана поливна система в 

паркови зелени площи 28 504,50 лв. с ДДС. 

- Аварийно отводняване на къщи в кв.83 и кв.15 Община Чавдар на стойност 

9 993,74 лв. с ДДС 

- Октомври 2014 г. - Аварийно възстановяване на подпорни стени, община 

Чавдар 58 514,15 лв. с ДДС. 

- През октомври 2014 г. е подписан годишен договор за сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци на стойност 37 128лв. с ДДС 

(годишно). 

- Авариен ремонт (03.11.2014 г.) на отводнителни канавки община Чавдар, 

стойност 52 106,71 лв. с ДДС. 
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-  Подписан договор (01.01.2015 г.) за възлагане на обществен превоз на 

пътници с автобусен транспорт, стойност 3 008,40 лв. с ДДС/ месечно, 

изпълнява се целогодишно. 

- Април 2015 г. е извършен „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – община 

Чавдар“ на стойност 40 700 лв. с ДДС. 

-  Май месец 2015 г. са извършени „Аварийно-възстановителни работи по 

участък от ул.“Гурко“ в с.Чавдар, община Чавдар“ 138 537 лв. с ДДС. 

- В началото на 2016 г. е извършен ремонт на оградата на гробищен парк с. 

Чавдар на стойност 71 604,66 лв. с ДДС. 

- През април 2016 г. е направена „Реконструкция пешеходни пътеки и ограда в 

гробищен парк с. Чавдар“ на стойност 93 731,12 лв. с ДДС. 

- През май 2016 г. е изработен инвестиционен проект за „Реконструкция на 

съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до 

напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар и уличен водопровод“ на 

стойност 69 000 лв. с ДДС. Подписан е и договор за консултантски услуги по 

подготовка на проектното предложение на стойност 78 600 лв. с ДДС. 

- Юни 2017 г. е изготвен проект по мярка 7, подмярка 7.2. по ПРСР 2014-

2020г. за „Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3670-

/SFO1300/ Челопеч – м. Корминеш – граница общ. (Челопеч-Чавдар) - 

/SFO1660/ на територията на община Чавдар на стойност 43 700 лв. с ДДС, 

както и консултантски услуги за реализация на същия проект на стойност 

94 800 лв. с ДДС. 

- През септември 2016 г. е изработен работен проект, включващ всички 

необходими части, съгласно ЗУТ (Закона за устройство на територията) за 

обект „Рекултивация на депо с. Чавдар, община Чавдар“ 23 760 лв. с ДДС. 

- Октомври 2016 г. е подготвен инвестиционен проект за обект 

„Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и проектиране на 

пристройка към нея в УПИ IX-501.289, кв. 36, община Чавдар. Нова отредена 

функция „Етнографски музей“ на стойност 23 400 лв. с ДДС 

- В края на 2016 г. е изпълнен договор за „Аварийно-възстановителни работи 

по ВиК мрежа на две улици в с. Чавдар“ на стойност 134 851,94 лв. с ДДС. 

 

Административен капацитет и е-услуги 
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- Април 2014 г. - проект „Разработване на предварителна оценка на общински 

план за развитие за периода 2014-2020 г.“ по Оперативна програма 

административен капацитет ОПАК на стойност 1920 лв. 

- Март 2014 г. - Изпълнен е проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и 

контрол на изпълнението на общински политики, разработване на 

стратегически документи на Община Чавдар“ по ОПАК:  

1) „Разработване на общински план за развитие на община Чавдар за 

периода 2014-2020 г.“;  

2) „Разработване на интегриран план за обновяване на населените места 

в община Чавдар за периода 2014-2020 г.“;  

3) „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и 

контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики 

от общинска администрация Чавдар“. 

   Общата стойност на проекта е 46 501 лв. с ДДС. 

- През 2017 г. е извършено обучение на екипа на МИГ (Местна инициативна 

група) - Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, във връзка с подготовка на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие 3 408 лв. с ДДС. 

- Организирани са събития за популяризиране процеса на разработка и 

подготовка на стратегия по мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие от ПРСР 2014-2020 г.“ 7 620 лв. с ДДС.  

- Подготвени са доклади с резултати от проучвания и анализи на територията 

на общините Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, във връзка с подготовка 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие – 9 624 лв. с ДДС. 

- Общината е партньор на НСОРБ по проект „Е-ПОДЕМ – европейски 

проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”, по който е 

доставена техника и са обучени служители на общината. 

- Въведено е автоматично заплащане на всички местни данъци и такси, от 

която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (EasyРay) и по интернет 

от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay), както и проверката на 

задълженията към общината от нейния сайт, след получаването на 

индивидуален ПИН-код. 

 

Социална сфера 
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- На 17.09.2015 г. е стартиран проект „Създаване на Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в 

невъзможност за самообслужване”, финансиран по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“, който е в изпълнение от датата на стартиране 

(по данни от ИСУН към октомври 2017 г.). Общата цел на проектното 

предложение е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за 

социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност 

за самообслужване от Община Чавдар, базирано на специализиран анализ и 

оценка на конкретните им потребности. Към момента са изплатени средства 

в размер на 304 469,84 лв. Процентът на съфинансиране от ЕС е 85%. 

Средствата са разделени, като 258 799,37 лв. от ЕСФ и 45 670,47 лв. от НФ. 
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III. Оценка на степента на постигане на заложените цели в 

Общинския план за развитие на община Чавдар 2014-2020 г.  

 

1. Преглед на текущото състояние по приоритети на развитието 

Основните направления за постигане на устойчиво развитие на общината и 

постигане на предложената визия за периода 2014-2020 г.: „Община Чавдар – 

привлекателно място за живеене и туризъм със съхранена природа и културно-

историческо наследство, съвременна инфраструктура, създаващи благоприятни условия 

за устойчиво икономическо развитие и интелигентен растеж, висок жизнен стандарт, 

основани на привлечени инвестиции и използване на собствения потенциал.“, са: 

Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща 

благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производство на труда; 

Стратегическа цел 2: Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж  

чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси. 

 

Стратегическа цел 1:  

По приоритет 1 „Укрепване на човешкия капитал“ хронологията на изпълнените 

проекти и дейности е следната: 

През 2014 година:  

- Изпълнен е проект „Модернизация на културните услуги, предоставяни от 

НЧ „Надежда-1900“  от Читалище „Надежда-1900 по ПРСР; 

- Създаден е младежки клуб в сградата на читалището и е закупено 

оборудване за неговите цели; 

- Закупена е маса за тенис за целите на Спортен комплекс „Чавдар“; 

- Организирани са различни културни мероприятия съвместно с учебните 

заведения в общината и Читалище “Надежда-1900”; 

- Изпълнени са социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен социален 

патронаж“. 

През 2015 година: 

 Извършено е обноваване на младежкия клуб и е закупено ново оборудване за 

неговите цели; 

 Изградена е нова детска площадка в центъра на селото; 
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 Организирани са различни културни мероприятия от учебните заведения в 

общината и Читалище “Надежда-1900”; 

 Стартиран е проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община 

Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за 

самообслужване”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“. 

През 2016 година: 

 Организирани са различни културни мероприятия от учебните заведения в 

общината и Читалище “Надежда-1900”; 

 Изпълнява се проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община 

Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за 

самообслужване”, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-

2020. 

 

По приоритет 2 „Създаване на благоприятни условия на труд и повишаване на 

заетостта“ развитието е следното: 

2014 година:  

 Осигурена е заетост на 28 безработни лица по 4 програми. 

 

2015 година: 

 Осигурена е заетост на 12 безработни лица по 3 програми; 

 Разкрити са 5 нови постоянни работни места за обслужване на спортно-

туристическите атракции в местността „Св. Петка“. 

2016 година: 

 Осигурена е заетост на 13 безработни лица по 3 програми. 

 

 По приоритет 3 „Устойчиво селищно развитие“ реализираните проекти и 

дейности включват: 

2014 година: 

 Реализиран е проект „Строително-монтажни работи по детска площадка и 

обновяване на дворно пространство и външна тераса към детска градина в 

община Чавдар“;  
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 Реализиран е проект „Пространствено и архитектурно-благоустройствено 

решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите 

паркове в централната част на с. Чавдар“, с финсниране от Публична 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" и от 

общинския бюджет; 

 Подписан е договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци в с. Чавдар; 

 Подписан е договор за изработване на Общ устройствен план на Община 

Чавдар. 

 Въведено е автоматично заплащане на всички местни данъци и такси, от 

която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (EasyРay) и по интернет 

от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay), както и проверката на 

задълженията към общината от нейния сайт, след получаването на 

индивидуален ПИН-код. 

 

2015 година: 

 Реализиран е проект „Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. 

“Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар”, финансиран по  Междуведомствена 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. 

 Реализиран е проект за ремонт на алеи и тротоари в училищен двор, с. 

Чавдар; 

 Извършен е ремонт на улици и тротоари; 

 Изградена е детска площадка в центъра на с. Чавдар; 

 Изготвен е проект на Общ устройствен план на Община Чавдар. 

 

2016 година: 

 Реализиран е проект за ремонт на улици и обществен паркинг. 

 Реализиран е проект за благоустрояване и паркоустройство на училищен 

двор. 

 Извършена е реконструкция на пешеходни пътеки и ограда в гробищен парк. 

  Извършени са аварийно-възстановителни работи по ВиК мрежа на две 

улици. 

 Извършени са реконструкция и ремонтни работи в района на параклис „Св. 

Георги”. 
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 Реализиран е проект за изграждане на сградна фотоволтаична инсталация 

върху сграда с мощност 14,30 kWp - Детска градина. 

 Подготвени и подадени за финансиране към Национален доверителен 

екофонд са проекти за енергийно-ефективни мерки в сградите на читалище и 

поща. 

 Подготвен е и е подаден за финансиране проект „Рехабилитация и 

реконструкция на вътрешна улична мрежа, с. Чавдар, община Чавдар“ по 

Програма за развитие на селските райони. 

 Подготвен е и е подаден за финансиране проект „Реконструкция на 

съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до 

напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар“ по Програма за развитие 

на селските райони. 

 Подготвен е и е подаден за финансиране проект „Строителство, 

реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на 

община Чавдар“  по Програма за развитие на селските райони. 

 

По отношение Стратегическа цел 2 заложените цели са изпълнявани по следните 

приоритетни направления : 

 

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

(2014 г.) 

- Реализиран е 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 

ПРСР. 

- Стартирано е  изпълнението на 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 ПРСР. 

(2015 г.) 

- Реализиран е проект "Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на 

опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на 

наблюдателен пункт – противопожарна кула”, финансиран по Програма за 

развитие на селските райони 2007 – 2013. 
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(2016 г.)  

- Стимулиране развитието на земеделието и животновъдството, чрез отдаване 

под наем на площи – общинска собственост; 

- Изпълнават се дейности, заложени в Лесоустройствения проект. 

 

По отношение на Приоритет 3: „Съхраняване на културно-историческото 

наследство и развитие на туризма“ е постигнат сериозен напредък, изразяващ се 

в: 

(2014 г.) 

- Стартиране изпълнението на проект „Спортно-туристическа атракция в 

община Чавдар ”  по ПРСР. 

- Стартиране изпълнението на проект „Туристически увеселителен парк в 

община Чавдар”  по ПРСР. 

- Изпълнава се проект „Средногорие – популяризиране на регионален 

туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и 

Златица “ по ОП „Регионално развитие. 

- Изработен е филм за Община Чавдар. 

(2015 г.) 

- Реализиран е проект „Спортно-туристическа атракция в община Чавдар”, 

финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. 

- Реализиран е проект „Туристически увеселителен парк в община Чавдар”, 

финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. 

- Извършени са строително-монтажни работи в района на природна 

забележителност „Казаните“ за подобряване условията за туризъм. 

- Извършвани са редовни организирани посещения на с. Чавдар от туристи в 

сътрудничество с туроператорски фирми. 

(2016 г.) 

- Извършвани са редовни организирани посещения на с. Чавдар от туристи в 

сътрудничество с туроператорски фирми, образователни институции и НПО. 

- Организирани са редица събития в сферата на културата, съвместно с 

Читалище „Надежда-1900“.  

За изпълнението на Приоритет 4: „Подобряване на административния капацитет 

на Общинска администрация – Чавдар“ са осъществени проектни дейности, както 

следва: 
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(2014 г.) 

- Приключен е проект „Укрепване на ефективността на общинските служители 

в дух на партньорство“ (в партньорство с община Мирково) по ОП 

„Административен капацитет“; 

- Приключен е проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 

изпълнението на общински политики, разработване на стратегически 

документи на Община Чавдар” по ОП „Административен капацитет“; 

- Провеждани са различни обучения на служителите от общинска 

администрация; 

- Доставена е техника и са проведени обучения на служители на общината по 

проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен 

мениджмънт“, в който община Чавдар е партньор на НСОРБ (Национално 

сдружение на общините в Република България). 

(2015 г.) 

- Проведени са обучения на служителите от общинска администрация. 

- Партньорство на община Чавдар НСОРБ по проект „Е-ПОДЕМ – европейски 

проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”. 

(2016 г.) 

- Проведени са различни обучения на служителите от общинска 

администрация. 

 

По Приоритет 5: „Създаване и развитие на партньорства“ отчетените дейности 

обхващат: 

- През 2014 година е подаден един проект към Европейската комисия в 

партньорство с български и чуждестранни организации по програма „Европа 

на гражданите“; 

- На следващата година е подаден един проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г. за създаване на Местна инициативна група, съвместно с общините 

Златица, Мирково и Челопеч, представители на бизнеса и неправителствения 

сектор; 

- През 2016 година е стартиран проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 

– 2020 г. за създаване на Местна инициативна група, съвместно с общините 
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Златица, Мирково и Челопеч, представители на бизнеса и неправителствения 

сектор. 

- Същата година Община Чавдар започва членство в сдружение „Клъстер 

АЙТОС”. 

 

2. Оценка на степента на постигане на целите на Общинкия план за 

развитие на община Чавдар за периода 2014-2020 г. по индикатори 

за наблюдение и оценка  

Направена е експертна оценка на степента на постигане на целите на плана на 

базата на заложения набор от индикатори и по съответните специфични цели. 

Критериите за оценка на изпълненито на специфичните цели през наблюдавания 

период на ОПР на Община Чавдар 2014-2020 г. са следните:  

o критерии 1 – много слабо изпълнение  

o критерии 2 – слабо изпълнение  

o критерии 3 – средно изпълнение  

o критерии 4 – добро изпълнение  

o критерии 5 – много добро изпълнение  

o критерии 6 – максимално възможно изпълнение  

На база на извършеното оценяване са съставени и диаграми за онагледяване 

степента на изпълнение. 

Стратегическа цел 1: Изграждане на качествена жизнена среда, осигуряваща 

благоприятни условия за живот, висока трудова заетост и производителност на 

труда. 

ПРИОРИТЕТ 1 „Укрепване на човешки капитал“: 

1.1. Специфична цел 1: „ Подобряване качеството на човешкия ресурс“:  

Индикатор за наблюдение и оценка:  

(а) Повишено ниво на преподаване и на усвояване на учебния материал, стимулиращо 

иновативността и предприемачеството 
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 Към август месец 2016 г. е подписано партньорско споразумение за 

участие на община Чавдар и последващо изпълнение на 

проектопредложение „Пътища за избор на професия“ по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с АТПГ гр. Златица. 

Проектът е внесен за разглеждане в МОН. 

Забележка: За целите на оценката проектопредложението е отнесено към две 

специфични цели! 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 4, добро 

изпълнение. 

1.2. Специфична цел 2: „Подобряване качеството на предоставяните услуги 

на територията на общината“:  

Индикатори за наблюдение и оценка:  

(а) Вложени нови инвестиции, свързани с развитието на здравеопазването и социалните 

услуги; 

(б) Брой изградени специализирани институции и центрове за нуждите на възрастните 

хора и за лица с медико-социални проблеми. 

- В началото на периода на действие на ОПР община Чавдар 2014-2020 г. е 

стартиран проект „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги 

за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с 

цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за 

самообслужване”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020“, който е в изпълнение от датата на стартиране (изплатени средства в 

размер на 304 469,84 лв., съфинансиране от ЕС 85%. Средствата са 

разделени, като 258 799,37 лв. от ЕСФ и 45 670,47 лв. от НФ).   

Общо по индикатор вложени нови инвестиции (П1;СЦ2) – 304 469,84лв. 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 5, много добро 

изпълнение. 
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1.3. Специфична цел 3: „Стимулиране развитието на културата и спорта“ 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Вложени нови инвестиции, свързани с развитие на културата и спорта; 

(б) Нови и обновени спортни съоръжения; 

(в) Брой проведени културни и спортни мероприятия за една година. 

 Закупена е маса за тенис за целите на Спортен комплекс „Чавдар“; 

 През 2015г. е завършен успешно проект по ПРСР 2007-2013г.: проект „Спортно-

туристическа атракция в община Чавдар”  на стойност 455 381,9 лв. 

 Доставена е самоосигурителна система за катерачна стена 2бр. и са монтирани 

обезопасителни системи за въжен парк – 20 бр. на стойност 20 640лв. с ДДС. 

 Създаден е младежки клуб в сградата на читалището, организират се различни 

културни, образователни и спортни мероприятия. 

Общо по индикатор вложени нови инвестиции (П1;СЦ3) – 476 021,90 лв. 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

Диаграма 1: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 1 

 

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

заетостта“: 
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2.1 Специфична цел 1: „Задържане на населението в трудоспособна възраст”  

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Създадени програми за заетост; 

(б)  Новооткрити работни места; 

(в) Повишена трудова заетост; 

(г)  Намаляване равнището на безработица в трудоспособна възраст. 

 През 2014 г. е осигурена заетост на 28 лица по 4 програми. 

 През 2015 г. е осигурена заетост на 12 лица по 3 програми; 

 Разкрити са 5 нови постоянни работни места за обслужване на спортно-

туристическите атракции в местността „Св. Петка“; 

 През 2016 г. е осигурена заетост на 13 лица по 3 програми. 

Общо по индикатор новооткрити работни места (П2;СЦ1) – 5 новооткрити работни 

места; осигурена заетост на 53лица. 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 5, много добро 

изпълнение. 

2.2. Специфична цел 2: „Повишаване производителността на труда“ 

Не са отчетени данни по показателите за развитие по предложената в ОПР на 

община Чавдар специфична цел. 

Експертна оценка: критерии 1, много слабо изпълнение 

2.3. Специфична цел 3: „Пълноценно използване на човешкия капитал“ 

Няма данни за наблюдение по показателите по предложената в ОПР на община 

Чавдар специфична цел. 

Експертна оценка: критерии 1, много слабо изпълнение. 

Диаграма 2: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 2 
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ПРИОРИТЕТ 3 „Устойчиво селищно развитие“: 

3.1. Специфична цел 1: „Подобряване на транспортната свързаност“ 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Реконструкция и подобряване на общинските пътища;  

(б) Реконструкция и подобряване на уличната мрежа;  

(в) Организираност на движението в общината. 

 Подготвен и  подаден за финансиране е проект „Рехабилитация и реконструкция 

на вътрешна улична мрежа, с. Чавдар, община Чавдар“ по Програма за развитие 

на селските райони.  

 Подготвен и подаден за финансиране е проект „Строителство, реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища на територията на община Чавдар“  по 

Програма за развитие на селските райони.    

   Реализиран е проект „Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. 

“Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар”, финансиран по  Междуведомствена 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на стойност 

161 172,93 лв. 

 Реализиран е проект за ремонт на алеи и тротоари в училищен двор, с. Чавдар; 

 Извършен е ремонт на улици и тротоари.  

 Изградена е детска площадка в центъра на с. Чавдар. 

 Изготвен е проект на Общ устройствен план на Община Чавдар. 

Общо по индикатори за наблюдение и оценка (П2;СЦ1) – 161 172,90лв.  
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Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

3.2. Специфична цел 2: „Подобряване на благоустройството и комуникационната 

свързаност” 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Обновени и новоизградени пешеходни алеи, тротоари;  

(б) Залесени и озеленени площи. 

 През 2014 г. е реализиран проект „Пространствено и архитектурно-

благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и 

прилежащите паркове в централната част на с. Чавдар“, с финсниране от 

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" 

1000 000лв. и от общинския бюджет 956 834,94 лв.;  

 Реализиран е проект „Строително-монтажни работи по детска площадка и 

обновяване на дворно пространство и външна тераса към детска градина в 

община Чавдар“ на стойност  279 962,05 лв. 

Индикатори за наблюдение и оценка:  

(а) Изградени места за паркиране; 

(б) Обновени и новоизградени пешеходни алеи, тротоари: 

 Реализиран е проект за ремонт на улици и обществен паркинг. 

 Реализиран е проект за благоустрояване и паркоустройство на училищен двор 

247 893,71 лв. НОВО 

 Извършена е реконструкция на пешеходни пътеки и ограда в гробищен парк. 

 Реконструкция и ремонтни работи в района на параклис „Св.Георги“ 274 655,66 

лв.  

 

Индикатори за наблюдение и оценка:  

(а) Рехабилитирана водопреносна мрежа: 

 Подготвен и подаден за финансиране е проект „Реконструкция на съществуващ 

захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар 

на село Чавдар, община Чавдар“ по Програма за развитие на селските райони.  

 Подготвен и подаден за финансиране е проект „Рехабилитация и реконструкция 

на вътрешна улична мрежа, с. Чавдар, община Чавдар“ по Програма за развитие 

на селските райони. 
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Общо по индикатори за наблюдение и оценка (П3;СЦ2) – 2 759 346 лв.  

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

3.3. Специфична цел 3: „Опазване на околната среда и подобряване на системите за 

управление на отпадъците” 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а)   Нови или рехабилитирани площадки за отпадъци;  

(б) Третиране на битови и строителни отпадъци в съответствие с нормативните 

изисквания: 

 Подписан е договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови 

отпадъци в с. Чавдар; 

  Изпълнен е договор за морфологичен анализ на състава и количествата на 

битовите отпадъци, образували се на територията на община Чавдар, на 

стойност 6 800 лв. без ДДС.  

Общо по индикатори за наблюдение и оценка (П3;СЦ3) – 6 800 лв.  

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 4, добро изпълнение. 

Диаграма 3: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 3 

 

 

Стратегическа цел 2: „Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж 

чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси.“ 
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ПРИОРИТЕТ 1: „Развитие на конкурентно селско и горско стопанство“: 

1.1. Специфична цел 1: „ Развитие на конкурентоспособно селско стопанство“ 

 Стимулиране развитието на земеделието и животновъдството, чрез отдаване под 

наем на площи – общинска собственост; 

Не са наблюдавани други показатели по предложената в ОПР на община Чавдар 

специфична цел. 

Експертна оценка: критерии 3, средно изпълнение. 

1.2. Специфична цел 2: „Развитие на горското стопанство” 

Индикатор за наблюдение и оценка: 

(а) Процент новозалесени земи в горския фонд: 

 През 2014г. е реализиран 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 

ПРСР на стойност 276 630лв. 

Общо по индикатори за наблюдение и оценка (П1;СЦ2) – 276 630 лв.  

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение.  

1.3. Специфична цел 3: „Разнообразяване на икономиката” 

Индикатор за наблюдение и оценка: 

(а) Инвестиции в селското стопанство: 

 Стимулиране развитието на земеделието и животновъдството, чрез отдаване под 

наем на площи – общинска собственост; 

(б) Инвестиции в горската промишленост: 

 През 2014г. е стартирано  изпълнението на проект „Въвеждане на превантивни 

дейности за намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община 

Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт – противопожарна кула“, 

финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013. Неговата 

реализация е през 2015г. на стойност 647 962,80 лв.  

 Изпълнават се дейности, заложени в Лесоустройствения проект. 

Общо по индикатори за наблюдение и оценка (П1;СЦ3) – 647 962,80 лв. 
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Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

Диаграма 4: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 1 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2 – „Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика, 

основана на знания и иновации“ 

2.1.  Специфична цел 1: Развитие на конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес 

Не са наблюдавани показатели по предложената в ОПР на община Чавдар специфична 

цел. 

Експертна оценка: критерии 1, много слабо изпълнение. 

2.2.  Специфична цел 2: Създаване на партньорства между научни институции от 

и/или извън страната, от една страна, и публичния и частния сектор на 

територията на общината 

 Към август месец 2016г. е подписано партньорско споразумение за 

участие на община Чавдар и последващо изпълнение на 

проектопредложение „Пътища за избор на професия“ по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. с АТПГ гр. Златица. 

Проектът е внесен за разглеждане в МОН. 
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Забележка: За целите на оценката проектопредложението е отнесено към две 

специфични цели! 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 4, добро изпълнение. 

Диаграма 5: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 2 

 

ПРИОРИТЕТ 3: „Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие 

на туризма“ 

3.1. Специфична цел 1: „Опазване на природното и културно-историческо 

наследство“ 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Размер на инвестициите за опазване на природата и културно-историческото 

наследство; 

(б) Процент модернизирани и реконструирани сгради и паметници на културата; 

(в) Организирани културни мероприятия: 

 През 2014г. е извършена и доставка на специализирани компютърни системи за 

аудио-визуално представяне на природното и културно наследство по проект 

№23/313/00273 на стойност 16 992 лв. с ДДС. 

 Изпълнен е проект „Модернизация на културните услуги, прдоставяни от НЧ 

„Надежда-1900“ по ПРСР 2014 г. 

 Октомври месец 2016 година е изготвен инвестиционен проект за обект 

„Реконструкция на съществуваща жилищна сграда и проектиране на пристройка 
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към нея в УПИ IX – 501.289,кв. 36, община Чавдар. Новата отредена функция 

„Етнографски музей“ на стойност 23 400 лв. с ДДС. 

 Действия по опазване на културното наследтво на общината: 

-  Реставрация на войнишки паметник с.Чавдар 4000 лв. с ДДС 

- Реставрация и консервация на паметник Дечо Стефанов – Владо в 

с.Чавдар 2 000 лв. с ДДС. 

Общо по индикатор вложени нови инвестиции (П3;СЦ1) – 46 392 лв. 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

3.2.  Специфична цел 2: „Развитие на туризма”  

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Видове туризъм 

(б) Размер на инвестиции за развитие на туризма  

 

 През 2014 г. е стартирано изпълнението на проект „Туристически увеселителен 

парк в община Чавдар” (стойност 368 886,85 лв.),  финансирани по Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013г. Реализиран през 2015 г. 

 Също през 2014г. се изпълнава проект „Средногорие – популяризиране на 

регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, 

Чавдар и Златица “ по ОП „Регионално развитие. 

 Изработен е филм за Община Чавдар на стойност 3600 лв. 

 Изготвен е специализиран сайт за туризъм на стойност (ПРСР 2007-2013г.) на 

стойност 3264 лв. 

 Извършени са строително-монтажни работи в района на природна 

забележителност „Казаните“ за подобряване условията за туризъм. 

 Извършвани са редовни организирани посещения на с. Чавдар от туристи в 

сътрудничество с туроператорски фирми, образователни институции и НПО. 

 

Общо по индикатор “размер на инвестиции за развитие на туризма“ (П3, СЦ2): 

375 750,90 лв. с ДДС 
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Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

Диаграма 6: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 3 

 

ПРИОРИТЕТ 4: „Подобряване на административния капацитет на Общинска 

администрация – Чавдар“ 

4.1. Специфична цел 1: „ Оптимизиране структурата на общинска администрация“ 

Не са наблюдавани показатели по предложената в ОПР на община Чавдар 

специфична цел. 

Експертна оценка: критерии 1, много слабо изпълнение. 

4.2. Специфична цел 2: Подобряване на професионалната компетентност в 

общинската администрация чрез прилагане на принципа „учене през целия живот“ 

Индикатор за наблюдение и оценка: 

(а) Квалификация и преквалификация на общинските служители;  

(б) Обучение и курсове за квалификация и преквалификация на общинските служители;  

(в) Експерти от общинската администрация – Чавдар, преминали обучения по 

разработване, финансиране и управление на проекти: 
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 През 2014 г. е преключен проект „Укрепване на ефективността на общинските 

служители в дух на партньорство“ (в партньорство с община Мирково) по ОП 

„Административен капацитет“ на стойност 89 971,22 лв.; 

 Приключен е проект „Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 

изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи 

на Община Чавдар” по ОП „Административен капацитет“ 62 064,44 лв.; 

 Доставена е техника и са проведени обучения на служители на общината през 

2015 г. по проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и 

електронен мениджмънт“, в койтообщина Чавдар е партньор на НСОРБ 

(Национално сдружение на общините в Република България);  

 Партньорство на община Чавдар НСОРБ по проект „Е-ПОДЕМ – европейски 

проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”; 

 Провеждани са различни обучения на служителите от общинска администрация. 

 

Общо по индикатор “размер на инвестиции за развитие на туризма“ (П4, СЦ2): 

152 035,70 лв. с ДДС 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 6, максимално 

възможно изпълнение. 

4.3. Специфична цел 3 : „Подобряване качеството на административното обслужване 

на гражданите и бизнеса и развитие на е-едминистрация“ 

Индикатор за наблюдение и оценка: 

(а) Степен на развитие на информационните системи и номенклатура на услугите, 

предоставяни на гражданите: 

 Въведено е автоматично заплащане на всички местни данъци и такси, от която и 

да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (EasyРay) и по интернет от целия 

свят чрез системата ИПЕЙ (ePay), както и проверката на задълженията към 

общината от нейния сайт, след получаването на индивидуален ПИН-код 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 4, добро изпълнение. 

4.4. Специфична цел 4: „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността 

на администрацията.“ 
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Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) Осигурен дотъп на гражданите и фирмите до актуална информация 

(б) Създадени електронни информационни бюлетини и бази данни, както и онлайн 

дискусионни форуми: 

 Поддържа се актуална информация, относно проекти, кандидатстване по 

обществени поръчки, местни данъци и такси и друга обществено полезна 

информация на сайта на община Чавдар.   

Експертна оценка: критерии 5 много добро изпълнение 

Диаграма 7: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет 4 

 

ПРИОРИТЕТ 5: Създаване и развитие на партньорства 

5.1. Специфична цел 1: „Развитие на партньорства с частния сектор, 

неправителствения сектор и местната общност“ 

Индикатори за наблюдение и оценка: 

(а) брой установени публично-частни партньорства 

(б) брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с НПО от стрната и 

представители на частния сектор: 

 Приходи от промишлени предприятия „Елаците Мед“ и „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ – концесионни такси.  
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Експертна оценка: критерии 5, много добро изпълнение. 

5.2. Специфична цел 2: „Развитие на трансграничното и транснационално 

сътрудничество“ 

Индикатор за наблюдение и оценка: 

(а) Брой на проектите (бъдещи и реализирани) и инициативите за транснационално и 

междурегионално сътрудничество:  

 През 2014 година е подаден един проект към Европейската комисия в 

партньорство с български и чуждестранни организации по програма „Европа на 

гражданите“; 

 През 2015 година е подаден един проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. за създаване на Местна инициативна група, съвместно с общините 

Златица, Мирково и Челопеч, представители на бизнеса и неправителствения 

сектор; 

 През 2016 година е стартиран проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. за създаване на Местна инициативна група, съвместно с общините 

Златица, Мирково и Челопеч, представители на бизнеса и неправителствения 

сектор на стойност 58 674,90лв.; 

 Същата година Община Чавдар започва членство в сдружение „Клъстер 

АЙТОС”. 

Експертна оценка на постигнатите резултати: критерии 5, много добро 

изпълнение. 

Диаграма 8: Оценка на степента на постигане на резултатите по Приоритет  5 
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IV. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси 

1. Ефективност 

Най-важните условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие чрез 

прилагането на общински политики и програми от община Чавдар са свързани 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. 

Ефективноста на използваните ресурси се измерва в съответствие с критериите за 

степента на постигане на поставените цели и приоритети за оценявания период. 

Експертната оценка на ефективността на постигнатите резултати при 

реализацията на общинския план за развитие се базира на аналитичния преглед на 

постигнатите физически резултати по съответните приоритети и мерки на плана.  По-

долу е отразена ефективноста на изпълнение по приоритетните направления. 

Оценяването е процентно, като на съответните критерии отговаря изпълнение от 1-

100%. Съответно: 

- критерии 1: 1-10%; 

- критерии 2:  10-20%; 

- критерии 3: 20-40%; 

- критерии 4: 40-60%; 

- критерии 5: 60-80%; 

- критерии 6: 80-100%. 
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(А) Изпълнение по Стратегическа цел 1/ Приоритет 1 – „Укрепване на човешкия 

капитал“:  

Общо средства по приоритетната ос: 780 491,70 лв. – Ефективност 75% 

 

(Б) Изпълнение по Стратегическа цел 1/ Приоритет 2 – „Създаване на благоприятни 

условия на труд и повишаване на заетостта“: 

Общо: осигурена заетост 53 лица; 5 нови работни места – Ефективност 67% 

 

 (В) Изпълнение по Стратегическа цел 1/  Приоритет 3 – „Устойчиво селищно 

развитие“: 

Общо средства по приоритетната ос: 2 927 319 лв. – Ефективност 80% 

 

Диаграма 9: Ефективност на използваните ресурси по Стратегическа цел 1 

 

(Г) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 1 – „Развитие на конкурентно 

селско и горско стопанство“: 

Общо средства по приоритетната ос:  924 592,80 лв. – Ефективност 75% 

 

(Д) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 2 – „Развитие на устойчива 

конкурентоспособна икономика, основана на знания и иновации“ – Ефективност 60% 

 

(Е) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 3 – „Съхраняване на културно-

историческото наследство и развитие на туризма“ 
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Общо средства по приоритетната ос: 422 142,90 лв. – Ефективност 80% 

 

(Ж) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 4 – „Подобряване на 

административния капацитет на Общинска администрация – Чавдар“ 

Общо средства по приоритетната ос: 152 035,70 лв. – Ефективност 71% 

 

(З) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 5 – „Създаване и развитие на 

партньорства“ 

Общо средства по приоритетната ос: 58 674,90 лв. – Ефективност 75% 

 

Диаграма 10: Ефективност на използваните ресурси по Стратегическа цел 2 

 

 

2. Ефикасност  

Ефикасността при изпълнение на поставените цели отчита стойността (цената) на 

постигнатите резултати спрямо степента, в която са постигнатите целите по 

физически индикатори. Стойността на постигнатите резултати е отчетена по 

финансовите данни за изпълнените мерки/проекти. Експертната оценка за 

достигнато ниво на реалните разходи спрямо заложените в началото на плановия 

период е направена на база опита в усвояване на средства за интегрирано местно и 

регионално развитие средно за страната, включително при използване на средства от 

структурните и инвестиционните фондове на ЕС. Това ниво се равнява на 40% за 

периода до средата на 2017 г. При съпоставяне на цената и реалните резултати 
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ефикасността е по-висока при стойности на съотношението близки до 0 и обратно - 

при стойности близки до 1 ефикасността е по-ниска. 

 

(А) Изпълнение по Стратегическа цел 1/ Приоритет 1 – „Укрепване на човешкия 

капитал“:  

Общо средства по приоритетната ос: 780 491,70лв. – Ефикасност : 0,53 

Основната част от средствата са изразходвани за реализирането на подобряване 

качеството на предоставяните услуги  и стимулиране развитието на културата и спорта. 

Постигнатата ефикасност е на база ефективност на постигнатите цели 75%. 

(Б) Изпълнение по Стратегическа цел 1/ Приоритет 2 – „Създаване на благоприятни 

условия на труд и повишаване на заетостта“: 

Общо: осигурена заетост 53лица; 5 нови работни места – Ефикасност : 0,60 

През първия периода на действие на плана за развитие на община Чавдар са създадени 

общо 10 програми за осигуряване на заетост на общо 53 лица, като новооткритите  

работни места са 5.  Изпълнението на заложените цели не е равномерно разпределено. 

Постигнатата ефикасност е на база ефективност на постигнатите цели 67% основно по 

Специфична цел 1 „Задържане на населението в трудоспособна възраст“. 

 (В) Изпълнение по Стратегическа цел 1/  Приоритет 3 – „Устойчиво селищно 

развитие“: 

Общо средства по приоритетната ос: 2 927 319 лв. – Ефикасност : 0,50 

Въпреки негативните обстоятелства по изпълнението на плана през началото на 

периода на неговото действие (тежки климатични условия, природно бедствие от 

18/06/2014г.) по отношение на приоритетно направление „Устойчиво селищно 

развитие“ е постигната изключително добра ефективност 80%. Извършено е 

благоустрояване на централната част на с.Чавдар, обновявания на сгради общинска 

собственост, инвестирано е във ВиК сектора, извършвана е реконструкция и 

рехабилитация на уличната мрежа и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

46 

Диаграма 11: Ефикасност при постигане на поставените цели по Стратегическа цел 1 

 

 

 

(Г) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 1 – „Развитие на конкурентно 

селско и горско стопанство“: 

Общо средства по приоритетната ос:  924 592,80 лв. – Ефикасност : 0,53 

Високата ефективност на използваните ресурси 75% се дължи основно на 

инвестиции в горското стопанство на община Чавдар, основно Специфични цели 2,3. 

Финансирането е осигурявано по ПРСР. 

(Д) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 2 – „Развитие на устойчива 

конкурентоспособна икономика, основана на знания и иновации“ – Ефикасност : 0,67 

Постигнатата ефективност 60% е основно по Специфична цел 2, като е 

подписано едно споразумение за партньорство с АТПГ гр. Златица по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

(Е) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 3 – „Съхраняване на културно-

историческото наследство и развитие на туризма“ 

Общо средства по приоритетната ос: 422 142,90лв. – Ефикасност : 0,50 

По отношение на „Опазване на природното и културно-историческо наследство“ 

е постигната максимална ефективност до средата на действие на ОПР - 80%. 

Инвестициите са насочени във всички възможни области с цел съхраняване и 

популяризиране на културно-историческото наследство на община Чавдар, както и 

развитие на туризма. 
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(Ж) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 4 – „Подобряване на 

административния капацитет на Общинска администрация – Чавдар“ 

Общо средства по приоритетната ос: 152 035,70лв. – Ефикасност : 0,56 

Близка до максималната ефективност  за средата на действие на ОПР 71% е 

постигнато по приоритетно направление 4 – Подобряване на административния 

капацитет на Общинска администрация – Чавдар“. Работено е по почти всички 

заложени специфични цели, като усилията са били съсредоточени в най-голяма степен 

за „подобряване на професионалната компетентност в общинска администрация“, за 

което засвидетелстват множеството реализирани проекти по ОПАК, партньорство с 

НСОРБ и др.  

(З) Изпълнение на Стратегическа цел 2/ Приоритет 5 – „Създаване и развитие на 

партньорства“ 

Общо средства по приоритетната ос: 58 674,90лв. – Ефикасност : 0,53 

Усилията на община Чавдар за създаване и развитие на партньорства са оценени 

с висока ефективност – 75%. Засвидетелстват проекти по програма „Европа на 

гражданите“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за създаване на 

Местна инициативна група с общините Златица, Мирково и Челопеч, представители на 

бизнеса и НПО. През 2016г. – членство на община Чавдар в „Клъстер Айтос“. 

 

Диаграма 12: Ефикасност при постигане на поставените цели по Стратегическа цел 2 
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V. Изводи и препоръки относно изпълненито на Общинския план за 

развитие на Община Чавдар 2014-2020 г. 

 

1. Основни изводи от провеждането на политиката за местно развитие на 

община Чавдар 

 

 Състояние на общинската икономика и потенциал  

Целенасочените действия на общинска администрация за развитие на сектор 

туризъм са спомогнали за превръщането на община Чавдар в разпознаваема 

дестинация. Открити са три постоянни работни места за обслужване на 

туристическите обекти. В резултат на инвестициите в сектора туристически 

групи ежеседмично посещават местността „Св.Петка“, като това допринася за 

развитието на местния бизнес и популяризиране на общината. 

Постъпленията от концесии и сътрудничество с предприятията „Елаците 

Мед“ и „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ имат положително влияние върху 

общинската икономика.  

 Демографски фактори и социален капитал 

Намаляването на населението на общината и негативните стойностите на 

демографските фактори са проблем не само на община Чавдар, но и на 

национално ниво. Стартиран е проект по ОП Развитие на човешките ресурси 

2014-2020“, относно предоставяне на услуги за социално включване на 

уязвимите групи. Развитието на туризма и инвестициите в горското 

стопанство са добра предпоставка за задържане на хора в трудоспособна 

възраст в пределите на общината, както и повишаване на 

конкурентоспособността и жизнения стандарт в общината. 

 

 Инфраструктурно развитие 

Реализирани са значителен брой проекти за рехабилитация, реконструкция на 

общинската пътна мрежа, в резултат на което тя е в добро състояние. 

През анализирания период в община Чавдар е извършено обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сградите на ОУ„Св.Св. Кирил и 

Методий“, ЦДГ „Щастливо детство“, Общинска сграда с. Чавдар, сграда на 

пощата, читалище „Надежда“. По отношение на използването на 
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възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, както и ниско 

въглеродна икономика през 2015 г. е подписан договор за доставка и монтаж 

на соларни лампи с фотоволтаични панели и стълбове, а през 2016 г. е 

реализиран проект за изграждане на фотоволтаична инсталация върху 

сградата на ЦДГ „Щастливо детство“ с мощност 14,3 kWp 

 Административен капацитет 

Ключово значение за успеха при усвояване на финансови средства от 

фондовете на ЕС има подготовката и обучението на служителите на 

общинска администрация. Това спомага за реализирането на ефективни 

политики, планове и програми, качествено обслужване на гражданите и 

бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. 

През първоначалния етап от периода на изпълнение на ОПР на община 

Чавдар са изпълнени редица проекти относно контрол на изпълнението на 

общински политики и разработване на стратегически документи, подготвени 

са доклади с резултати от проучвания и анализи на територията на общините 

Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, във връзка с подготовка на Стратегия за 

водено от общностите местно развитие. Служителите на община Чавдар са 

преминали и обучение по проект „Е-ПОДЕМ – европейски проекти, 

общински дейности и електронен мениджмънт“ и др. 

 

 Стратегическо планиране и местно развитие 

За първоначалния период от действие на ОПР на община Чавдар са 

разработени и приети различни документи, имащи значение за местното 

развитие. Изработен е проект на Общ устройствен план, изпълнява се проект 

за създаване на център за почасово предоставяне на социални услуги, 

извършвани са инвестиции в областта на горско стопанство, развитие на 

спорта, развитие на туризма и други. 

 

2. Препоръки при провеждането на политики за местно развитие за 

оставащата част от периода на действие на плана на община Чавдар. 

  

Едно важно условие за успешното постигане на приоритетните направления за 

местно развитие е съответствието на поставените цели с целите и приоритетите на 

регионалната политика на ниво ЕС, на национално и регионално ниво. Заложените в 
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Общинския план за развитие на община Чавдар цели, приоритети и мерки трябва да се 

променят спрямо динамичната среда с цел максимално усвояване на отпусканото 

финансиране от европейски и национални източници. Водещ трябва да е стремежът 

към адаптиране и взаимодействие с приоритетнте направления, залегнали в плановете 

на областно, регионално и национално ниво. 

Приоритетни направления на ЕС през 2014-2020 г. по максимален дял на отделените 

средства за финансиране са: 

 Иновации и научноизследователска и развойна дейност НИРД 

Почти 80 млрд. евро ще бъдат инвестирани в периода 2014—2020 г. в проекти за 

научни изследвания и иновации. Научните изследвания и иновациите 

допринасят Европа да стане по-добро място за живот и работа. Те водят до 

подобряване на нейната конкурентоспособност, засилване на растежа и 

създаване на работни места. Същевременно научните изследвания и иновациите 

помагат за подобряване на живота на хората чрез по-добро здравно обслужване, 

транспорт, цифрови услуги и множество нови продукти и услуги. 

Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“ ще 

затвърди лидерската позиция на Европа в областта на иновациите, като 

подкрепя високите постижения в научните изследвания и разработването на 

новаторски технологии. Това ще помогне на ЕС да произвежда нови продукти и 

услуги, които са конкуренто- способни на международния пазар. 

Бъдещето на Европа е свързано с нейната способност за иновации: да превръща 

блестящи идеи в продукти и услуги, които ще доведат до растеж на нашата 

икономика и създаване на работни места. 

 Подпомагане на икономики с ниско ниво на въглеродни емисии и развитие на 

МСП 

Предвижда се ЕСИФ да инвестира повече до 2020 г. в икономики с ниски 

въглеродни емисии, иновации и МСП, качествена заетост, трудова мобилност и 

социално приобщаване, както и в основната TEN-T и цифровите мрежи, 

обучение, образование, учене през целия живот и реформа на публичната 

администрация. 

 Заетост, социално приобщаване, образование, изграждане на 

административен капацитет 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) стават все по-

важно средство за постигане на целите от стратегия „Европа 2020“ особено по 
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отношение на целите за заетост и намаляване на бедността. Предвидено е близо 

98 млрд. да бъдат инвестирани в меркте за заетост, социално приобщаване и 

образоване. 

 Транспортна и енергийна инфраструктура  

Инвестициите, заделени за транспортната и енергийна мрежова инфраструктура са с 

21% по-малко, спрямо периода 2017-2013 г. Те са в размер на 59 млрд. евро. 

По отношение на демографските фактори за осигуряването на по-добри социални  

резултати и инвестиции, които да отговарят по-добре на социалните промени, е 

формата на социалната политика трябва да бъде по-добре застъпена в програмирането. 

Ключов фактор за конкурентоспособността и приобщаващия растеж е 

модернизацията на администрацията, както и планирането на мерки за подобряване на 

капацитета за постигане на по-ефективни политики. 

Новият период на програмиране осигурява ясна промяна от гледна точка на 

приоритетите за финансиране в сравнение с периода 2007-2013 г. 

Към момента на извършване на междинната оценка на плана на община Чавдар, 

заложените цели и приоритети на развитието са в съответствие с всички планови 

документи на областно, регионално и национално ниво. 


