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СЪКРАЩЕНИЯ
СЪКРАЩЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

АГРС

Автоматична газорегулаторна станция

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БНБ

Българска народна банка

ВЕЦ

Водно-електрическа централа

ГОП

Горен оценъчен праг

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДКЦ

Диагностично консултативен център

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗНЗ

Закон за насърчаване на заетостта

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИйПиЕй /EPA/
ИПН

Американската агенция за опазване на околната среда
Институт за правни науки
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ИУГ

Излезли от употреба гуми

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛЗ

Лечебно заведение

ЛПМ

Лека промишленост и машиностроене

МАС

Мобилна автоматична станция

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

МСП

Малки и средни предприятия

МФВС

Министерство на физическото възпитание и спорта

НАП

Национална агенция по приходите

НАСЕМ

Националната система за екологичен мониторинг

НДК

Национален дворец на културата

НИМХ

Национален институт по метеорология и хидрология

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие на Р. България

НСУП

Национално сдружение за управление на проекти
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НУ

Начално училище

НЧ

Народно читалище

ОбС

Общински съвет

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОДК

Общински детски комплекс

ОП

Общинско предприятие

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма "Регионално развитие"

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУ

Основно училище

ПАВ

Полициклични ароматни въглеводороди

ПГ

Професионална гимназия

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство
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РЗОК

Районна здравноосигурителна каса

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

РС

Регионален съвет

СДН

Средно денонощна норма

СК

Спортен клуб

СОУ

Средно общообразователно училище

ССФ

Селскостопански фонд

ТД

Туристическо дружество

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ФК

Футболен клуб

ФПЧ

Финни прахови частици

ХВТ

Хранително-вкусови технологии

ЦДГ

Целодневна детска градина

ЦМЕДТ

Център за междуетнически диалог и толерантност

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЮНЕСКО

Организация на обединените нации за образование, наука и
култура

ЮЦР

Южен централен район

SWOT

Силни и слаби страни, възможности, заплахи
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I.
1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общи положения (основание за разработване, цели, обхват, предпоставки и т.н)
Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие,

общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на територията на Общината, който се разработва в съответствие с
предвижданията на Областната стратегия за развитие; Общинският план за развитие като
стратегически документ, съществена част от който е социално-икономическият анализ,
обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени от
стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на населението от Общината.
Общинският план за развитие на община Пещера определя средно-срочните цели и
Приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на
Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и
Приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за
развитие на Област Пазарджик за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и обхватът на
документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове, действащи на
територията на Областта в средносрочен и дългосрочен план;
2.

Съответствие с нормативните изисквания
Общинският план за развитие на община Пещера е част от йерархичната система от

документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
регламентирани със Закона за регионалното развитие/ЗРР/ и Правилника за неговото
прилагане/ППЗРР/; Съгласно нормативните изисквания, общинските планове за развитие се
изготвят за период от 7 години, като периодът им на действие съвпада със съответния
програмен период на Европейския съюз.
Законодателната рамка предвижда обсъждане и съгласуване на общинските планове
за развитие със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните
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партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи
отношение към развитието на Общината. Съгласно нормативните изисквания, общинският
план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на
Общината в срок от три месеца преди старта на началото на периода на неговото действие.
3.

Съответствие с националните и регионалните цели и приоритети (кратко
описание на всички стратегически планове, програми, по- значими проекти/
Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в

Общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните
най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните
специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения
пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на
конкретни проекти. Общинският план за развитие е част от общата система за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните
разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие.
Необходимо е и постигане на хармонизация с кохезионната политика в ЕС, чрез
прилагането на единен подход и стандарти на планиране и програмиране на развитието,
взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива,
използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и
институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово
подпомагане с цел по-висока ефективност при реализиране целите на местното развитие.
При разработване на общинския план за развитие се отчита стратегическата рамка на
Европейския съюз 2014-2020 г., която определя приоритетите за финансиране през
съответния програмен период. Ключовите думи, определящи основните принципи на работа
и финансиране в следващите седем години, са концентрация, координация, коопериране,
кохезия (4К).
Концентрацията предполага по-малко, но по-прецизно формулирани приоритети в
сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, иновациите и
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подобряването на конкурентоспособността на МСП в районите с подходящи условия и
ресурси.
По-добрата координация означава съответствие на регионалните политики и
инструменти с националните и европейските.Друго измерение на координацията е
съгласуването на финансовите политики с динамично променящите се световни, европейски
и национални икономически условия.
Постигането на целите на Европа 2020 се осъществява и чрез по-добро коопериране
на регионите, чрез разпространяване на иновативни практики, а за районите в България – и
чрез продължаваща работа за повишаване на институционалния, административния и
експертния капацитет в областта на регионалното и пространствено развитие.
Териториалната кохезия се основава на по-гъвкава политика и се фокусира върху
устойчивото градско развитие, интегрирането на проекти и програми, на териториални,
човешки,

времеви,

информационни

и

финансови

ресурси.

Най-значима

роля

за

конкурентоспособността на регионите се отрежда на големите градове и на метрополиите,
които са приети за основни полюси на растеж в националната стратегия за регионално
развитие 2012-2022.
В същото време се дава шанс и на населени места в по-отдалечените и рядко
населените райони, където се очаква да се разпростре влиянието на големите урбанистични
центрове, ако на преден план успешно се изведат техните специфични характеристики,
природните и културни ценности и традиции и ако чрез интегриран подход се развият
иновационни и оригинални идеи за регионално развитие.
Общинският план за развитие на община Пещера отразява стратегическите цели и
приоритети на националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., стратегическата
рамка на регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране за периода
2014-2020 г., целите и приоритетите на областната стратегия за развитие на Област
Пазарджик за периода 2014-2020 г., целите и приоритетите на Европейския съюз в областта
на регионалната политика и целите на Стратегията „Европа 2020”;
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стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

16



Стратегия „Европа 2020” и Кохезионната политика на ЕС за 2014-2020 г.
Визията на Стратегията „Европа 2020“ е превръщането на Европейския съюз в

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три приоритета за развитие,
насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:
-

интелигентен растеж;

-

устойчив растеж;

-

приобщаващ растеж.
В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели:

-

заетост за75% от хората на възраст 20-64 г.;

-

инвестиции в научноизследователска и развойна дейност- 3% от БВП на ЕС;

-

постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията;

-

дял на преждевременно напусналите училище под 10% и дял на младото поколение с
висше образование с най-малко 40%;
намаление на застрашените от бедност с 20 млн.

-

Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“ определя в голяма степен
рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват приоритетите
и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство определи
националните цели за изпълнението ѝ.
Те са:
-

повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;

-

увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта
на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1,4% до 2% от БВП;

-

намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и
увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия;

-

подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50%
на енергийната интензивност на БВП до 2020 година;
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-

снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до
36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше образование.
Инвестициите през следващия планов период следва стриктно да са съгласувани с

целите на стратегията „Европа 2020“.Въвеждат се много по-строги условия, както и стимули,
за да се гарантира, че заделените за политиката на сближаване средства се използват поефективно и се поставя по-силен акцент върху постигането на желаните резултати.


Национална програма за развитие „България 2020”
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков дългосрочен документ,

който обхваща всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия кореспондира с
европейската стратегия „Европа 2020“ и е най-широката рамка за развитието на страната.
Програмата отчита националната специфика и възможности за подкрепа и участие в
постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите
документи за следващия програмен период.
Стратегическата част на националната програма за развитие „България 2020“
представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г.
В този документ е формулирана националната визия – „Към 2020 г. България e държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и
професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и
териториално балансиран икономически растеж.“
Стратегическите цели за повишаване на жизнения стандарт, конкурентоспособността
на икономиката и за изграждане на инфраструктурни мрежи са отправни точки към целите
на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
(НСРР) и чрез нея достигат до общинските планове, където намират своите реални
измерения.


Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.
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Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022г.е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешно
регионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за
сближаване. Тази стратегия очертава националните измерения за постигане на европейските
приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.Тя определя дългосрочните
цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която от своя страна осигурява
териториалното

измерение

на

секторните

политики

и

съдейства

за

тяхното

синхронизиране.НСРР очертава рамката и дава насоки за разработването на документите за
регионално развитие за периода 2014-2020 г. на регионално, областно и общинско ниво.
Общинският план за развитие следва да интерпретира и да отразява приоритетите на
националната стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на
регионалното и местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и
заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното
включване.



Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. дава

насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и
създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните
политики.Водеща е постановката за подпомагане на балансирано териториално развитие
чрез поддържане на йерархична система от градове-центрове на национално и регионално
равнище като средство за намаляване на изразените териториални разлики в икономическото
развитие.
При разработването на Общинския план за развитие на Община Пещера 2014-2020 г.,
концепцията е използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано
планиране на регионалното ниво в контекста на националното и общоевропейското
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пространствено развитие. Моделът за развитие на Община Пещера конкретизира заложените
в националната концепция постановки.


Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране 2014-2020 г.
В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на
района. На ниво Общински план за развитие следва да се гарантира връзката между
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират
плановите подходи „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“.
Важен момент е Общинският план за развитие да отразява пространствените
перспективи на територията на Общината на основата на икономическите и социалните
фактори на развитието, като се отчитат възможностите за преодоляване на различията между
градските и селските територии и се създадат предпоставки и условия за оптимизиране на
функциите на общинския център, който играе все по-важна роля за повишаване на
конкурентоспособността на Общината.



Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014-2020 г.
Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и

приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в
Областната стратегия за развитие.Това съответствие осигурява допълнителни ефекти и
потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие на
териториалното сътрудничество между общини и региони.
За да финансират инвестиционните си разходи за развитие, местните власти трябва да
имат достъп до националния и регионалния пазар на капитали.Допълнителен механизъм в
тази насока се осигурява чрез предлаганите мерки и средства от централния бюджет за
реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа съгласно действащото
национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР). Териториалният обхват на
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районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се определя в Областната стратегия за
развитие и на тази база следва да се търсят възможности за допълнително финансиране на
конкретни общински проекти, насочени както към интегрираното развитие на Общината,
така и към преодоляване на социално-икономическите различия между общините и
вътрешнорегионалните диспропорции.
4.

Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е укрепване на

икономическото, социалното и териториалното сближаване (кохезия) на регионите и
държавите-членки чрез намаляване на различията между нивата на просперитет и постигане
на хармонично, балансирано и устойчиво развитие.Прилагането на тази политика има
положителен принос към цялостното икономическо и социално развитие на ЕС.
Политиката на сближаване изисква стратегическо планиране и програмиране на
развитието и постигане на реален напредък за повишаване на конкурентоспособността и
увеличаване на заетостта в регионите. За целите на сближаването се прилагат структурните
инструменти на ЕС, които са насочени към осъществяване на инфраструктурни проекти,
насърчаване на инвестициите за производство, трансфер на технологии и ноу-хау, развитие
на човешкия капитал и информационното общество в по-малко проспериращите региони и
териториални общности. По този начин се преодоляват структурните проблеми в тях,
подобрява се конкурентоспособността им и се създават условия за по-бърз и устойчив
икономически растеж.Политиката на сближаване, балансирано и устойчиво регионално
развитие е изключително важен израз на солидарността между държавите-членки и
регионите в ЕС.
Три са стратегическите цели в областта на регионалната политика в рамките на ЕС:
-

засилване на конвергенцията (цел 1) - конвергенцията е насочена към подкрепа на
растежа и заетостта в по-слабо развитите държави-членки, включително България, и
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изоставащите региони чрез увеличаване и подобряване на инвестициите във физически и
човешки капитал, инфраструктурно развитие, насърчаване на иновациите и адаптиране
към икономическите и социалните промени, опазване и подобряване на околната среда
и укрепване на административния капацитет;
-

повишаване на регионалната конкурентоспособност и заетостта (цел 2) - по-високата
регионална конкурентоспособност и заетост се поставя като цел пред регионите в ЕС
извън териториалния обхват на цел 1, като включва подкрепа за конкурентоспособна
регионална

икономика, способна да привлича повече инвестиции, развитие на

иновациите и „общество на знанието”, подобряване качеството на инвестициите в
човешки капитал, насърчаване на предприемачеството, бизнеса и отваряне на
търговията, адаптиране на трудовия пазар, подобряване опазването на околната среда.
-

разширяване на териториалното коопериране (цел 3) - европейското териториално
сътрудничество (цел 3) обхваща всички страни и региони и е основано на нова визия за
хармонично и балансирано интегриране на територията на ЕС чрез подкрепа за
трансграничните

местни

инициативи,

междурегионалното

сътрудничество,

транснационалните програми и проекти, както и изграждането на транснационални и
междурегионални

мрежи

за

решаване

на

ключови

социално-икономически,

инфраструктурни и екологични проблеми и предизвикателства.
Основна цел на държавната политика за регионално развитие в България е
създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и
общините на базата на система от нормативно регламентирани документи, ресурси и
действия на компетентните органи. Тази система е насочена по-специално към:
-

намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на
икономическото, социалното и териториалното развитие;

-

осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;

-

развитие на териториалното сътрудничество.
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Основните моменти, които доразвиват методологията за планиране, отчитат третото
измерение на кохезионната политика – териториалното сближаване, интегрирането на
глобалните екологични цели в процеса на регионално и устройствено планиране, както и
изграждането на информационното общество.
Съответствието на общинския план за развитие с

европейските, националните и

местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган
на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и
устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС и съдейства за постигането на
стратегическите цели на тази политика, насочени към намаляване на икономическите,
социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения стандарт.
В посочения по-горе смисъл подготовката, разработването на Общинския план за
развитие на община Пещера е цялостно съобразен със следните изисквания:
-

Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в
областта на регионалната политика на ЕС;

-

Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за
конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

-

Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране,
финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното
регионално и местно развитие;

-

Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;

-

Принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси
за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и
частни източници.
Използването на интегрирания подход за планиране при изготвяне на ОПР на община

Пещера го определя като стратегически документ, в който са съгласувани и предвидени
взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено
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развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия,
транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в
устройствените планове и схеми за развитие на територията.
5.

Структура на ОПР
В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните основни
компоненти, които са определени в нормативните изисквания:
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 изменениети на климата и за адаптация към вече настъпилите
промени.
Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност,

като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват
практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.
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II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1.

Обща характеристика/профил на общината;

1.1.

Историческа характеристика
Територията на община Пещера е населена от най-дълбока древност.Най-ранните

човешки следи датират от епохата на неолита.Свидетелство за това е праисторическата
могила "Банята" край с. Капитан Димитриево. При разкопките в тази могила, проведени през
1998-1999 година, организирани от Историческия музей в Пещера под ръководството на
проф.Васил Николов - Зам. директор на Института по Археология към БАН доказаха, че
територията на общината е обитавана от най-старите земеделци и скотовъди в Югоизточна
Европа. Тези разкопки доказаха съществуването на една материална култура отпреди 8 000
години.В продължение на хилядолетия този край е обитаван от тракийското племе "беси",
изпитало влиянието на македонци, римляни и византийци. По-късно най-трайно е
взаимодействието на трите етноса: траки, прабългари и славяни. За това говорят откритите
останки - кюпове с обгорено жито, строителни материали, оръжия, оръдия на труда, монети,
накити, култови предмети, саркофази, останки от калдаръмени пътища, мостове, останки от
крепостите: "Киево кале", "Перун", "Тъмра", "Св. Никола", "Св. Петка" и др.
Няколко са предположенията за името на Пещера, но надделява това, че идва от
пещерите в околностите.
В Средновековието населението се е занимавало главно със земеделие, скотовъдство
и дърводобив.Разкрити са 7 мадана и голям брой вигни - топилни на желязна руда. Развиват
се занаятите: ковачество, бакърджийство, кожарство, железодобив и др.
Във Възрожденската епоха е извършено огромно строителство на църкви, мостове,
чешми, къщи, училища от майсторите на пещерската архитектурно-строителна школа. Тяхно
дело са монументалните църкви "Св. Димитър", "Св. Петка" и "Св. Богородица" в гр.
Пещера; "Св. Марина" в Пловдив, "Св. Богородица" в Пазарджик и Часовниковата кула в
Пещера.
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В хайдушката чета на Тодор Банчев стават хайдути Тодор Фиданов, Сотир Келеш и
Динко.
В Национално-освободителната борба гр.Пещера дава на България Димитър и Атанас
Горови и Георги Зафиров. В опълчението участват Нешо Чипев, Никола Донски и Георги
Стоилов.
Географска характеристика

1.2.

1.2.1. Географско положение
Община Пещера е разположена в подножието на незначителните по височина
северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на площ – 135,4
кв.км.
Град Пещера е център на общината, в която влизат селата Радилово и Капитан
Димитриево.
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Карта №1: Карта на Община Пещера

По дефилето на пещерската р. Стара река минава пътят, който свързва общината на
изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово,
а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка
поляна", "Доспат".
На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез
който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с. Радилово и с.
Капитан Димитриево.
Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от
София.
На 18 км от гр.Пещера се намира летовище "Свети Константин", известно със своя
благоприятен климат и красива природа.Построените там ски-влекове създават условия за
развитие на зимните спортове, а близкият яз."Батак" - за летен плаж и риболов.
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Карта №2: Южен централен район на планиране

Община Пещера се намира в южната част на Пазарджишка област и попада в Южен
централен район за планиране.
По територия тя е най-малката в областта, заема едва 3 % от площта й.
1.2.2. Климат
Климатът в общината е умереноконтинентален, с черти на планински.Не се
наблюдават резки температурни колебания.Средната надморска височина на град Пещера е
461 м. Средната годишна температура е 12.6 оС.Валежите са сравнително добри - от 670 до
680 л/кв.м.годишно.
Релефът е хълмисто-планински.Общината обхваща южните склонове на Бесапарските
ридове на Западните Родопи, северните склонове от Баташкия дял на Западните Родопи и
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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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югоизточните склонове на западнородопския рид Къркария (Снежанка).Няма открити
находища на полезни изкопаеми.
1.2.3. Води
На територията на общината съществуват осем гравитачни кладенеца с минимален
дебит 20 1/8 и максимален дебит 42 1/8, сондажни кладенци с дебит 30 1/8 и един карстов
извор с дебит 12 - 30 1/8.
Водните ресурси в община Пещера са достатъчни за 100 % водоснабдяване на
населението.
През територията на общината протича р. Стара река.
1.2.4. Почви
Преобладаващите

типове

почви

са

канелено-горски

и

алувиално

ливадни.Земеделските земи са 38 % от територията на общината.Почвените и климатични
условия

благоприятстват

развитието

на

зеленчукопроизводството,

овощарството,

лозарството и тютюнопроизводството.От земеделския фонд 78 % е от обработваеми
земи.Животновъдството е многоотраслово.Горският фонд възлиза на 53 % от територията на
общината, а растителността е предимно широколистна.Значителният запас определя
възможност за развитие на дърводобива, дървопреработването и ловния туризъм.На
територията на общината има няколко важни защитени територии.
1.2.5. Полезни изкопаеми
Община Пещера е бедна на полезни изкопаеми - рудни и нерудни. Има установени
запаси от нерудни полезни изкопаеми - мрамор,гранит,варовик, но находищата не са напълно
проучени.
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Население и демография

1.3.

1.3.1. Общо население- брой и гъстота
Демографската ситуация в Община Пещера е резултат от действието на фактори и
влияния, които от една страна са характерни за Република България, а от друга специфични
за територията на общината и обусловени от неговото демографско, историко-културно и
социално-икономическо развитие.Съществено влияние оказват раждаемост и смъртност,
брачност, разводи, миграция, полово-възрастова, етническа, религиозна и образователна
структури на населението.Те влияят на формирането на човешките ресурси в общината,
както в количествено, така и в качествено отношение.
Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие. По данни на
НСИ,към 31.12.2013 г., населението на общината е общо 18 597 души. По брой на
населението, общината е на пето място сред останалите общини в Oбласт Пазарджик. По
гъстота на населението общината е на второ място в областта.
Таблица №1:Население към 31.12.2013 г. в Oбласт Пазарджик, по общини, местоживеене и пол 1
Област

Общо

Общини

В градовете

всичко

мъже

жени

Обл. Пазарджик

269 287

132 375

136 912

Пазарджик

112 373

55 213

Велинград

40 148

Септември

всичко

В селата

мъже

жени

168 024

81 964

86 060

57 160

70 728

34 302

19 482

20 666

25 715

25 207

12 575

12 632

Панагюрище

24 333

12 016

Пещера

18 597

Ракитово

всичко

мъже

жени

101 263

50 411

50 852

36 426

41 645

20 911

20 734

12 398

13 317

14 433

7 084

7 349

10 857

5 370

5 487

14 350

7 205

7 145

12 317

17 099

8 433

8 666

7 234

3 583

3 651

9 104

9 493

16 557

8 121

8 436

2 040

983

1 057

14 961

7 432

7 529

12 258

6 082

6 176

2 703

1 350

1 353

Брацигово

9 246

4 572

4 674

3 983

1 971

2 012

5 263

2 601

2 662

Белово

8 522

4 161

4 361

3 761

1 814

1 947

4 761

2 347

2 414

Батак

5 830

2 902

2 928

3 121

1 569

1 552

2 709

1 333

1 376

Лесичово

5 382

2 649

2 733

-

-

-

5 382

2 649

2 733

Стрелча

4 688

2 269

2 419

3 945

1 904

2 041

743

365

378

1
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От представената информация става ясно, че по-голямата част от населението на
Oбщина Пещера се съсредоточава в града – 16 555 души и значително по-малка част от него
живеят в селата – 2040 души. Като цяло и в града, и в селата на общината преобладаващо е
присъствието на жените, в сравнение с това на мъжете.
Тенденциите за намаляване на населението в национален мащаб са явно изразени и
засягат до голяма степен и Община Пещера. По предоставените данни и от следващата
графика става ясно, че за периода 2010 – 2013 г., населението на общината намалява, което се
дължи на редица социални, икономически и други фактори.
През 2010 г., населението е било в размер на 21 575 души.Три години по-късно нивата
са достигнали до 18 597 души. Ако негативната тенденция продължи със същите темпове и в
следващите години товаще се отрази неблагоприятно за бъдещото развитие на общината,
като ще бъде засегнат най – вече човешкия капитал, което е възпроизводствения потенциал и
работната сила на общината, а това от своя страна ще доведе до негативни икономически
изражения.

жители

Фигура №1: Брой на населението в Община Пещера за периода 2010 – 2013 г.2
22,000
21,500
21,000
20,500
20,000
19,500
19,000
18,500
18,000
17,500
17,000
Series1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

21,575

18,850

18,765

18,597

Към 31.12.2010 г. Община Пещера е една от най-гъсто населените територии в Област
Пазарджик. Това може да се проследи от по-долу представените данни, като със своята
гъстота от 159.7 д/км2 заема второ място в цялата област.
2Източник: Национален статистически институт
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Таблица №2:Население по общини в Област Пазарджик към 31.12.2010 г.3
Население на
общината

Площ

Гъстота на
населението

км2

д/км2

Пазарджик

120 894

636,8

189,9

74 850

Пещера

21 633

135,4

159,7

19 288

Септември

27 183

361,3

77,8

8 320

Ракитово

15 450

246,6

62,7

8 277

Велинград

41 489

803,2

51,7

23 479

Брацигово

10 184

229,4

44,4

4 386

Панагюрище

25 905

598,5

43,3

17 675

Лесичово

5 749

208,9

27,5

943

Белово

9 176

336,2

26,5

3 794

Стрелча

5 323

224,5

23,7

4 240

Батак

6 276

677,2

9,4

3 422

289 262

4458

64,9

168 674

Община

Общо за областта

Население на общ.
Център

Фигура №2: Гъстота на населението по общини в област Пазарджик
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Източник: Областна стратегия за развитие на област Пазарджик 2014-2020 г.
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1.3.2. Структура
Лицата под 15-годишна възраст в област Пазарджик са 39 697 души, или 14.4% от
населението на областта.Населението във възрастовата група 15 - 64 години е 187 395
(68.0%), а лицата на 65 и повече навършени години са 48 456 души (17.6%).С най-голям
относителен дял на младото население (до 15-годишна възраст) е община Ракитово - 17.4%,
следвана от общините Велинград (16.1%) и Пещера (15.8%).
Фигура №3: Структура на населението по възраст и общини в Област Пазарджик 4

Възрастовата структура на населението в Община Пещера е благоприятна – над 50%
от населението е в трудоспособна възраст, под 50% - в над трудоспособна и в значително помалка степен има население в под трудоспособна възраст. Наличието на преобладаващо
трудоспособно население е важна предпоставка за доброто развитие на Oбщина Пещера.
4
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Таблица №3:Демографска справка по видове трудоспособност на населениетона Oбщина Пещера за периода
2010 – 2012 г.5

Показатели
Под трудоспособна възраст

2010

2011

2012

4024

3209

3243

мъже

2115

1718

1732

жени

1909

1491

1511

13565

11564

11521

мъже

6977

5996

5988

жени

6588

5568

5533

3986

4077

4001

мъже

1458

1508

1464

жени

2528

2569

2537

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Полът е един от признаците на човека, от койтозависи участието в естественото
възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в трудовия
процес.Съотношението между мъжете и жените се определя основно от половата
диференциация на смъртността и раждаемостта.С нарастването на възрастта съотношението
между половете все повече зависи от смъртността, която е пo-високасред мъжете,
отколкотосред жените над 40-годишна възраст.
От демографска гледна точка най-благоприятна е половата структура, при която лекият
превесна мъжете се запазва до пенсионна възраст, а превесът на жените в тази възрастова
граница също е незначителен.Подобна полова структураима голямо значение за поддържане на
оптимална брачност, а чрез нея и на оптимална раждаемост.От друга страна, по-високиятдял
на мъжете в трудоспособна възраст е благоприятен от гледна точка на формирането на
трудовите ресурси.При значителен превес на жените над мъжете, както е в развитите страни,
се нарушава нормалното естествено възпроизводство на населението.Следователно от особена
важност е наличието на равновесие междуполовете в детеродна възраст.До голяма степен,
половата структурана населението е следствие от състоянието на възрастовата му

5
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структура.При

по-млада

благоприятна.Половата

възрастова

структураобикновенои

структуразависи

и

от

половата

миграционната

структурае

по-

подвижност

на

населението.Обикновено мъжете са пo-мобилната част от населението и това води до
промени в половата структурана определени територии.Тази мобилност е свързана с
психическата им нагласа относно условията за труд и желанието за предоставяне на условия за
развитие на семейна единица.
По отношение на полово-възрастовата структура на населението може да се каже, че
общата тенденция, изразена в цялата страна, се проявява и в Община Пещера, а именно
преобладава предимно женското население над мъжкото. През 2010 г., броят на мъжете е
10 550 души, през 2011 г. – 9222 души, през 2012 г. – 9184 души, докато през 2013 г., броят
им намалява на 9104 души. За броя на жените също е характерен значителен спад през
последните три години – от 11 025 души, през 2010 г. - до 9 493 души през 2013 г.
Фигура №4: Брой на жените и мъжете в Oбщина Пещера към 31.12.2013 г.

49%
51%
мъже
жени

Факторите оказващи влияние върху половата структура на Oбщина Пещера са
смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на
населението.
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От полово-възрастовата структура на населението на Oбщина Пещера може да се
направят следните изводи:


Раждаемостта е ниска, а от това следва и застаряването на населението;



Увеличаването на населението в пенсионна възраст води до трайни проблеми с
бюджета и натоварва икономически активната част от населението;



Застаряването на населението води и до още един проблем – липса на трудоспособна
работна ръка.

1.3.3. Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механично движение
Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на
основните демографски процеси – естествен прираст (раждаемост и смъртност) и
механичен прираст (изселени и заселени).В Oбщина Пещера те са:
Раждаемост
От демографска гледна точка относително ниската раждаемост (по отношение на
естественото възпроизводство) в общината се дължи на понижената плодовитост на жените в
родилна възраст и на намаляването на техния брой.В Oбщина Пещера, през 2010 г. са родени
259 деца, а през 2012 г. – 219 деца. От представените данни, става ясно, че за разглеждания
период е по-голям броят на родените момичета, от колкото броят на родените момчетата.
Таблица №4:Раждаемост в Oбщина Пещера за периода 2010 – 2012 г.

Показатели

Мерна ед.

2010

2011

2012

Живородени

Брой

259

257

219

момчета

Брой

138

143

123

момичета

Брой

121

114

96

Проявяващият се в момента отрицателен ефект от намаляващия брой на жените в
родилна възраст ще дава отражение върху възпроизводството на населението и през
следващите десетилетия. Причина за това са както негативните промени във възрастовата
структура на жените на възраст 15-49 г., така и намаляващият абсолютен размер и
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относителен дял на момичета на възраст от 0 до 14 г., които ще участват във
възпроизводството на населението през следващите десетилетия. Промяната се дължи на
измененията в социално-икономическите условия, а от там и в ценностната система на
жените - на преден план излизат такива ценности като завършване на образованието и
осигуряване на работа.
Смъртност
Един от най–тревожните демографски проблеми в общината в момента е относително
високото ниво на смъртност. Основен фактор, обуславящ динамиката в общата смъртност е
процесът на демографско остаряване. Този процес се характеризира с промени във
възрастовата структура на населението и се свежда до намаление на относителните дялове на
младите лица и увеличаване на дела на по-старите.
В Oбщина Пещера, през 2010 г. броят на умрелите е 252 души, докато през 2012 г. той
достига до 265 души.
Таблица №5:Смъртност в Oбщина Пещера за периода 2010 – 2012 г.
Показатели

Мерна единица

2010

2011

2012

Умрели

Брой

252

253

265

мъже

Брой

147

136

145

жени

Брой

105

117

120

Умрели деца под 1 година

Брой

2

4

2

момчета

Брой

2

1

1

момичета

Брой

-

3

1

Поради застаряването на населението и влошаването на здравното обслужване, през
последните 20 години се отбелязва трайна тенденция към поддържане на относително
високи стойности на смъртността в общината.
Естествен прираст
През последните години, отрицателните стойности на естествения прираст задържат
високите си стойности и това води до намаляване на демографския потенциал на общината, а
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това ще играе ролята на ограничаващ фактор за бъдещото й социално-икономическо
развитие.
Аналогично на ситуацията в страната, възпроизводствените възможности на
населението в Община Пещера се влошават от застаряването на населението и отрицателния
естествен прираст, за което говорят и стойностите на демографските показатели.
Таблица №6:Естествен прираст на Oбщина Пещера за периода 2010 – 2012 г.
Показатели

Мерна единица

2010

2011

2012

Естествен прираст

Брой

7

4

-46

мъже

Брой

-9

7

-22

жени

Брой

16

-3

-24

Възрастови съотношения
0 - 14/15 - 64

%

25,6

23,9

24,2

65+/15 - 64

%

20,4

24,6

25,0

0 - 14, 65+/15 - 64

%

46,1

48,4

49,2

65+/0 - 14

%

79,8

102,9

103,4

60 - 64/15 - 19

%

96,8

126,2

128,8

От представените данни ясно се вижда, че естественият прираст на общината през
2012 г. е с отрицателна стойност.Това налага предприемането на значителни мерки с цел
възстановяване на положителните му стойности.Една от възможностите за намаляване на
отрицателните стойности на показателя естествен прираст е подобряването на средата и
условията за живот на местното население в общината.Повишаване на здравните услуги и
здравните навици у хората, работа, която да отговаря на квалификацията на местното
население с цел обезпечаване на текущи разходи.
Като цяло, Oбщина Пещера се характеризира със значително по-ниски стойности на
естествения прираст, в сравнение с останалите общини в областта.
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Фигура №5: Естествен прираст на населението в общините на Oбласт Пазарджик през 2012 г.6

Отрицателният естествен прираст в комбинация с застаряването на населението силно
влошава възпроизводствените възможности, което се потвърждава от стойностите на
основните демографски показатели.За това, през следващите години Община Пещера трябва

6

Източник: Областна стратегия на Област Пазарджик 2014-2020 г.
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да участва активно в реализирането на проекти за подобряването на градската среда, като
възможност за намаляване на отрицателните стойности на естествения прираст.
Механичен прираст
Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото естествено
възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на определена
територия.За тяхното изследване се използват редица показатели и коефициенти.Такива са
коефициентите за миграционна подвижност на населението, за интензивност на заселванията
и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др. През разглеждания период
2010 – 2012 г. се наблюдава ясно изразена тенденция в механичното движение на
населението на Община Пещера:
Таблица №7:Механичен прираст на населението на Oбщина Пещера за периода 2010 – 2012 г.
Показатели

2010

2011

2012

Заселени - общо

213

128

118

мъже

97

53

50

жени

116

75

68

Изселени - общо

336

183

157

мъже

164

87

66

жени

172

96

91

Механичен прираст - общо

-123

-55

-39

мъже

-67

-34

-16

жени

-56

-21

-23

Районът на Община Пещера се отличава с интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина.Трайна е тенденцията за
напускане на общината от хора в трудоспособна възраст, които търсят препитание в чужбина
и в по-големите градове на страната.
Трудно е да се направи прогноза по отношение на броя на населението на общината
до 2020 г. Въпреки това, при запазване на тенденцията за промяна на стойностите на
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механичния прираст, може да се очаква нарастване на броя на населението на Община
Пещера през следващия програмен период.
Фигура №6: Механичен прираст на населението в общините на Oбласт Пазарджик през 2012 г. 7

7

Източник: Областна стратегия на Област Пазарджик 2014-2020 г.
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1.3.4. Етническа структура на населението
Сред основните и най-важни характеристики на населението е и етническият му
състав.Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
общественото поведение и трудовата активност на лицата.През последните години не се
наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в общината,
поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината, се отразяват върху броя
на всички етнически групи.
От направения анализ става ясно, че в Община Пещера преобладава българската
етническа група – 12 340 души, следвана от турската – 2797 души и ромската, която има
много по-малък брой представители – 749 души.
Таблица №8: Население на Община Пещера по етническа принадлежност към 01.12.2011 г.
Област
Община
Населено място

Лица, отговорили на
доброволния въпрос за
етническа
принадлежност

Етническа група

Не се
самоопределям

българска турска ромска друга
Пещера
гр.Пещера
с.Капитан Димитриево
с.Радилово

16316
14400
725
1191

12340
10439
722
1179

2797
2795
..
..

749
747
..
..

205
200
5

225
219
..
..

ИЗВОДИ

1.4.

В обобщение на гореизложеното може да се очертаят следните основни изводи,
влияещи върху планирането на развитието на Община Пещера:






Община Пещера е със сравнително стабилно демографско развитие;
Населението на община Пещера е 18 597 жители (края на 2013 г.);
Възрастовата структура на населението в Община Пещера е благоприятна – над 50%
от населението е в трудоспособна възраст;
Общината е с голям дял на градско население –около 88%;
Oбщина Пещера е с по–голям дял на населението с образование над средното – 9,2%.;
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Процентът на малцинствата в Пещера е сравнително нисък, като най-голям е
процентът на турската етническа група;
Относително високото ниво на смъртност;
Земеделските земи са 38 % от територията на общината;
Почвените
и
климатични
условия
благоприятстват
развитието
на
зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и тютюнопроизводството.;
Територията на Община Пещера ебедна на полезни изкопаеми.

2.

Екологично състояние и рискове

2.1.

Атмосферен въздух
Територията на Община Пещера попада в Южен/Тракийски район за оценка и

управление на качеството на атмосферния въздух съгласно Заповед №580/17.07.2007г. на
Министъра на околната среда и водите и съгласно таблица №3 от заповедта, е в списъка на
зоните, в които нивата на ФПЧ10 и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) са над
горния оценъчен праг (ГОП).
На територията на общината няма изграден стационарен пункт за непрекъснат
мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) към Националната система за
мониторинг на околната среда (НСМОС) или местна система за наблюдение и контрол на
КАВ, поради което липсва обстойна статистическа информация за състоянието на въздуха по
месеци и години.
Контролни емисионни измервания на атмосферния въздух в гр.Пещера се извършват
съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график, чрез
Регионалната лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)
с мобилна автоматична станция, която се позиционира пред сградата на Общинска
администрация – Пещера или на ул. “Йордан Ковечев” до склад на предприятие “Биовет”АД.
Изпитванията се извършват по показатели: въглероден оксид /СО/, озон /О3/, азотен
оксид /NO/, азотен диоксид /NO2/, серен диоксид /SO2/, сяроводород /HS2/, амоняк/NH3/,
фини прахови частици/ФПЧ10/.
Обобщената оценка за качеството на атмосферния въздух за периода 2007-2010г.,
изготвена на база данни от извършвани периодични (индикаторни) измервания с мобилна
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автоматична станция (МАС) на РЛ-Пловдив на нивата на основните показатели,
характеризиращи КАВ в приземния слой, показва завишаване на стойностите на показател
ФПЧ10 през 2010г като цяло. От измерени 21 средноденонощни концентрации (при
необходими 46) през 2007г. има 3 превишения на праговата стойност (50µg/m3), при
измерени 2 средноденонощни концентрации през 2008г има 1 превишение на праговата
стойност и при измерени 26 средноденонощни концентрации през 2010г има 5 превишения
на праговата стойност.
Съгласно изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010г. праговата стойност на
средноденонощната норма /СДН/ за показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече
от 35 пъти в рамките на една календарна година. Преизчисляването на данните в годишен
аспект, предполага, че средноденонощната норма по показател ФПЧ10 е превишена.
През 2011г. с Решение №29/29.12.2011г. на Общински съвет-Пещера е приета
Актуализация на Общинската програма за управление качеството на атмосферния въздух,
извършена във връзка с искане за удължаване на срока за постигане на съответствие с
нормите за ФПЧ10 за общините с констатирани превишения по този показател и с оглед
привеждане на програмата съответствие с нормативните изисквания и по-специално от
необходимостта за извършване на количествено определяне на приноса на отделни
сектори/източници на емисии към нивата на замърсяване и преразглеждане на действащите
мерки и установяване на адекватни и ефективни такива, в зависимост от конкретния принос
(дял) на всеки от източниците. Актуализацията е изготвена в съответствие с изискванията на
Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010г. на МОСВ и МЗ.
Програмата е разработена по критерии, заложени в „Инструкция за разработване на
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества,
в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, утвърдена със
Заповед №РД-996/20.12.2001г. на МОСВ и указания на МОСВ, дадени с писмо, изх. №91-00744/02.12.2010г. и писмо, изх. № 91-00-744/28.01.2011г.
За комплексна оценка на разсейването на емисиите на ФПЧ 10 от различни типове
източници на територията на Община Пещера е използван модела на EPA (Американската
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агенция за опазване на околната среда) ISC-Aermod. Дисперсионното моделиране показва, че
за територията на община Пещера най-голям замърсител с ФПЧ 10 е транспорта и поточно това са вторичните замърсявания, на второ място са емисиите от битовото
отопление с твърди горива и на трето място предприятие БИОВЕТ АД.
На база на данни, подадени от Национален институт по метеорология и хидрология
/НИМХ/ към БАН е направено моделиране по отношение факторите скорост на вятъра и
стабилност на атмосферата, което показва, че едночасовите времеви интервали, през които
скоростта на вятъра е била под 1,4 м/сек са 84.4.%, т.е вероятността от вторично
замърсяване с ФПЧ10 за Община Пещера е голяма.Нелека задача в екологичен аспект за
община Пещера от години е разрешаване на проблема с неприятните миризми от
производствената дейност на предприятие “Биовет” АД и въпросът имат ли влияние те върху
качеството на атмосферния въздух.
Тези емисии са с променлив интензитет и областта на разпространението им силно
зависи от метеорологичните условия и натовареността на мощностите на дружеството.
През 2010г. предприятие "Биовет" АД изготви Програма за ограничаване на
специфичните миризми от производствената си дейност, чиято реализация приключи през
2013г. Съгласно програмата е извършена реконструкция и модернизация на част от
инсталациите и съоръженията, идентифицирани като източници на неприятни миризми. С
обезмирисителни инсталации с технология на обезмирисяване-озониране са оборудвани
идентифицираните източници на миризми - сушилня Анхидро, сушилня ИВК и лентовите
сушилни за продукт Моноензим.
Неприятни миризми с локален мащаб има и около местата за отглеждане на поголям брой животни и временното съхранение/депониране на отпадъците от тази
дейност.
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2.2.

Състояние

на

водните

ресурси(наземни/

подземни

и

тн.)

и

отпадни

води/канализационна система
Водните ресурси на Община Пещера, които са публична държавна собственост,
попадат в Източнобеломорски район и тяхното управление се поема от Басейнова дирекция
източнобеломорски район – Пловдив..
Основна водна артерия, минаваща през територията на общината е р. Стара река,
която е десен приток на р. Марица. Средното водно количество на р. Стара река е 1,63 куб.м/
сек. През някои части от територията на общината преминават р. Новомахленска и
р.Пишманка.От речните води за напояване се използват около - 40л/сек. За напояване се
използват и водите на микроязовира намиращ се над с.Кап.Димитриево.Друг водоизточник е
деривацията, подхранвана от яз. Батак и изравнителя в м.”Сокола” с обем 50 куб.м и дебит
2,5 л/сек.
Подземните водоизточници се формират на места с изразени плитки водоупори и
достатъчно мощни водоносни хоризонти. Използват се за питейно и промишлено
водоснабдяване. Използването е главно чрез каптирани извори. В района съществуват осем
гравитачни извора, сондажни кладенци и един карстов извор. Наблюдението и контрола
върху състоянието на повърхностите и подземните води, в които се заустват отпадните води
от района, се осъществява от Националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/.
Стара река се явява основен водоприемник втора категория на отпадъчните води от бита и
производствените предприятия в общината.
2.2.1. Отпадни води/канализационна система – изграденост, ПСОВ
Водоснабдяването на населението на общината е от местни водоизточници (речни
водохващания и каптажи) и водоснабдителна група „Пазарджик-Кап. Димитриево”. 100 % от
населението е водоснабдено, но в отделни райони на общината има недостиг на питейна
вода, особено в летните месеци.
Основните източници на замърсяване на повърхностните и подземните води са
директно заустените непречистени отпадъчни води от населените места в общината.
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Възможно е да има замърсяване на подпочвените води под въздействие на общинското
сметище.
Причината за замърсяване на водите на територията на общината е липсата на
изградени съоръжения за пречистване на отпадъчните води от населените места.
Към “Биовет” АД функционира собствена ПСОВ на предприятието.
За устойчиво ползване на водните ресурси и намаляване на загубите от вода, както и
екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, Община
Пещера реализира няколко мащабни проекта:
Проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на
пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера” по ОП “Околна среда 2007-2013г.”.
Първи етап от проекта е завършен - рехабилитирани са 17 км водопроводна мрежа и са
доизградени и реконструирани 21 км канализационна мрежа в рамките на град Пещера.
Предстои изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води за град Пещера.
В двете села Радилово и Капитан Димитриево по Програма за развитие на селските
райони са рехабилитирани 28 км водопроводна мрежа и са доизградени и реконструирани 19
км канализационна мрежа. Предстои изграждане на обща за двете села Пречиствателна
станция за отпадни води.
В централен градски парк е направен сондаж, в резултат на което поливната система
за поддържане на зелените площи в парка, езерото и естакадата ползват вода от сондата.
Изградена е и поливната система за зелените площи около реставрираната антична
средновековна крепост “Перистера”. Системата ще бъде захранвана с вода от собствен
водоизточник, извор с дебит 12 л/мин. намиращ се в близост.
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2.3.

Отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни) и управлението им

2.3.1. Отпадъци (битови, строителни, производствени, опасни), сметища и
управлението им
Част от грижата за околната среда е прилагане на ефективно окологосъобразно
обезвреждане на генерираните отпадъци, чрез прилагане на мерки насочени към
оптимизиране на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване; намаляване на
количествата отпадъци за депониране чрез предварително третиране; недопускане на
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.
Към момента организацията по събирането и транспортирането на битови отпадъци
от населените места в община Пещера се осъществява от ОП «Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура», съгласно План-график за периодичност на сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за общественно
ползване на гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и лет. «Свети Константин».
План-графикът се изготвя ежегодно до 30 октомври на предходната година от Общинското
предприятие на базата на извършен текущ мониторинг върху броя, вида и разположението на
съдовете за отпадъци и границите на районите, в които се предоставя услугата.
На територията на община Пещера няма изградени съоръжения за предварително
третиране на отпадъците. Събраните битови отпадъци се депонират чрез директно
насипване на общинското депо, разположено в местността “Грамадите”, землище гр.
Пещера. Теренът на депото е общинска собственост, земята е с начин на трайно ползване –
сметище (скица № К00481/13.06.2003). Площта на имота е 21. 418 дка.
Депото се намира на 4 км западно от гр. Пещера, на около 1,2 км от р. Стара река, на
10 км от яз. Капитан Димитриевои на 6 км от ВЕЦ “Пещера”. На 10 км от депото се намира
биосферен резерват “Купена”.
Общинското депо функционира от 1980 година на основание Решение на
Изпълнителния комитет на ОбНС-Пещера. Същото е класифицирано като депо за неопасни
отпадъци, но не отговаря на изискванията на нормативната база. Към момента депото
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функционира на основание § 4. ал.2 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013
г./, съгласно която крайният срок за преустановяване на експлоатацията на съществуващи
депа за битови отпадъци е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината
регионално депо, което е предвидено с Националния план за управление на отпадъците.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, в Община
Пещера е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които се събират
от оползотворяващата организация “Екопак България” АД, с която общината има сключен
договор за сътрудничество. На територията на общината са разположени общо 66 комплекта
контейнери за раделно събиране на отпадъци от опаковки както следва: 57 комплекта в град
Пещера, 4 комплекта в с. Радилово и 5 комплекта в с. Капитан Димитриево. Контейнерите са
предоставени безвъзмездно от организацията и обслужването им се извършва по график.
От 2010г. Община Пещера работи в сътрудничество с оползотворяващата организация
«ЕКОБАТЕРИ» АД за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатири. На
територията на общината, в учебни заведения, обществени и административни сгради, са
разположени общо 21 бр. контейнери за събиране на стари батерии, безвъзмездно
предоставени от организацията, с периодичност на обслужване два пъти годишно.
За отстраняване на бракувани, излезли от употреба моторни превозни средства, които
са изоставени върху общински/държавни терени, Община Пещера има сключен договор и
работи в сътрудничество с фирма «Джоров Корект» ООД.
В процедурата по констатацията и предприемането на последващи действия за
отстраняване на тези автомобили от общински терени работи комисия от длъжностни лица
към Общинска администрация-Пещера и РУП - Пещера.
За разделното събиране на излязло от употреба електронно и електрическо
оборудване Община Пещера има сключен договор и работи в сътрудничество с
оползотворяващата организация “ЕЛТЕХРЕСУРС” АД, която е предоставила безвъзмездно 1
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контейнер с вмесимост 630л. Контейнерът се намира в двора на общинското предприятие по
чистота.
За разделното събиране на ИУГ, Община Пещера работи в сътрудничество с
оползотворяващата организация “ЕКОМЕДИАНА” АД, която е предоставила два броя
контейнери за събиране на старите гуми. Контейнерите са разположени в близост до
следните обекти за смяна на гуми: “Автопал-99” ЕООД /ул. “Хан Пресиян”№23/ и ЕТ
“Никачи-Васил Грудев” в кв. “Изгрев” /ул. “Симон Налбант” №68 /.
Депонирането на строителни отпадъци на общинското депо се извършва след като
бъде издадено Разрешително за насочване на строителни отпадъци и/или излишни земни
маси. Разрешителното за насочване на строителни отпадъци и/или излишни земни маси е
необходим документ за Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на
строеж и откриване на строителна площадка.
Депонирането на неопасни производствени отпадъци на общинското депо се
извършва въз основа на сключен договор с оператора на депото ОП “Чистота и поддържане
на общинската инфраструктура”.
По реда на Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците 18 обувни
фирми имат класифицирани неопасни производствени отпадъци с код и наименование - 19
12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 и с тези фирми ОП „Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура” има сключени договори за извозване на неопасните им
производствени отпадъци.
Предприятията с Комплексни разрешителни “Биовет” АД и “Братя Ангелови” ООД
изпълняват своите задължения по отношение на отпадъците съгласно условията в
комплексните разрешителни.
Всички свободно практикуващи лекари и стоматолози, и болничните заведения на
територията на Община Пещера имат сключени договори за извозване и обезвреждане на
опасните инфекциозни отпадъци с фирми, притежаващи съответните документи за
осъществяване на тази дейност.
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Важен въпрос, който все още не е напълно разрешен е изграждането на Регионалното
депо за отпадъци – Пазарджик.
Община Пещера е член на Регионалното сдружение на общините за управление на
отпадъците от регион Пазарджик.
През май 2013г., на проведено заседание на Регионалното сдружение на общините за
управление на отпадъците – регион Пазарджик, общините - бенефициенти са информирани,
че поради изчерпване на финансовия ресурс по приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 20072013г.”, е взето решение със средства от бюджета на ПУДООС да бъде финансирано
изграждане на една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура на
регионалното депо за твърди битови отпадъци – Пазарджик.
В тази връзка с Решение №588/25.04.2014г. на Общински съвет-Пещера е приета
“Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, като част от
изискуемата документация за кандидатстване на Регионалното сдружение на общините от
регион Пазарджик, бенефициент по проект “Регионална система за управление на
отпадъците – регион Пазарджик”, за финансиране от ПУДООС на “Клетка І и съпътстваща
инфраструктура на площадката на регионална система за управление на отпадъците –
Пазарджик, в землището на с. Алеко Константиново /първи етап от реализиране на проекта/.
За да бъдат обезпечени средствата, необходими за дейностите по закриване,
рекултивация и мониторинг на съществуващите общинските депа, чл.60 от Закона за
управление на отпадъците задължава собствениците на депа да правят месечни отчисления
по набирателна сметка в РИОСВ, на чиято територия се намира депото. Община Пещера
прави месечни отчисления по чл.60 в размер на 1,068 лв./тон.
За да бъдат обезпечени средствата, които да се използват за дейности по изграждане
на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, респ. да осигурят задължителния
финансов принос на общините, бенефициенти по проекта за изграждане на регионалното
депо, чл.64 от Закона за управление на отпадъците задължава собствениците на депа да
правят още един вид отчисления.
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2.4.

Геология- земетресения, свлачища, срутвания и т.н
Във връзка с предотвратяване на наводнения и свлачища Община Пещера успешно

реализира Проект по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” “Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната
територия на гр.Пещера”.
2.5.

Почви- рискове (замърсяване/ ерозия и т.н)
Преобладаващите типове почви в Община Пещера са канелено-горски и алувиално

ливадни почви. Районът е беден на полезни изкопаеми- рудни и нерудни. Има установени
запаси от нерудни полезни изкопаеми-мрамор,гранит,варовик,но находищата не са напълно
проучени. В землището на с. Капитан Димитриево се експлоатират кариери за трошен камък
и мозайка (2 броя) с обща площ 300 дка.
При сегашната структура и принос на основните икономически дейности не се очаква
негативно въздействие върху състоянието на почвите.Няма данни за замърсени земеделски
земи от промишлени дейности, тъй като не се развива интензивна селскостопанска и
промишлена дейност.На територията на общината няма складове за съхранение на
негодни и забранени за употреба продукти за растителна защита.Няма данни за вкислени
и засолени почви.Ерозията не представлява съществен проблем за почвите в община Пещера.
Увеличен е делът на пустеещите земеделски земи, изоставени поради спрени и
окрадени напоителни помпи.
2.6.

Шум
Един от нарастващите екологични проблеми в населените места е шумът в околната

среда, причинен от автомобилния транспорт, от промишлени дейности и от локални
източници.
Интензивният автомобилен трафик е основен фактор, който влияе върху акустичната
среда на населените места. Автотранспортния шум е в пряка зависимост от интензивността
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на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, пропускателната способност
на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка.
През Oбщина Пещера преминават републикански път 37 от II клас и републикански
път 337 от III клас.Дължината на републиканските пътища е 3,5 км.
Дължината на общинската пътна мрежа е 37,4 км и същата е в сравнително добро
състояние. Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което
автомобилният трафик преминава през населените места.
Железопътният транспорт не оказва влияние върху акустичната среда на Община
Пещера, тъй като единствената изградена железопътна линия е Пловдив - Пещера.
РИОСВ – Пазарджик е компетентният орган за оценка, управление и контрол на
шума, излъчван в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения. За гр. Пещера
потенциален източник на шум за населението епредприятие “Биовет” АД, което се
намира в близост до жилищна зона.
Към настоящия момент шумът не може да бъде причислен към основните екологични
проблеми на общината.
2.7.

Природозащитни зони
Богатото биологично разнообразие на територията на община Пещера е един от

значимите активи, чието опазване и разумно ползване, е важен фактор за бъдещия
просперитет на местната общност в един дългосрочен план. Разположение на община
Пещера в подножието на Западните Родопи обуславя хълмисто-планинския релеф на района
с надморска височина от 450 м до 1 350 м.
На територията на Община Пещера са разположени, част от защитена зона
Бесапарски ридове, код BG0002057 – по директивата за птиците, и части от защитените
зони по директивата за хабитатите – Родопи-Западни, код BG0001030 и Бесапарски
възвишения, код BG0000254.
Карта №3: Бесапарски ридове, код BG0002057
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Източник: http://natura2000.moew.government.bg
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Карта №4: Родопи-Западни, код BG0001030

Източник: http://natura2000.moew.government.bg
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Карта №5:Бесапарски възвишения, код BG0000254

Източник: http://natura2000.moew.government.bg

Защитена зона Родопи-Западни включва слабонаселен район с обширни иглолистни
и смесени гори. Предмет на опазване в защитена зона Родопи – Западни са 5 растителни вида
– Червено усойниче (Echium russicum), Buxbaumia viridis, Drepanocladus vernicosus, Блатно
петльово перо (Gladiolus palustris) и Карпатска тоция (Tozzia carpathica), 18 вида бозайници, 5
вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 15 вида безгръбначни животни.
Зоната е ключово място за опазване на мечката – без опазване на тази зона срещу
фрагментация и засилване на човешкото влияние, бъдещото на цялата Рило-Родопска
популация, включително и гръцката й част, ще бъде застрашено.
Защитена зона Бесапарски възвишения е разположена в югозападната част на
Тракийската низина в подножието на Родопите. Мястото обхваща ниски варовити безлесни
хълмове и съседните открити пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река
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Въча. Северна граница е река Марица, а южната преминава през землищата на селата
Радилово, Бяга и Козарско и достига до град Кричим. На територията на мястото попадат и
рибарниците до село Триводици. Предмет на опазване в защитена зона Бесапарски
възвишения е 1 раст. вид – Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum), 11 вида
бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 1 вид риби и 8 вида безгръбначни животни
В защитена зона Бесапарски ридове са установени 86 гнездящи видове птици, от
които 15 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са
от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 2 вида.
Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в приложение 2 на Закона
за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 22 са
вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Бесапарските ридове са от световно
значение за опазването на застрашения от изчезване на планетата царски орел (Aquila
heliaca) и е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за
гнездящите тук полска бъбрица (Anthus campestris), белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
ловен сокол (Falco cherrug) и дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra). Тъй като
мястото предоставя богата хранителна база, то поддържа значителни гнездови популиции и
на други видове грабливи птици като малкия креслив орел (Aquila pomarina), орела змияр
(Circaetus gallicus), скалния орел (Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus) и др.
Видове, характерни за откритите тревни местобитания, като совоокия дъждосвирец
(Burchinus oedicnemus), къопръстата чучулига (Calandrella brachydatyla) и други също гнездят
в района в значителна численост.
На територията на Община Пещера се разполагат изцяло или от части 2 защитени
територии, разпределени по категории, както следва:
1. Биосферен резерват “Купена”
Обекта е със световно значение; намира се под особената закрила на ЮНЕСКО.
“Купена” е обявен за резерват през 1961 г., създаден за опазване на ландшафта, красивите
пейзажи и интересните и ценна флора, фауна и биоценози. Резервата се намира на северните
склонове на Родопите на около 3 км югоизточно от Пещера. Обхваща територии с надморска
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
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височина от 600 до 1400 м надм. в. През резервата преминава голямото вододелно било,
което започва от в. Баташки снежник и се спуска на североизток между реките Въча и Стара
река. Склоновете му са стръмни и трудно достъпни. В Купена има и интересни и красиви
скални образувания. Отвесните и високи по 80-100 м бели варовикови стени – “Стенето” и
самия вр. Купена също с отвесни стени, но със заоблено било живописно обрасло с черен
бор. През резервата протичат две реки – Пиздица и Новомахленска. В резервата са
разпространени три типа почви: кафяви горски, канелени и хумусно-карбонатни.
От досегашните проучвания на дървесните видове са установени следните видове: бял
бор (Pinus sylvestris L.), черен бор (Pinus nigra), обикновена ела (Abies alba), червена хвойна
(Juniperus communis), бук (Fagus sylvatica), зимен дъб (Quercus sessiliflora), едролистна липа
(Tilia grandifolia), клен (Acer campestre), шестил (Acer platanoides), явор (Acer pseudoplatanus),
мъждрян (Fraxinus ornus), обикновен габър (Carpinus betulus), келяв габър (Carpinus
orientalis), дива череша (Prurnus avium), бреза (Betula alba), трепетлика (Populus tremula),
бряст (Ulmus foliacea), черна елша (Alnus glutinosa), кукуч (Pistacia terebintus), воден габър
(Ostrya carpinifolia).
От интересните животински видове известни за резервата на първо място трябва да се
спомене дивата коза (Rupicarpa rupicarpa), една от причините за обявяване на резервата.
Числеността й и през 80-те години на миналия век е достигала около 100 индивида, но
поради бракониерския лов в началото на 90-те години е поставена пред прага на пълно
унищожение. Сега е останало малко стадо.
Във високите части навлиза и мечка (Ursus arctos). Срещат се дива свиня (Sus scrofa),
сърна (Capreolus capreolus) и др. Скалните тераси на “Стенето” предлагат много места за
гнездене на различни грабливи птици, но за сега не са проучвани. В горите могат да се видят
обичайни видове, срещащи се в такива местообитания. От защитените земноводни е
установен Дъждовник (Salamandra salamandra).
Резерватът е изключителна държавна собственост. Охранява се от РИОСВ – гр.
Пазарджик. В него е забранена всяка човешка дейност. Има ограничен туристически
потенциал. Посещения в него са разрешени само по маркирани пътеки.
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Резерват “Купена” е включен в проект на Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Пазарджик : “Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати
“Купена”, “Манатарица”, “Беглика” и “Дупката” на обща стойност 415 000.00лв. Целта на
проекта е опазване и устойчиво управление на четирите резервата. Към момента по проекта е
в етап на провеждане на две обществени поръчки – едната обществена поръчка е за
изготвяне на план за управление на резерватите, като за целта ще се извършва подробно
проучване на състоянието на резерватите – гори, флора и фауна, каква част са увредените
площи, какви заплахи съществуват и в зависимост от резултатите на проучването ще се
набележат възстановителни мерки. Втората обществена поръчка е за дейности по
облагородяване на резерватите – благоустрояване и обезопасяване на посетителските пътеки,
изработване и поставяне на информационни табели, мостчета и парапети, както и реализация
и поддръжка на специален информационен сайт за четирите резервата плюс печатни
материали. Срокът за изпълнение на проекта е 31.03.2015г.
2. Природна забележителност пещера «Снежанка»
Пещера “Снежанка” е обявена за природна забележителност през 1961 г. Пещерата се
намира в местността “Лилови дупки”, землище на гр. Пещера и част от буферната зона от
резервата “Купена”.
Пещерата има дължина 200 м и се състои от 4 зали: “Малката зала”; “Залата на
китайските фенери”, “Голямата зала”, “Залата на вкаменената гора”. Пещера “Снежанка” е
напълно запазена и по своята чистота и кристален блясък, разнообразие на форми и
богатство на сталактити и сталагмити е една от най-красивите пещери в нашата страна.
Намерените в нея части от глинени съдове и кости от животни сочат, че тя е била
обитавана през миналите исторически епохи (тракийското племе беси).
Със съдействието на Министерство на околната среда и водите през 2002 г. пред
пещерата е построен информационен център, разполагащ с екскурзовод.
Природната забележителност се разполага изцяло на територията на Община Пещера.
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Добри възможности за запознаване със спелеологията и разнообразните пещерни
образувания, предоставя и пещера “Юбилейна” за която има изработен проект за нейното
облагородяване и привеждане в туристически обект за посещения.
2.8.

Зелена система
Част от зелената система в Община Пещера са озеленените площи за широко

обществено ползване: паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове,
лесопаркове. С реализацията на проект “Подобряване на физическата среда и превенция на
риска за повишаване привлекателността на Община Пещера” по Оперативна програма „
Регионално развитие 2007-2013 г.” се благоустроиха голяма част от местата за отдих и
зелени площи в гр.Пещера, а именно: градинката в кв. „Изгрев”, зелените площи около
църквата „Св. Димитър”, зелените площи към площад „Хр.Ботев”, градинката срещу
бензиностанция

„Лукойл”, пешеходната алея със зеленина срещу Районен градски съд,

зелената алея до ул.”В. Петлешков”, градинката зад РПУ-Пещера; Централен градски парк.
Всички поркове и градинки се поддржат в добро състояние.
Към зелената система се отнасят

и озеленените площи със специфично

предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове,
защитни насаждения. В община Пещера няма ботанически градини, дендрариуми и
зоопаркове. На територията на общината, в землището на гр.Пещера има централен
гробищен парк, мюсюлманско гробище и гробище в м.Агово, гробище в землището на
с.Радилово и гробище в с.Капитан Димитриево.
Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено
ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни
сгради и комплекси.
Община Пещера има приета Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на общината, Регистър на публичната зеленина и Регистър на дълготрайните
декоративни дървета и дървета с историческо значение.
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2.9.

Превенция на околната среда
Община Пещера е член на Регионалното сдружение на общините за управление на

отпадъците от регион Пазарджик, бенефициент попроект за изграждане на “Регионална
система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”. След изграждане и въвеждане в
експлоатация на “Клетка І и съпътстваща инфраструктура на площадката на регионална
система за управление на отпадъците – Пазарджик, в землището на с. Алеко Константиново”
/първи етап от реализиране на проекта, общинските депа за битови отпадъци, които не
отговарят на нормативните изисквания, ще бъда закрити и рекултивирани.
Изграждането и пускането в експлоатация на ПСОВ за гр.Пещера и ПСОВ за селата
Радилово и Капитан Димитриево ще осигури екологосъобразно отвеждане, пречистване и
заустване на битовите отпадъчни води.
С реализацията на проект “Изпълнение на дейности по устойчиво управление на
резервати “Купена”, “Манатарица”, “Беглика” и “Дупката”, чийто бенефициент е РИОСВПазарджик ще бъде подробно проучено състоянието на резерватите, на базата на което ще се
изготви план за управление на резерватите и ще бъдат набелязяни възстановителни мерки.
2.10. ИЗВОДИ
Спецификата на околната среда е, че проблемите възникват във всички градски
подсистеми и не могат да бъдат отстранени само с програмите по екология.При това някои
от тези проблеми трябва да се отстраняват паралелно, за да дадат траен ефект върху
компонентите на средата.Това прави както изпълнението на мерките, така и управлението на
процеса изключително комплексен и труден.
В този смисъл редица мерките в сферата на транспортно-комуникационната и
техническата инфраструктура изпълняват функцията на хоризонтална политика по
отношение на околната среда.
Управленският капацитет, задълженията и отговорностите на община Пещера по
опазване на околната среда са определени с редица документи, като:
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Годишен оперативен план за 2012г. за подобряване качеството на
атмосферния въздух, приет с Решение №64/31.01.2012г. на ОбС-Пещера;



Актуализация на програма за управление на качеството на атмосферния
въздухобщина Пещера 2011-2014, приета с Решение №29/29.12.2011г. на
Общински съвет-Пещера;



Допълнение към Актуализирана програма за управление на качеството на
атмосферни въздух на Община Пещера 2011-2014г., приета с Решение
№63/31.01.2012г. на ОбС-Пещера;



Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
общината;



Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

Завишените концентрации на фините прахови частици (ФПЧ 10) в атмосферния въздух
в град Пещера са – на първо място е транспорта и по-точно това са вторичните замърсявания,
на второ място са емисиите от битовото отопление с твърди горива и на трето място
предприятие БИОВЕТ АД. Наложително е справянето със замърсяването чрез осигуряване
на средства за регулярно миене на улиците и поливане на зелените площи, както и за
създаване на зелени пояси.Предприети са мерки по саниране и газификация на всички
общински и държавни обекти, което значително понижава замърсяването на атмосферния
въздух през отоплителния сезон. Предприятието БИОВЕТ АД е приема Програма за
ограничаване на специфичните миризми от производствената си дейност, чиято реализация е
приключила през 2013г.
От направените анализи и оценки се вижда, че главните проблеми на Община Пещера
по отношение на опазването и възстановяване на околната среда са:


За община Пещера най-голям замърсител с ФПЧ 10 е транспорта и по-точно
това са вторичните замърсявания, на второ място са емисиите от битовото
отопление с твърди горива и на трето място предприятие БИОВЕТ АД;

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
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Основните източници на замърсяване на повърхностните и подземните води са
директно заустените непречистени отпадъчни води от населените места в
общината. Възможно е да има замърсяване на подпочвените води под
въздействие на общинското сметище;



На територията на община Пещера

няма изградени

съоръжения за

предварително третиране на отпадъците;


На територията на общината няма складове за съхранение на негодни и
забранени за употреба продукти за растителна защита;



Един от нарастващите екологични проблеми в населените места е шумът в
околната среда, причинен от автомобилния транспорт, от промишлени
дейности и от локални източници;



Като слабост може да се отчете липсата на обходни пътища, поради което
автомобилният трафик преминава през населените места;



За гр. Пещера потенциален източник на шум за населението епредприятие
“Биовет” АД, което се намира в близост до жилищна зона;



Изграждането и пускането в експлоатация на ПСОВ за гр.Пещера и ПСОВ за
селата Радилово и Капитан Димитриево ще осигури екологосъобразно отвеждане,
пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.

3.

Състояние на местната икономика

3.1.

Макроикономически показатели
Запазва се тенденцията пазарът на труда в община Пещера да е в дълбока криза.

Средногодишният коефициент на безработица на населението над 15 години за 2012 г. е
19,8%, За същия период спадът на заетостта е с близо 10 процентни пункта, тоест два пъти
по-бърз от средния за страната в годините на кризата.
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Средногодишните доходи на населението в общината са ниски – 5 729 лв или по 477
лв.месечно. Темповете на усвояване на средства по оперативните програми на Европейския
съюз остават ниски.
В периода 2008-2011 г. се забелязват негативни тенденции при чуждестранните
инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор.Наблюдава се отлив на чуждестранни
инвеститори.В резултат на това БВП на глава от населението в областта спада през 2010
година.Значителна част от тези инвестиции са в съществуващи предприятия в капиталово
интензивни индустрии, което е една от причините до този момент да не е налице видим
ефект върху пазара на труда.Въпреки това местният бизнес е оптимистично настроен за
следващите години. Увеличаване на броя на заетите се очаква от 16,5% от анкетираните при
едва 10,5%, които очакват спад. Около 45% очакват по-високи инвестиции, а 38% - повисоки приходи.
3.2.

Състояние на основните икономически сектори
Икономиката

на

общината

структура.Структуроопределящите

отрасли

е
са

с

химическата,

промишлено-аграрна
винарската,

обувната,

шивашката и дървообработващата промишленост.
Таблица №9: Икономически дейности на Община Пещера в рамките на Област Пазарджик
Приходи
Произведен
Предприяти
от
а
я
дейностт
продукция
а

Икономически дейности (А2))

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
А селско, горско и рибно стопанство
В добивна промишленост
С преработваща промишленост

Нетни
приходи
от
продажб
и

Разходи
за
дейностт
а

Брой
689
56

467036
15008

Хил. лв
488509
419519
19599
14543

457162
15410

122

393794

360850

305836

343966

5

1147

1161

1106

20

933

938

842

D производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Е доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване
Fстроителство

944
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G търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Н транспорт, складиране и пощи
I хотелиерство и ресторантьорство
J създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; далекосъобщения
L операции с недвижими имоти
М професионални дейности и научни
изследвания
N административни и спомагателни деиности
Р образование
Q хуманно здравеопазване и социална работа
R култура, спорт и развлечения
S други дейности

276

13146

55898

50460

49423

47
42

33408
635

37836
1081

36410
1031

36969
1188

13

375

745

718

724

22

668

1626

614

983

18

961

1027

957

659

4790
162
248

5531
190
251

4790
190
250

4262
172
196

9
21
8
25

На територията на общината към 2012 г. оперират 689 дружества, като нетните
приходи за периода възлизат на стойност 419 519 хил. лв. Произведена е продукция на
стойност 467 036 хил лв., като са направени разходи в размер на 457 162 хил лв. Погледнато
по години, през 2008 г. броя им е 568 и поради добрата финансово и икономически година за
Република България се наблюдава бум на ново регистрираните предприятия, когато през
2009 г. достигат нива от 736 бр. или с 33% увеличение спрямо предходната.
Икономически погледнато, това се отразява в нетните приходи в общината, като
вместо да се достигнат нивата от 2008 г. – 350 367 хил.лв., през 2009 г. се реализира спад от
1 484 хил. лв. Ефект от рязкото пренасищане на пазара с нови играчи и хаотичното
разпределяне на благата с цел бърза печалба. В следствие на реализираните загуби, част от
новосъздадените предприятия фалират и наблюдавайки техния брой по години, те се движат
така – за 2010 г. – 732 бр., за 2011 г. 702 бр., за 2012 г. – 689 бр.
Най-многобройни за 2012 г. са дружествата, които оперират в сектор търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети – 276 бр.или 40,05% от общото за община Пещера.
Нетните приходи от сектора възлизат на 50 460 хил. лв. което е 12.02% от нетните за
общината. Направените разходи са в размер на 49 423 хил.лв. или 10,81% от тези за
общината. Въпреки, че през 2012 г. предприятията в сектора са значително повече, - 62
бр.съпоставено с нивата на нетни приходи за 2008 г.– 88 150 хил. лв. се очертава тенденция
на спад, а от там и нереализирани възможности. Нетните разходи за същия период 2008 г. са
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88 150 хил.лв. Вижда се с просто око, че производствените мощности са намалели на
половина за 4 г., като темповете от 2008 г. трудно ще бъдат възстановени поради световната
криза, която обхвана цял свят и не пропусна община Пещера.
Втория по големина сектор на територията на общината е преработващата
промишленост – 122 бр.Те обхващат 17% от общо функциониращите дружества, като
нетните приходи от този сектор възлизат на 305 836 хил.лв. – 72,90% от общото за общината,
докато разходите за сектора възлизат на 343 966 хил.лв. – 75,23% от общото за общината.
Съпоставено с 2008 г. се наблюдава спад на броя на предприятията с 8 бр., като нетните
приходи за същия период са 284 973 хил. лв. или увеличението на нетните приходи е с 6,82%
повече. Нетните разходи за 2008 г. - 219 599 хил.лв. или с 36,15% повишение. Тенденциите в
сектора са положителни и устойчиви, въпреки спада броя на предприятитята.
След тях веднага се нарежда сектор селско, горско и рибно стопанство с 56
бр.предприятия или дял от 8,12% от общо за общината. Нетните приходи от сектора са на
стойност 14 543 хил.лв. иприбавят 3,46% от приходите в общината. Направените разходи се
равняват на 15 410 хил.лв. или 3,37% от общите за общината. Спрямо 2008 г., предприятията
са се увеличи с 44 бр. (78%).Нетните приходи за 2008 г. са 10 219 хил.лв. или се наблюдава
увеличение с 29,73% повече за 2012 г. Нетните разходи за 2008 г. са в размер на 11 355 хил.
лв. като сравнено с 2012 г. са се увеличили с 21,92%.
Сектори като

транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство,

операции с недвижими имоти, хуманно здравеопазване и социална работа, строителство,
професионални дейности и научни изследвания, създаване и разпространение на
информация и творчески продукти, далекосъобщения и други дейности наброяват общо 208
бр. предприятия или 30,18% от общо намиращите се на територията на общината. Те
допринасят за БВП на общината, като нетните приходи общо за всички сектори възлизат на
45 612 хил.лв. – 10,87%, а разходите, които са направени за 2012 г. са в размер на 45 925 хил.
лв. или 10,04%.
Последни като значими за икономическото развитие на общината са сектори като
административни и спомагателни дейности, култура, спорт и развлечения, доставяне на води,
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канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване със 22 предприятия –
3,19% и нетни приходи в размер на 1 296 хил. лв. с относителен дял към икономиката на
общината от 0,31% и разходи в размер на 172 хил. лв. – 3,76%.
3.2.1. Селско стопанство- земеделие, животновъдство
Селското стопанство има много важно място в икономиката на Община Пещера.Като
обща характеристика,територията на общината е с многообразен релеф, което е
предпоставка, при подходящи почви и микроклимат, за развитие освен на традиционно
земеделие, с известните ни от времето култури и животновъдство, но и за развитие и на
алтернативно земеделие - медицински култури и билки по програмата за развитие на
алтернативно земеделие. Релефът и климатът в общината дават благоприятни възможности
за развитие и на животновъдството.
Площта на земеделската земя на Община Пещера по данни от общината е както
следва:
-

обработваемата земеделска земя в т.ч. ниви, ливади,трайни насаждения –
31,847 дка;

-

пасища– 17,861 дка.

Стопанисваната земя в общината е около 45% от обработваемата. Различен е
процентът на землищата на трите населени места:
-

гр. Пещера – 36%,

-

с. Капитан Димитриево – 27 % и

-

с. Радилово – 55 %.

Различен е и процентът на земите по обща площ и площ по форма на собственост в
трите землища в общината, както следва:
Землище на гр.Пещера
Вид собственост
Държавна частна
Частна
Религиозни организации

Имоти брой
21
1758
2

Площ в дка
94,556
6250,598
11,618

Площ %
0,627
41,430
0,077
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Общинска частна
Чуждестранни лица
Смесена
На юридически лица
Стопанисвани от общината
Държавна публична
Общинска публична

454
9
114
126
152
1
368

1953,702
24,350
688,902
622,448
1685,942
1,538
3 751,598

12,949
0,161
4,566
4,126
11,175
0,023
24,866

Имоти брой
68
4 936
645
436
81
7
116

Площ в дка
325,809
9374,972
7 127,133
2 790,934
345,697
32,334
232,130

Площ %
1,611
46,344
35,232
13,797
1,709
0,160
1,148

Имоти брой
28
4 686
118
631
6
8
6

Площ в дка
220,469
10248,504
2429,292
2795,805
66,611
147,473
42,049

Площ %
1,382
64,253
15,230
17,528
0,418
0,925
0,264

Землище на с.Радилово
Вид собственост
Държавна частна
Частна
Общинска публична
Общинска частна
Стопанисвани от общината
Смесена
На юридически лица

Землище на с.Капитан Димитриево
Вид собственост
Държавна частна
Частна
Общинска публична
Общинска частна
Стопанисвани от общината
Смесена
На юридически лица

По информация на Общинска служба „Земеделие” – Пещера, през 2010 г., балансът на
територията на землищата на общината е както следва:
Таблица №10: Баланс на територията на землищата на Община Пещера
Използване на земите

Декари
21 419
5 646
1 140
1 828
560
1 246
8

Ниви
Ливади
Овощни насаждения
Лозови насаждения
Други трайни насаждения
Изоставена обработваема земя
Разсадници
Други
Обработваема земя /1÷8/
Мери и пасища
Гори в ССФ

31 847
11 547
5 784
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Земи, вкл. в разпоредбите на §4 от ЗСПЗЗ
Други
Земеделски земи /1÷12/
Полски пътища
Дерета
Застроени площи
Канали

530
49 708
846
780
783
546

Резервати, археологични обекти, паметници на културата
Кариери, рудници
Други
Селскостопански фонд /1÷19/

425
2 989
56 077

В Община Пещера, разпределението на пасищата и мерите по площ и общинска
собственост е различно за трите землища в:
-

гр. Пещера – 1453,33 дек. общинска собственост;

-

с. Кап. Димитриево – 1802.33 дек.общинска собственост и

-

с.Радилово – 1085.85 дек. общинска собственост.

Фигура №7: Разпределение на пасища и мери по площ и вид собственост в Община Пещера

1085

1453
гр. Пещера
с. Кап. Димитриева

1802

с. Радилово

Регистрираната селскостопанска техника в Община Пещера е следната:
-

Зърнокомбайни – 7 бр.;
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-

Силажокомбайни – 1 бр.;

-

Трактори – 24 бр.;

-

Прикачен инвентар – 47 бр. (плугове, сеялки, ремаркета, фрези, култиватори и
пръскачки).

За периода 2008–2012 г., в Община Пещера са регистрирани земеделски стопанства,
като 3 са еднолични търговци, 1 кооперация, 2 търговски дружества и 118 физически лица.
Таблица №11: Брой на регистрираните земеделски стопанства в Община Пещера
Брой регистрирани
земеделски
стопанства
Еднолични
търговци
Кооперация
Търговски
дружества
Физически лица

2008

209

2010

2011

2012

3

3

3

3

3

-

2

1
2

1
2

1
2

117

103

82

81

118

За същия период 2008-2012 г., средно засадените площи на ливадите са 313, 55 дка.,
докато средно засадените количества за нивите са 445,26 дка.
Таблица №12: Брой засадени площи с видове култури в Община Пещера
Култури
Ливади
Ниви

2008г. засадена
площ/ дек

2009г. засадена
площ/ дек

2010г. засадена
площ/ дек

149,391
875,100

109.300
509.621

751.10
208.64

2011г.
засадена
площ/ дек
247.397
331.705

2012г. засадена
площ/ дек
310.584
301.258

От трайни насаждения по вид най-много средно засадени площи се падат на Лозята
сорт винен, като средното количество е 289,40 дка. Наблюдава се тенденция от 2010 г. да не
се засаждат нови насаждения от този сорт. Следвани от Овощните насаждения с 103, 53 дка
средно засята площ, Рози – 43,96 дка. Средно засята площ и на последно място се отрежда на
Лозята десертен сорт с минимално засятите количества от 12,96 дка.
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Таблица №13: Брой засадени площи с трайни насаждения в Община Пещера
Вид трайни насаждения
Лозя- винен
Лозя- десертен
Овощни
градиниорехи,
ябълки,лешници, праскови и др.
Рози

2008г.
засадена
площ/ дек
210,10
34,225
150,59

2009г.
засадена
площ/ дек
180,8
25,496
104,359

2010г.
засадена
площ/ дек
352,041
2,800
89,821

2011г.
засадена
площ/ дек
352.041
2,300
81,347

2012г.
засадена
площ/ дек
352.041
6.53
91,54

-

96,85

74,958

4,50

43.50

Зеленчукопроизводството е отрасъла, които търпи много негативи през последните
години.Производството му е трудоемко и се свързва с влагането на много физически
труд.Субсидиране от държавата липсва и поради тази причина повечето земеделски
производители се преквалифицират като зърно производители където субсидиите на декар са
повече.Тази негативна тенденция се наблюдава и в Община Пещера където от 2008 г. се
регистрира спад на засетите площи със зеленчуци. Средно за 5 те години до 2012 г. са засети
47,58 дка.
Таблица №14: Брой засадени площи със зеленчуци в Община Пещера
Вид на
културите
Зеленчукови
–
домати,
пипер,
краставици, зеле,
праз и др.
- цветя за рязан
цвят
- краставици
- домати
Форма
на
собственост

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

67,159

50,359

46,56

32,577

41,22

-

0,03 дек
1.0 дек
1.0 дек

-

-

-

частна

частна

частна

частна

частна

Животновъдството обединява отрасли, от които с най-голямо значение са млечното и
месното

говедовъдство,

свиневъдството,

овцевъдството

и

птицевъдството.Към

животновъдството се отнасят и други подотрасли – биволовъдство, козевъдство, пчеларство,
бубарство, коневъдство, зайцевъдство и рибовъдство.
Главните

фактори,

които

определят

развитието

и

концентрацията

на

животновъдството в общината и региона, са: пазарът за животни и животновъдни продукти,
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фуражната база, икономическата политика на държавата, квалификацията на работната сила,
създадените условия за развитие на частния сектор и др.
В Община Пещера има добри условия за развитие на животновъдството.То е
съсредоточено в малки животновъдни ферми, но имаме и две големи ферми за отглеждане на
свине и птици.Тежката икономическа криза и липсата на балансирана земеделска политика в
областта на животновъдството, разтърси икономиката ни и изправи някои общини, особено
по-малките пред сериозни изпитания.
Ниските изкупни цени на животинската продукция демотивират земеделските
стопани да се занимават със животновъдство, за да печелят.Процесите, които протичат в този
сектор са много динамични.
През периода 2008-2012 г., в Община Пещера предимно се наблюдава годишно
увеличаване на броя на отделните видове животни, с изключение на 2012 г., за която е
характерен спад в отглеждането на животни:
Таблица №15: Брой и видове животни в Община Пещера в периода 2008-2012 г.
Вид

Крави
Телета
Овце
Кози
Коне
Пчелни семейства
Риби
Кокошки носачки
Свине майки
Брой
производители

2008г.
брой животни

2009г.
брой
животни

2010г.
брой
животни

2011г.
брой
животни

2012г.
брой
животни

459
189
2521
308

413
168
2249
274
77
214
2500
202 260
5643
80

382
191
2144
85
71
138
3085
162 000
4024
67

531
291
1884
109
39
126
2000
175 000
3477
54

449
173
1433
93
41
101
2000

87
244
2800
204 780
5789
94

48

Анализът показва добри възможности за развитие на животновъдството в Община
Пещера, поради което следва да се прилага агресивна стратегия на областната
администрация и на общините.Като приоритетни области могат да бъдат посочени
развитието на екологично животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на
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експортна ориентация на производителите.От ключово значение ще бъде подобряването на
ветеринарните условия за отглеждане на животните.Друга насока на развитие следва да бъде
създаването на организации на производителите, които да осигуряват информация за пазара
и да защитават интересите им.
Развитието на животновъдството трябва да заема в бъдеще приоритетно значение в
икономиката на общината поради следните обективни обстоятелства:
 този отрасъл е основен източник за производство и задоволяване ежедневните
потребности от жизнено необходимите и биологично пълноценни храни за
човека;
 животинските продукти намират добър прием и ефективна реализация на
европейския и световните пазари;
 тежката криза и постоянно намаляващото производство на животински
продукти увеличава пазарното търсене;
 природните и климатичните условия са особено благоприятни;
 възможностите за производство на различни фуражи - груби, сочни, тревни,
концентрирани;
 богатия опит и традиции на развъждане на всички видове животни, не само по
традиционните, но и по съвременните високоефективни технологии за
интензивно производство на животинска продукция;
 подкрепата на животновъдите от европейската селскостопанска политика.
С членството на страната в ЕС започна да се изпълнява общата селскостопанска
политика на Съюза. Земеделските производители имат възможност да развиват дейността си,
чрез реализацията на проекти по Програмата за развитие на селските райони и също така
подпомагане чрез националните доплащания на декар обработваема площ.
Основните проблеми в селското стопанство на Община Пещера са свързани с:
-

Ниско ефективно земеделие;

-

Липса на инвестиционен капитал в производителите;
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-

Неправилна пазарна стратегия и слаб пласмент на произведената продукция.
Неориентирана пазарно и не защитаваща производителите организация на
продажбите на съществуващият пазар;

-

Немотивирани и неорганизирани производители за съвместен пласмент и
снабдяване;

-

Не използване на изградените служби за съвети и други консултантски звена;

-

Амортизирани напоителни съоръжения.

Горският фонд на Община Пещера възлиза на 7 309,7 дка от територията на
общината.
Изводи:
В резултат на този анализ могат да се изведе основен подход, които да се използва за
стабилизиране и насърчаване на селскостопанското развитие:


Ресурсен подход – максимално използване на наличните ресурси и потенциални
възможности за развитие на зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството,
както и за създаването на нови малки и средни преработващи предприятия за
селскостопанската продукция.

3.2.2. Промишленост
3.2.2.1.

Хранително-вкусовата промишленост

Хранително-вкусовата промишленост в общината е представена от „Винпром
Пещера” АД, който се е развил успешно в приватизиран обект – общинска собственост.
Производител е на вина и високоалкохолни напитки, които имат много добър прием на
вътрешния и външни пазари. На територията на общината се намират и дървообработващи
фирми, шивашки фирми, металообработващи фирми.
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3.2.2.2.

Лека промишленост

Обувното производство заема голяма част от микро и малките фирми в общината и
значителна част от населението работи в този отрасъл. Поради тази причина, отрасълът се
характеризира с приоритет за развитието на промишлеността в Община Пещера.
3.2.2.3.

Химическата промишленост

Основния представител на химическата промишленост в Община Пещера е завод
„Биовет”АД с предмет на дейност: производство и реализация на продукти за ветеринарната
практика и селското стопанство, с богат асортимент от препарати, главно антибиотици и
стимулатори, обезпечаващи ефективна профилактика и лечение на селскостопанските
животни. ”Биовет” АД произвежда и препарати за растителна защита както и лекарства за
хуманната медицина.Това е най-голямото предприятие на Балканския полуостров от този
сектор. Оборудването в завода е високо технологично и продукцията му е изключително
конкурентноспособна и ориентирана предимно на международните пазари.
3.2.3. Услуги
3.2.3.1.

Туризъм

Община Пещера привлича посетители с красивата си природа и разнообразието от
културно-исторически забележителности. Град Пещера е част от Пазарджишка област и се
намира в северното подножие на Родопите, като е удобен изходен пункт за достигане до
Брацигово и Батак - известни с отличните условия за почивка близо до природата и
интересните си забележителности.
Община Пещера предоставя условия, както за зимни почивки, така и за планински
походи, еко туризъм и възстановителна релаксация сред природата, лов и риболов.
Близо до града са разположени защитените местности и резервати – „Купена”,
„Мантарица”, „Беглика”, пещерите „Снежанка” и „Юбилейна”, редица останки от тракийски
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племена, останки от древните крепости „Перун”, „Киево кале”, „Тамбара”, „Гагово дере” и
„Свети Никола”, могилата „Банята”, край с. Капитан Димитриево.
В града и околностите му се намират параклисите „Света Марина”, „Света Неделя”,
„Свети Атанас”, „Свети Никола”, „Свети Спас” „Свети Георги”, „Св. Елена и Константин”,
“Свети Илия”, „Света Варвара”, „Свети Равноапостоли”.
В общината могат да бъдат посетени редица църкви – „Света Петка”, „Света
Богородица”, „Свети Димитър”, както и „Свети Тодор Тирон” – с.Радилово и „Света Неделя”
- с. Кап.Димитриево.
На разположение на туристите са и Историческия музей „Пещера”, „Часовниковата
кула”, а от месец май 2014 година и средновековната крепост „Перистера”, разположена на
хълма „Света Петка”.
Развитието на туризма в гр.Пещера е обусловено от историческото наследство,
геоложки строеж, климат, природни феномени и животински видове, характерни за района,
от изградената инфраструктура и материална база.
Зони за туризъм:
Зоните за туризъм в Община Пещера са: крепости, природни резервати, музеи,
религиозни храмове, туристически пътеки и маршрути, пещери.
Туристически обекти и забележителности:
Средновековна крепост „Перистера”- изградена е през V-VІ век. Заема пространство около
3-4 декара, разкрити са стени с дебелина около 2 м. от ломен камък и бойни кули. Първите
археологически разкопки датират от 1954 година.От разкопките изниква цяло средновековно
военно укрепление с уникална планировка и останки от тракийско светилище в
центъра.Цитаделата се разпростира на 3 декара, а вторият пояс крепостни стени загражда 12
декара.Има и трети най-външен пояс, който тепърва ще се установява.Крепостта е
възстановена по проект: „Консервация, реставрация и експониране на антична и
средновековна крепост „Перистера”, разположена на хълма „Света Петка”, на град Пещера.
Античната и средновековна крепост „Перистера” е културно – исторически паметник с
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национално значение и е съществена част от най-новото направление в туризма в община
Пещера, а именно културният туризъм;
Резерват „Купена”- биосферен резерват със световно значение, под закрила на ЮНЕСКО.
Намира се в горски фонд и заема 1 761 ха. В горския резерват „Купена” има дендрариум за
производство на фиданки от различни дървесни видове от всички краища на земята сребрист смърч, секвоя, гръцка, кавказка и испанска ела, блатен кипарис, пиразидална
хвойна, метасеквоя, американски ясен, макрула;
Резерват „Сокола” – обявен е през 1973 г. и обхваща площ от 127.2 хектара. Намира се на 8
км. западно от Пещера и на юг от летовището „Св. Константин”. В него има много дървесни
видове и растения. Богат е на разнообразен дивеч;
Пещера „Снежанка”- тя е част от „Стоте национални туристически обекта на Българския
туристически съюз”. Пещерата се намира на 5 км югозападно от град Пещера, в Баташката
планина, Западните Родопи. Тази труднодостъпна пещера е наречена подземен дворец и е
една от седемте най-големи благоустроени пещери в България. Открита е на 3 януари1961 г.
Дължината и е 220 м и заема площ 3130 кв.м. и има над 600 000 сталактити. Намира се в
местността „Лилова скала” на левия бряг на Новомахаленска река, на 380 м. над речното
легло. Има няколко чудно красиви зали: „Зала на гълъбите”, „Зала на китайските фенери”,
„Голямата зала”, „Каменната гора”. През 1979 г. пещера „Снежанка” е обявена за природна
забележителност и годишно се посещава от около 10 000 души;
Пещера „Юбилейна” - тя се намира на 600 м. надморска височина. Дължината ѝ е около 1000
м. Открита е на 12 февруари 1974 г. Има разнообразни образувания. Няма пещерна форма на
подземния карст, която да липсва в тази пещера. Пещерата, със своите подземни образования
е училище по спелеология;
Праисторическата могила „Банята” – тя се намира край с. Капитан Димитриево;
Часовниковата кула в гр. Пещера - Сахата -

построена е между 1650-1710 г., като

часовниковия механизъм продължава да работи с голяма точност и днес. След пловдивската
часовникова кула, тя е втората по възраст в България. Един от символите на гр. Пещера;
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Исторически музей – Пещера- намира се в метоха на църквата „Св.Петка”. Експозицията е
разположена в 5 зали. Притежава богата колекция от над 8 000 експоната, разкриващи
живота на територията на общината от периода на неолита. През последните години особено
внимание се обръща на археологията в раздел „Праистория“. Находки от този период
участват в национални и международни изложби. Гостите имат възможността да разгледат
няколко отделни постоянни експозиции, подредени по отдели - археология, етнография,
възраждане, национално-освободителни войни, нова и най-нова история;
Музейна сбирка в с. Радилово – разположена е в сградата, построена от английската
мисионерка лейди Емили Странгфорд след Априлското въстание за болница. В нея се
съхранява цялата история и бит на селото;
Летовище „Св. Константин“ - разположено е на 18 км от града, известно със своя мек климат
и красива природа. Построените там ски-влекове създават условия за развитие на зимните
спортове, а близкият язовир „Батак“ - за летен плаж и риболов;
Художествена галерия “Проф. Веселин Стайков” - създадена е през 1996 г. Фондът й
наброява над 350 картини, графики, скулптури, малка пластика, дърворезба и др. Във фонда
на галерията се съхраняват творби на проф. Веселин Стайков, доц. Стоян Раканов, Мира
Лихчанска, Тодор Хаджиниколов, Никола Димитров, Елена Грънчарова, Владимир Рилски и
др.;
Паметник „Костница”, за загиналите за свободата на България - намира се в обновения
Централен градски парк
В Община Пещера има изградени и няколко храмове:
Църквата „Свети Димитър”, град Пещера - eдин от малкото запазени паметници от епохата
на Възраждането в България. Строена е в периода 1825 г. - 1831 г. от известните пещерски
строители архитектон Кузман Мичов и първомайстор Питър Казов (Казоолу). Тя е
трикорабна, кръстокуполна с притвор и галерия. Техниката и технологическият подход при
строежа и е аналогичен на подходите при строежа на най-големите и репрезентативни
култови сгради от 19 век. Иконостасът е резбован през 1910 година, но иконите са от 19 век.
Особено ценни със своите иконописни достойнства са иконите: „Богородица Одигитрия“,
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определена като изпълнена през 17-18 век, „Велик архангелски събор“ - датирана от 1830
година, „Св. Димитър“ - датирана от 19 век. Оригинални са и стенописните изображения в
интериора на храма. В централния купол е изписан Христос, а в олтарната част впечатляват
няколко богати композиции „Богородица ширшая“, „Благовещение“ и някои старозаветни
пророци;
Църквата „Света Петка”в град Пещера;
Църквата „Света Богородица” в град Пещера;
Църквите „Свети Тодор Тирон” в с. Радилово и „Света Неделя” в с. Капитан Димитриево;
Параклисите „Света Марина”, „Света Неделя”, „Свети Атанас”, „Свети Никола”, „Свети
Спас”, „Свети Георги”, „Св. Елена и Константин”, „Свети Илия”, ‘Света Варвара”, „Свети
Равноапостоли”.
Исторически паметници и наследство:
Най-ранните човешки следи в община Пещера, датират от епохата на неолита. В
продължение на хилядолетия този край е обитаван от тракийското племе беси, изпитало
влиянието на македонци, римляни и византийци. Възникването на селището в пещерската
котловина е станало през втората половина на ІV век пр.н.е. Най-трайно е взаимодействието
по-късно на трите етноса: траки, прабългари и славяни.
Свидетелство за това са откритите останки в околностите от хилядолетна култура кюпове с обгорено жито, строителни материали, оръжия, оръдия на труда, монети, накити,
култови предмети, саркофази, останки от калдаръмени пътища, мостове, останки от
крепостите: „Киево кале”, „Перун”, „Тъмра”, „Свети Никола”, „Света Петка” и др.;
Във възрожденската епоха е извършено огромно строителство на църкви, мостове,
чешми, къщи, училища от майсторите на пещерската архитектурно-строителна школа. Тяхно
дело са монументалните църкви „Свети Димитър”, „Света Петка” и „Света Богородица” в гр.
Пещера, „Света Марина” в гр. Пловдив, „Света Богородица” в гр. Пазарджик и
„Часовниковата кула” в гр. Пещера;
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Първото светско българско училище в гр. Пещера е създадено през 1848 г., а
читалище „Надежда" - през 1873 г. Изтъкнат възрожденски учител е Спас Зафиров - учител
на Иван Вазов, Христо Ботев и Васил Левски;
В хайдушката чета на Тодор Банчев, от Пещера хайдути стават - Тодор Фиданов,
Сотир Келеш и Динко. В Национално-освободителната борба участват Георги Зафиров,
Димитър и Атанас Горови. В Опълчението – Нешо Чипев, Никола М. Донски и Георги
Стоилов;
Пещера е освободена в Руско-турската освободителна война на 06.01.1878г. от 17-та
рота на поручик Панин, а за гарнизон в Пещера остава VІІІ-ма рота на к-н Сафонов от 123-ти
Козловски полк.
Туристически маршрути:
На територията на община Пещера са разработени следните туристически маршрути:
 Хижа „Цепина”- летовище „Свети Константин” / хижа Румен/;
 Град Пещера – летовище „Свети Константин” – язовир „Батак” - Батак / или
Цигов чарк/;
 Шосето

от

гр.

Пещера

/мостът

към

„Снежанка”-летовище

„Васил

Петлешков”, /Атолука/;
 Летовище „Свети Константин”- хижа „Снежанка” - ВЕЦ “Пещера” – пещера
„Снежанка”;
 Летовище „Свети Константин” - баташки Еледжик;
 Летовище „Свети Константин”- Костина могила;
Основните маршрути на туристическите дружества в Община Пещера са:
 1-ви маршрут /маркировка - зелено – бяло – зелено/гр. Пещера – училище „Св.
Патриарх Евтимий” – водопроводния канал – местност „Аликочово” – трите
езера – местност „Сокола” – летовище „Свети Константин”;
 2-ри маршрут /маркировка – синьо – бяло – синьо/ гр. Пещера – на запад към
„Самоковско дере” – параклис „Света Варвара” – местност „Китна Родопа” –
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местност „Ефендиева поляна” – параклис „Св.Св. Петър и Павел” – почивен
дом „Първи комплекс” – местност „Ситните камъни” – чешмата „Бекярски
мъки” – местност „Черковището” на летовище „Свети Константин”;
 3-ти маршрут /маркировка – червено – жълто – червено/гр. Пещера – местност
„Чепински вриз” – почивен дом „Втори комплекс” – връх „Костина могила” –
летовище „Свети Константин”;
 4-ти маршрут /маркировка – червено – жълто – червено/гр. Пещера – местност
„Чепенски вриз” – местност „Друма”

– местност „Никулска черква” –

местност „Потом” – хижа „Добра вода”;
 5-ти маршрут /маркировка – кафяво – бяло – кафяво/гр. Пещера – местност
„Чепински вриз” – местност „Голяма страна” – местност „Голям камък” –
местност „Друма” – местност „Дъндовица” – местност „Китна Родопа” – хижа
„Добра вода” – месност „Никулска черква” - по римския път до местност
„Потом”;
 6-ти маршрут - гр. Пещера – местност „Крушовица” – местност „Стамболови
ниви” – местност „Пияната бука” – местност „Дипсиз гьол” – месност
„Пиздица” – връх „Купена”;
 7 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – главен път за село Нова
махала” – месност „Гайтанче” – село Нова махала – връх „Баташки снежник;
 8 маршрут - гр. Пещера – пещера „Снежанка” – местност „Кантона” – местност
„Пиздица” – летовище „Атулука” – връх Перун.
Туризмът като отрасъл от икономиката трябва да се разглежда като комплексна дейност,
която

включва

допълнителни

производства,

услуги,

транспорт

и

специализирано

образование. В този смисъл развитието на туризма като приоритетен за Община Пещера
трябва да се разглежда в цялата му комплексност и възможности, които той дава за
разрешаване на проблеми като безработица, ниско ниво на доходи, тясна специализация на
икономиката в планинските райони и обща изостаналост в сравнение с по-големите градски
центрове.
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 Хотел “Домейн” гр. Пещера - четири звезди, стаи за настаняване: 17,брой
легла: 34;
 Спа Хотел “Хийт Комплекс” гр. Пещера – три звезди, стаи за настаняване: 18,
брой легла: 40;
 Хотел „ДАФ ТРАНС” - Летовище „Свети Константин” – две звезди, брой
легла: 32;
 Хотел „Биовет” гр. Пещера – една звезда, брой легла: 149;
 Мотел „Синия кайнак”, стаи за настаняване: 8, брой легла: 14;
 Заведения за настаняване в летовище „Свети Константин”:
-

частна вила-хотел „Вили”;

-

вила „Мери Йовчева”;

-

хижа „Румен” (бунгала и чайна).

-

частни вили (около 850)

Общата леглова база на четирите хотела е 255 легла. Приходите на Община Пещера
от туристически данък за тези хотели е:
-

2012 г.: 4 231 лв.;

-

2013 г.: 2 032 лв.;

-

2014 г. /до момента/: 1 314 лв.

Повишаването на качеството, конкурентоспособността и диверсификацията на
туристическия продукт, предлаган от Община Пещера, става все по-сериозен фактор за
устойчивото развитие на местната икономика. Насърчаването на различни мерки
стимулиращи публично-частното партньорство за стопанисване и управление на културноисторическите паметници, атракциите и спортните обекти в туризма на национално ниво, ще
осигури допълнителен стимул в тази посока. Намиращите се на територията на общината
туристически обекти са привлекателни особено за чуждестранните гости, те носят
допълнителни приходи, популяризират богатото ни културно-историческо наследство,
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създават условия за активен спорт и е наложително да се популяризират и да се представят
като атракции предлагащи отлични условия за отдих, спорт и забавления.
3.2.3.2.

Търговия

Търговията и услугите са от особено значение за развитието на туризма. Те допълват
туристическия продукт, създават условия за комплексно обгрижване, сигурност и комфорт
на туристите.
Нивото на търговските и битови услуги е сравнително добро, като най-развити са в
общинския център Пещера. В летовище „Свети Константин” има само магазини за
хранителни стоки, а през лятото се открива и здравен пункт. Бензиностанции има само в гр.
Пещера, а автосервизи – и в с. Радилово.
В последно време се наблюдава скок в развитието на търговията и услугите. Откриват
се на територията на общината все повече търговски обекти, ресторанти и хотели. Това от
една страна води до увеличаване на заетостта, а от друга е предпоставка за ускореното
развитие на туристически сектор и за в бъдеще.
3.2.3.3.

Финансов сектор

Секторът на финансово-кредитните услуги е добре представен. Голяма част от
лицензираните от БНБ търговски банки имат клонове и офиси в големите населени места в
област Пазарджик. Банките с най-висок дял в банковото обслужване - ДСК, ОББ, Райфанзен,
Общинска - имат клонове не само в Пазарджик, но и редица от общинските центрове, сред
които е и този на Община Пещера.
3.3.

Инвестиции и ДМА
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се предполагат че са

капиталовложения за развитието на нови производства, създаващи висока добавена
стойност. По години дълготрайните материални активи на община Пещера плавно и
значително растат. За 2008 г. ДМА на територията на общината възлиза на стойност 194 052
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хил. лв., през 2009 г. – 189 390 хил. лв. , 196 540 хил. лв за 2010 г., 227 528 хил. лв. за 2011 г.
и 250 111 г. за 2012 г. Най-много инвестиции на дълготрайни материални активи по отрасли
и сектори на общинската икономика през периода 2008 – 2012 г., са направени за
преработващата промишленост. Там капиталовия размер на вложените инвестиции е равен
на 205 690 хил. лв. за 2012 г. Следван от сектор „Търговия“ – 15 974 хил. лв., „Транспорт“ –
9 620 хил. лв. и „Селско и горско стопанство“ – 7 174 хил. лв. и най-малък е размера на ДМА
в общинската икономика на сектори като „Професионални дейности и научни
изследвания“ – 306 хил. лв. и сектор „Култура, спорт и развлечения“ – 13 хил. лв.
Стойността на разходите за дълготрайните материални активи на предприятията и
фирмите през наблюдавания период е динамична величина.
Таблица №16: Разходи за придобиване на ДМА в Община Пещера8
Община/Години
Община Пешера

2008 г.
(хил. лв.)
47 948

2009 г.
(хил. лв.)
24 819

2010 г.
(хил. лв.)
35 738

2011 г.
(хил. лв.)
57 543

2012 г.
(хил. лв.)
54 727

През 2008 г. общият размер на направените инвестиции за ДМА в общината е в
размер на 47 948 хил. лв. Кризата дава своя отпечатък и през 2009 г. инвестиции за ДМА са
редуцирани на половина като общо инвестираната стойност е в размер на 24 819 хил. лв.
Анализаът на данните показва, че след 2009 г. инвестиционната активност започва период на
възстановяване и връщане към предишните нива. За 2010 г. те са в размер на 35 738 хил. лв.,
за 2011 г. – 57 543 хил. лв. и за 2012 г. 54 727 хил. лв. През последните 2 години се
наблюдава устойчивост в преките инвестиционни разходи за дълготрайни материални активи
в общината.
Видимо и от таблицата по-долу, установяваме че преди кризата преките
чуждестранни разходи за ДМА в общината за 2008 г. възлизат на 7 409 хил. евро, а след това
намаляват до размер от 6 289 хил. евро през 2009 г., 6 507,1 хил. евро за 2010 г. и 6 422, 2
хил. евро през 2011 г.

8

Източник: ТСБ Пещера
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Таблица №17: Чуждестранни преки инвестиции за придобиване на ДМА в Община Пещера 9
2008 г. (хил.
евро)
7409,6

Община/Години
Община Пещера

3.4.

2009 г. (хил.
евро)
6389,5

2010 г. (хил.
евро)
6507,1

2011 г. (хил.
евро)
6422,2

2012 г. (хил.
евро)
-

Общински предприятия
Общински предприятия са стопански структури, чрез които общината осъществява

самостоятелно стопанска дейност по смисъла на глава VI от ЗОС .
Общинските предприятия са специализирани звена на общината за доставка на стоки
и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за
осигуряване изпълнението на общински дейности. Те могат да осъществяват дейност по:
-

управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти,
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за
населението;

-

предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности,
необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното
население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:
o сметопочистване,

сметосъбиране,

сметоизвозване,

депониране

и

обезвреждане на битови отпадъци;
o зимно поддържане и снегопочистване;
o социално обслужване;
o обредна дейност.
Определянето на други услуги или осъществяването на други местни дейности се
извършва с решение на Общинския съвет. Общинските предприятия могат да бъдат

9

Източник: ТСБ Пещера
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новосъздадени или образувани на базата на имуществото на общински дружества, след
тяхната ликвидация.
В Община Пещера извършват дейност следните общински предприятия:
Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”
Предприятието ОП „Чистота и поддържане на общинскатаинфраструктур” е
създадено с Решение № 389/30.09.2009 г. наОбщински съвет с предмет на дейност:


сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци;



зимно поддържане , снегопочистване и опесъчаване;



поддържане на общинската инфраструктура и обектиобщинска собственост;



почистване на канавки по общинските пътища.

ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”работи с дълготрайни
материални активи предоставени безвъзмездноот Община Пещера.
Общинско предприятие „Паркинги и пазари”
Общинско предприятие „Паркинги и пазари” в гр.Пещера

е създадено по Решение №

520/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр.Пещера и е регистрирано в Регистър Булстат на
21.06.2010 г.Основната дейност на предприятието е управление, опазване, поддържане,
ремонт и осигуряване на оптимална заетост на предоставените нежилищни общински имотиОбщински пазар и урегулирани паркинги в гр.Пещера.
Общинско предприятие „Обредни дейности”
Общинско предприятие „Обредни дейности”- гр. Пещера е създадено по Решение №
121/27.06.2008 г. на Общински съвет - гр. Пещера,на основание чл.52 от ЗОС и Наредбата за
създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община
Пещера,приета с Решение №457/03.12.1998 г. на Общински съвет гр.Пещера. Регистрирано в
Регистър Булстат на 18.09.2008 год.
На територията на Община Пещера действат:


Централен гробищен парк,мюсюлманско гробище в землището на гр.Пещера;
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Гробище в с. Радилово;



Гробище в с.Капитан Димитриево.
Общинското предприятие Обредни дейности се създава с имущество,собственост на

Община Пещера.Гробищните паркове на територията на община Пещера, както и
намиращите се в тях сгради и съоръжения-общинска собственост, се управляват и
стопанисват от ОП Обредни дейности.
3.5.

Иновации
Преминаването

към

икономика на знанието и

включването

в

глобалното

информационно общество може да се осъществи чрез провеждане на последователна
политика за ускоряване на структурните реформи и повишаване на иновативността и
конкурентоспособността на икономиката. От нивото на технологичното развитие и
иновативността зависи икономическото развитие и жизнения стандарт в Общината.
Средствата инвестирани за развитието на сектор „Професионални дейности и научни
изследвания“ в общината са на сравнително слабо равнище. През 2008 г. предприятията,
които оперират в тази област наброяват 14 бр. След силната финансова година за България,
много от месните предприемачи забелязват потенциал в развитието на иновациите и в
рамките на една година регистрираните предприятия стават 24 бр. или се наблюдава ръст от
58% за година. Нетните приходи от продажба в сектора са се увеличили от 217 хил. лв. за
2008 г. до 307 хил. лв. за 2009 г. или ръст от 29%. Разходите по дейността за същия период
също нарастват от 197 хил. лв. за 2008 г. до 367 хил. лв. за 2009 г. което е 46% увеличение.
До 2012 г. предприятията опериращи на територията на община Пещера в сектор
„Професионални дейности и научни изследвания“ наброяват 18 бр. Въпреки това, нетните
приходи са се покачили до 957 хил. лв., което показва ефекта от вложения капитал и
възвърнатите инвестиции в иновации. Разходите направени за иновации на територията на
общината са 659 хил. лв. за 2012 г.
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ИЗВОДИ

3.6.

Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Към 2012 г. оперират
689 дружества, като нетните приходи за периода възлизат на стойност 419 519 хил. лв. Наймного

са

предприятията

в

секторите

„Търговия“

–

276,

сектор

„Преработваща

промишленост“ – 122 и сектор „Селско и горскостопанство“ – 56.
Територията на общината е с многообразен релеф, което е предпоставка, при
подходящи почви и микроклимат, за развитие не само на традиционно земеделие, но и
развитие на алтернативно такова. От селското стопанство най-проблемно е сектора
зеленчукопроизводството. Наблюдава се спад на засетите площи със зеленчуци от 67, 159
дка през 2008 г. на 47,58 дка. засети площи през 2012 г.
Добри са възможности за развитие на животновъдството в Община Пещера, поради
което следва да се прилага агресивна стратегия за развитието на този сектор отобщината.
Като приоритетни области могат да бъдат посочени развитието на екологично
животновъдство, усъвършенстване на пазара и осигуряване на експортна ориентация на
производителите. От ключово значение ще бъде подобряването на ветеринарните условия за
отглеждане на животните.Развитието на животновъдството трябва да заема в бъдеще
приоритетно значение в икономиката на общината.
Горският фонд на Община Пещера възлиза на 7 309,7 дка от територията на
общината. Стопанисването на горите е възложено на ДГС – Пещера.
Крупен производител в хранително-вкусовата промишленост в общината е „Винпром
Пещера” АД, който се е развил успешно. На територията на общината се намират също
дървообработващи фирми, шивашки фирми и металообработващи фирми.
Значителна част от населението работи в обувното производство, поради което
отрасълът се характеризира с приоритет за развитието на промишлеността в Община
Пещера.
Природните характеристики на местността на която е разположена община Пещера
предполагат доброто развитие на туризма, като търговията и услугите са от особено значение
за развитието му. Те допълват туристическия продукт, създават условия за комплексно
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обгрижване, сигурност и комфорт на туристите.Нивото на търговските и битови услуги е
сравнително добро, а търговските банки имат клонове и офиси в големите населени места в
област Пазарджик. Банките с най-висок дял в банковото обслужване са ДСК, ОББ и
Райфайзен.
В периода 2008-2011 г. се забелязват благоприятни тенденции при чуждестранните
инвестиции в предприятия от нефинансовия сектор, като техният размер с натрупване
нараства близо четири пъти. В резултат на това БВП на глава от населението в областта се
увеличава рязко през 2010 г. Значителна част от тези инвестиции са в съществуващи
предприятия в капиталово интензивни индустрии. Въпреки това местният бизнес е
оптимистично настроен.
4.

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси;

4.1.

Пазар на труда- заетост и безработица
Измененията в показателите за равнището на заетост или безработица са едни от най-

важните индикатори за развитието на икономиката. Заетостта е понятие за икономическата
реализация на работната сила. На различните равнища заетостта се определя и се оценява
чрез използването основно на коефициента на заетост, коефициента на икономическа
активност и коефициента на безработица.
Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени
години, които са заети или безработни, докато категорията икономически неактивно
населениеобхваща всички лица, които не са заети, нито са безработни през наблюдавания
период.
През 2012 г. пазарът на труда в област Пазарджик остава в дълбока криза.
Средногодишният коефициент на безработица на населението над 15 години нараства от
2009 г., като достига 18,3% през 2012 година. За същия период спадът на заетостта е с близо
10 процентни пункта, тоест два пъти по-бърз от средния за страната в годините на кризата.
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От представената информация става ясно, че с най-висок коефициент на заетост в
област Пазарджик са община Панагюрище - 57.6% (с 8.3 процентни пункта по-висок от този
за областта), следвана от община Белово (53.9%) и общините Батак и Пещера (по 52.2%).
Фигура №8: Коефициент на заетост и безработица и относителен дял на икономически неактивните лица по
общини през 2011 г.

През 2011 г., в областта безработицата е 19,8%, като Община Пещера се нарежда на
шесто място сред тези общини с най-висока безработица сред лицата между 15 и 64
навършени години.
Близо 88,60% от икономически активните лица на територията на Община Пещераса
концентрирани предимно в гр. Пещера, докато значително по-малък брой от активното
население се намира в с. Капитан Димитриево - 4,41% и в с. Радилово – 7,40 %:
Таблица №18: Население по икономическа активност в Община Пещера към 01.02.2011 г.
Община

Пещера

Общо

15921

Икономически активни
общо

заети

8635

6793

Икономически
неактивни
безработни
1842

7286
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гр.Пещера
с.Капитан
Димитриево

13963

7649

6024

1625

6314

703

348

283

65

355

с.Радилово

1255

638

486

152

617

Регистрираните безработни на територията на общината през 2008 г. са 555 души,
като от тях 205 са мъже и 350 жени. От цялата съвкупност най-многочислена е бройката на
безработните от 55 годишна възраст нагоре – 125 души, следвани от безработните между 50
– 54 годишна възраст – 95 души. Другата многочислена група са безработните между 35 – 39
годишна възраст – 68 души. Най-малобройна е групата на възрастните до 19 годишна възраст
– 8 души. Професионалната квалификация на съвкупността е 109 души специалисти и 108
души с работнически професии. Прави впечатление високия брой на не квалифицираните –
338 души. По данни на ДБТ Пзарджик постъпили на работа по мерки на ЗНЗ са 283 души, по
програми за заетост 59 души и на първичния пазар – 380 души.
Община Пещера не е изключение от другите райони на Република България и до 2012
г. тенденцията за увеличаване броя на безработните се запазва, на места дори се увеличава
драстично. През 2012 г. икономическо активното население е 8 558 души, като се отчита
спад по отношение активното население от 2008 г. – 10 997 души. Броя на регистрираните
безработни е 1 061 души или близо 2 пъти повишение в рамките на 4 години. Мъжете са 481
души или повишение спрямо 2008 г. с 57%, а жените са 580 души или 40% повишение
спрямо базовата година. Отново най-многобройната група на безработни е на възраст 55 г. и
нагоре – 230 души, следвана от групата на 50 – 54 г. – 160 души и на трето място е групата
на 45 – 49 г. с 118 души. Не е за подценяване и другия момент, че в диапазона между 20 – 44
г. регистрираните безработни са средно 108 души на група.
Тенденцията се запазва и тук, най-малко са групата на хората специалисти – 199, като
в абсолютна стойност изменението е незначително с това от 2008 г. Докато другите две
групи на работническата професия и без квалификация се запазват, че дори са се повишили
драстично, а именно 311 души за работническата професия и 551 регистрирани безработни
без квалификация, което е съответно 65% повишение за групата на работническата професия
и 39% за безработните бе квалификация.
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Основните заплахи, които стоят пред Община Пещера в бъдеще са свързани си:
-

Нарастване на безработицата сред педагогическите кадри;

-

Увеличаване дела на безработните лица от малцинствата;

-

Намаляване жизненото равнище на безработните лица от проблемните групи
на пазара на труда поради ниски доходи;

-

Повишаване на социалното напрежение.

-

За това е препоръчително Община Пещера да предприеме дейности по:

-

Активно участие в национална политика за борба и намаляване на
безработицата;

-

Наемане на ниско квалифицирана работна ръка при реализацията на големи
инфраструктурни проекти на територията на общината и областта – строежи на
нови пътища, подготовка на терена при строеж на нови енергийни магистрали;

-

Реализация на стратегии, програми и проекти за осигуряване на работни места
на трудоспособното население.

Община Пещера следва да прилага сравнително ефективно защитна стратегия по
отношение на заетостта на населението от ромски произход и активна до агресивна стратегия
по отношение на младото население и кадрите с висока специализация, за които развитието
на частния сектор и по-точно малките фамилни предприятия за производство могат да се
окажат най-подходящия избор.
За слабите социални групи следва да се направят защитни програми, свързани със
социалните помощи, създаване на заетост чрез програми свързани с чистотата на населените
места, чрез динамизиране на частния сектор в селското стопанство, където изискванията за
специално образование са адресирани само към определен кръг от хора, а общите дейности
могат да бъдат извършвани и от хора с ниска квалификация и образование. При развитието
на туризма и горското стопанство могат да се откриват нови работни места и за по-слабо
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квалифицирани работници, свързани с вторичните дейности и не пряко контактуващи с
клиентите.
4.2.

Доходи на населението
Средногодишните доходи на населението в областта са ниски, а нивата им са сходни с

тези в области като Кърджали и Кюстендил.
Средната работната заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
в област Пазарджик , за отчетния период възлиза на 630 лв. За сравнение областта е на второ
място по размер на средната работна заплата в Южен централен район след област Пловдив
с 674 лв.
Таблица №19: Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по години в община
Пещера в лева.
Община/Години

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Община Пещера

4 238

4 835

5 131

5 263

5 729

По показателя средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в общината има ръст от 26% за 2012 г. спрямо 2008 г. Докато през
2008 г. средната годишна работна заплата е била 4 238 лв. то през 2012 г. тя е 5 729 лв.
4.3.

Здравеопазване
Здравноосигурените в област Пазарджик са едва 83,4%, което е най-ниският дял в

страната след област Велико Търново. В същото време и през 2012 г. Пазарджик е една от
областите с най-благоприятно съотношение между броя на местното население и този на
болничните легла в многопрофилните болници. Кадровата осигуреност на здравната система
е сравнително добра, като спрямо броя на населението недостиг се забелязва единствено при
кардиолозите.
До известна степен този недостатък се компенсира от близостта на областта до град
Пловдив и високата концентрация на болнични заведения с регионално значение там.
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Таблица №20: Инфраструктура на здравната мрежа към 12.2013 г.

БРОЙ РЕГИСТРИРАНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ ПО ОБЩИНИ И ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2013г.

РЗИ гр. Пазарджик
№

Община

1

2

1

Пазарджик

2

Брой регистр. амбулатории за

Брой регистр. амбулатории за специализирана

първична медицинска помощ

медицинска помощ

Индивидуални

Групови

Индивидуални

Групови

практики

практики

практики

практики

Лекари

Дент.

Лекари

Дент.

Лекари

Дент.

Лекари

Дент.

3

4

5

6

7

8

9

10

8

7

45

4

2

ДЦ

МЦ

МДЦ

ДКЦ

11

12

13

5

14
3

Лаборатории

Брой

Общ

СМТЛ и СМДЛ

хоспис

брой

15

16

17

/в т.ч. 3 смдл/ 29

60

114

277

Батак

3

4

3

Белово

4

9.

1

4

Брацигово

5.

8

1

5

Велинград

9

31

2

6

Лесичово

2

2

7

Панагюрище

11

15

1

1

10 .

1

1

1

41

8

Пещера

6

20

2

1

2

1

1

1

34

9

Ракитово

9

6

10

Септември

16

10

11

Стрелча

2

3

1

Всичко:

127

222

16

7
14
3

2.

5

1

1

15

/в т.ч. 2 смдл/ 3

56
4

15
1
2
12

61

1

1
4.

2

9

14

6

/в т.ч. 5 смдл/ 36

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от
08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

28

94

500

Забележка:
в кол. 5 - ПМП-ГП са 16 с 51 лекари

Легенда:
СМДЛ - самостоятелна

в кол. 6 - ППДМ-ГП са 12 с 31 дентални лекари

медико-диагностична лаборатория

в кол. 69 - СМП-ГП са 2 с 5 лекари
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Броя на специалисти в извънболничната помощ по НЗК и регистрация в община Пещера са:
-

2011г. - 20 лекари;

-

2012г. - 22 лекари;

-

2013г. - 23 лекари.

Броя на обслужваното население на един общопрактикуващ лекар е средно 2 010
души, а на един стоматолог е 1 548 души.Броя прегледи от специалисти в извънболничната
помощ по области са:
-

за 2011г. - 26 995;

-

за 2012г. - 26 897;

-

за 2013г. - 25 137.

Също така в Община Пещера има Многопрофилна болница за активно лечение с 144
легла. Видимо от представените данни по-долу, е че населението на община Пещера
увеличава броя на заболелите през годината. Това се дължи на ниското качество на
социалната среда, сравнително ниските доходи, липсата на здравна култура у населението.
Таблица №21: Инфраструктура на здравната мрежа 2008 г.10
ПОКАЗАТЕЛИ
Средногодишен брой легла
Постъпили болни
Преминали болни
Изписани
Починали
Оборот на леглата /болни/
Среден престой – в дни
Проведени леглодни
Преминали болни по клинични пътеки

2011
144
5 709
5 771
5 630
68
40,08
5,23
30 171
5 553

2012
144
5 712
5 785
5 670
78
40,17
5,13
29 676
5 582

2013
144
6 192
6 229
6 097
67
43,26
5,01
31 204
6 080

Отчитайки данните представени от община Пещера, заболеваемостта на населението на
общината се повишава с всяка година. През 2011 г. преминалите болни са 5 711 души, докато
през 2013 г. те са 6 229 души или 518 души повече. Средния престой в дни 5,23 дена за 2011
10

Източник: ДБТ Пазарджик
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на

стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

96

г., докато за 2013 г. е 5,01 дена. Смъртността запазва своите граници от 68 човека за 2011 г. и
67 човека за 2013 г.

4.4.

Социални дейности и подпомагане
Жизненият стандарт на определен дял от населението на Община Пещера е

сравнително нисък и това води до обособяване на няколко специфични рискови групи.
Хора с увреждания
По данни на Дирекция „Социално подпомагане” лицата с увреждания на територията
на Общината са около 1 000. Това е една разнообразна сложна целева група, тъй като
обединява лица с физически, умствени, психически, сензорни и множество увреждания. Найдостъпната помощ за тази целева група е паричното подпомагане по Закона за социално
подпомагане и Закона за интеграцията на хората с увреждания, както и следните услуги в
общността:
-

Домашен социален патронаж – обслужва 130 души с или без увреждания.
Осигуряват се комплексни грижи и цялостно обслужване на потребителите
през деня;

-

Дневен център за деца и младежи с увреждания /капацитет 36 места/.

Капацитетът на предоставяните социални услуги е недостатъчен, а отдалечеността
пречи на ползването на предлаганите услуги от лицата, живеещи в крайните квартали на
града и другите населени места в общината. По тези причини голяма част от тях остават
необхванати от мрежата на вече съществуващите социални услуги.
Възрастни хора
В община Пещера живеят около 4 000 възрастни хора. Тези от тях, които са тежко
болни подават молби за настаняване в специализирани институции, което е в противовес с
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основния

приоритет

на

държавната

политика

в

социалната

сфера,

а

именно

деинституционализация, чрез предоставяне на услуги в семейна или близка до семейната
среда.
Тази целева група се нуждае от ежедневни грижи в дома: помощ при
самообслужването, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, социални контакти и
психо-социална подкрепа. Предоставяните към момента услуги нямат достатъчен капацитет
и не задоволяват наличните потребности, поради което е необходимо създаване на “Дневен
център за възрастни” и увеличаване капацитета на “Домашен социален патронаж” .
Предоставяни услуги в общността:
-

Домашен социален патронаж с капацитет 130 места. Услугата се изразява в
предоставяне на храна, поддържане на личната и жилищна хигиена, битови,
административни и социално-консултативни услуг;

-

Общината осигурява издръжката на Клубовете на пенсионерите 3 бр.(в трите
населени места) - в Клубовете предоставят възможност и условия на хората от
третата възраст да общуват, да организират културни мероприятия, социална
интеграция и извършват социално-помощна дейност;

-

В гр. Пещера функционират 1 клуб на инвалидите, 1 клуб на лицата с психични
разстройства и 1 клуб на ветерани от войните и военноинвалиди с финансовата
подкрепа за издръжката им от общинския бюджет;

-

Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 36 места, разкрит през
2005 г. – предлага дневни грижи, рехабилитация, обучение, консултации за деца
със специални нужди и техните семейства.

В Община Пещера се предоставят следните социални услуги:
-

„Дневен център за деца и младежи с увреждания” в гр. Пещера, капацитет 36
потребители, услуга в общността – държавно делегирана дейност;
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-

„Дневен център за възрастни хора с увреждания” в гр. Пещера, капацитет 28
потребители, услуга в общността – държавно делегирана дейност;

-

„Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие” в гр. Пещера, капацитет
12 потребители, услуга в общността – държавно делегирана дейност. Социална
услуга е предоставена за управление на външен доставчик;

-

„Домашен социален патронаж”, капацитет 170 потребители, услуга в общността –
финансирана от бюджета на Община Пещера, услугата се предоставя във всички
населени места на общината;

-

„Личен асистент”, капацитет 5 потребители, услуга в общността – финансирана от
републиканския бюджет, чрез

Национална програма “Асистенти за хора с

увреждания”, услугата се предоставя във всички населени места на общината;
-

„Личен асистент”, капацитет 41 потребители, услуга в общността – финансирана по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,схема “Алтернативи”,
услугата се предоставя във всички населени места на общината;

-

„Личен асистент”, капацитет /персонал – 10 лица, потребители 20 лица/, услуга в
общността – финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,схема „Помощ в дома”, услугата се предоставяше във всички населени
места на общината в периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. С цел гарантиране
устойчивост на проекта от месец септември 2014 г. услугата ще бъде предоставяна
за една година /септември 2014 г. – септември 2015 г./, чрез финансиране от
бюджета на Община Пещера;

-

„Социален асистент”, капацитет /персонал – 2 лица, потребители 8 лица/, услуга в
общността – финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,схема „Помощ в дома”, услугата се предоставяше във всички населени
места на общината в периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. С цел гарантиране
устойчивост на проекта от месец септември 2014 г. услугата ще бъде предоставяна
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за една година /септември 2014 г. – септември 2015 г./, чрез финансиране от
бюджета на Община Пещера;
-

„Домашен помощник” капацитет /персонал – 8 лица, потребители 16 лица/, услуга в
общността – финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,схема „Помощ в дома”, услугата се предоставяше във всички населени
места на общината в периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. С цел гарантиране
устойчивост на проекта от месец септември 2014 г. услугата ще бъде предоставяна
за една година /септември 2014 г. – септември 2015 г./, чрез финансиране от
бюджета на Община Пещера;

-

„Приемна грижа”, капацитет 4 потребители, услуга в общността – финансирана по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,схема „И аз имам
семейство”, услугата се предоставя във всички населени места на общината;

-

„Център за

настаняване от семеен тип за деца с увреждания” в гр. Пещера,

капацитет 14 потребители, услуга в общността – финансирана по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”,схема „Да не изоставяме нито едно дете”
- Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, услугата стартира от
06.06.2014 година.
Потребителите на социални услуги по правило принадлежат към така наречените
рискови групи. Представителите на ромското малцинство са с висока уязвимост по
отношение на насилие и трафик с цел сексуална експлоатация, принудителен труд,
просия.Разпространението на наркотици и упойващи вещества, сред тази част от
населението, безработицата, ранните бракове, отпадането от образователната система на
децата, различни типове девиантно поведение, противообществени прояви и други
незаконни, включително престъпни дейности са често срещани явления.
С цел превенция на тези рискове и постигане на добри резултати е необходимо да се
прилагат комплексни мерки за решаване проблемите на тази целева група – ползването на
комбинирани социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, отпадането от
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училище, реинтеграцията на деца, воденето на самостоятелен живот, социално включване на
деца, младежи и лица в неравностойно положение, консултиране и подкрепа на семейства в
риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, превенция на т.нар.
ранни бракове и др.
Всичко това извежда на преден план дефицит на социалната услуга “Център за
обществена подкрепа” на територията на община Пещера и необходимостта от разкриването
й.
През последните няколко години реализираните проекти в областта на социалните
дейности и услуги в Община Пещера са:
-

В периода 01.10.2009 г. - 30.09.2010 г. се реализира проект по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” – BG05PO001/5.2-01/344 Грижа в семейна среда за
независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно
живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2 на
стойност67 444,11 лв. По проекта се предоставяха социалните услуги “Социален
асистент” и “Домашен помощник”;

-

От 08.11.2010 г. се реализира проект „Подкрепа за достоен живот”,

схема BG

051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, по ОП “РЧР”. Община пещера е партньор на
Агенция за социално подпомагане. По проекта се предоставя социалната услуга
“Личен асистент”;
-

От 08.12. 2011 г. се реализира проект BG051 РО001-5.2.11-0001-C0001 „Приеми ме”,
схема „И аз имам семейство”, по ОП “РЧР”. Община пещера е партньор на Агенция
за социално подпомагане. По проекта се предоставя социалната услуга “Приемна
грижа”;

-

В периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. се реализира проект: BG051 РО001-5.1.040210-C0001 “Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”, схема “Помощ в
дома”,

по ОП “РЧР”, на стойност136 383,57 лв. По проекта се предоставяха

социалните услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник”;
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-

От 06.06.2014 г. стартира проект “Предоставяне на социални услуги в Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания от 3 до 18години в гр. Пещера”,
схема “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални
услуги в общността, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12, по ОП РЧР”, на
стойност228 879,71 лв. По проекта ще се предоставя социалната услуга “Център за
настаняване от семеен тип ”.

Община Пещера участва в реализирането на следните стратегии и планове:
-

„Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пещера 2011 – 2015”, приета
с Решение № 702 на Общински съвет – гр. Пещера. Към Стратегията ежегодно се
изготвя План за развитие на социалните услуги;

-

„Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018”, приета с Решение №
223/28.11.2008 г. на Общински съвет Пещера;

-

„Общински план за младежта 2014 г.”, приет с Решение № 520/24.01.2014 г. на
Общински съвет Пещера;

-

„План за действие на Община Пещера” /2012-2014 г./ за изпълнение на Стратегия за
интегриране на ромите в Област Пазарджик 2012-2020, приет с Решение
№285/31.01.2013 г. на Общински съвет Пещера.

Общината осигурява издръжката на 1 клуб за инвалидите, 1 клуб на лицата с
психични разстройства, 2 клуба на диабетици,

1 клуб на ветераните от войните и

военноинвалидите, клубове на пенсионерите – 3 бр. – в трите населени места на общината.
4.5.

Образование
Изграждането на гражданското общество, развитието на демократичните процеси на

съвременния етап открояват като остро актуален проблем съхраняването и обогатяването на
традициите, търсенето на иновационни модели за дейността на училището, които
оптимизират възможностите му за съществено влияние на неговото най-близко обкръжение.
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Условията на пазарната икономика, демографският проблем, свободният избор и
конкуренцията, както и преразпределението на приоритетите в икономическата сфера в
общината, налагат нов подход към връзката между общото, професионалното и профилирано
образование в училищата на територията на община Пещера.
Мисията на училището е да подпомогне ученика в свободното му развитие,
самоусъвършенствуването на богатството на личността му като го включи в различни видове
дейности и типове социални общности и разкрие нови сфери на самоизява. Училището
трябва да се утвърди като чувствителен барометър на социалните промени в общината, да
бъде катализатор на образователните, социалните и културните процеси, да дава своя
собствен принос за устойчиво развитие на местната общност.
Главната цел на училищата на територията на община Пещера е формиране и
развитие на личността чрез изграждане на гъвкава и непрекъснато обновяваща се система от
дейности, отличаваща се с богато съдържание, специфични форми на работа, висока
адаптивност към индивидуалните и възрастовите възможности на учениците.
През учебната 2012/2013г. общо 319 деца и ученици в 3 общински училища и 7
общински детски заведения в община Пещера се обучават и възпитават в подготвителни
групи, като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението:
Таблица №22: Справка за детските градини и учебните заведения по брой деца и ученици в подготвителните
групи в Община Пещера за периода 2012 – 2013 г.
Детска градина /Учебно заведение

Брой деца и
ученици
в
подготвителни
групи
2012/2013г.

НУ „Михаил Каролиди”

26

НУ „Михаил Куманов”

45

ОУ „Л.Каравелов”

18

ОБЩО УЧЕНИЦИ В ПДГ В УЧИЛИЩА:

89

ОДЗ „Изгрев”

48

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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ОДЗ „Деница”

39

ОДЗ „Иглика”

35

ЦДГ „Слънчо”

47

ЦДГ „Сокола”

44

ЦДГ „Еделвайс”-с.Капитан Димитриево

5

ЦДГ „Здравец” – с.Радилово

12

ОБЩО ДЕЦА В ПДГ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

230

ВСИЧКО:

319

За децата и учениците в ПДГ в общинските училища и детски градини, са осигурени
оптимални условия за възпитание и обучение, в съответствие с изискванията на чл.20, ал.3,
т.1,т.2 и т.3 от Закона за народната просвета:
-

Материалните

бази на общинските детскизаведенияи училища са в много добро

състояние и отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания за отглеждане,
възпитание и обучение на децата и учениците;
-

Учебните заведения в община Пещера са осигурени с необходимия брой щатен
педагогически и непедагогически персонал. Педагогическият персонал
образование и

е с висше

притежава образователно-квалификационна степен „магистър” или

„бакалавър”.
-

През учебната 2013/2014 г. е налице целодневна организация на предучилищната
подготовка в детските градини, а в трите общински училища - полудневна организация
на училищното обучение.

-

Създадени са условия за отдих на децата в детските градини, а храненето се извършва в
съответствие с разпоредбите на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене
на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и схема „Училищен плод” на
ДФ „Земеделие”.
В НУ „Михаил Куманов”, НУ „Михаил Каролиди” и ОУ „Любен Каравелов” е

създадена полудневна организация на предучилищната подготовка за 5 и 6 – год.

За

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
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Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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учениците се осигурява сутрешна закуска, средствата за която са осигурени в делегираните
бюджети на училищата.
4.5.1. Детски градини
Предучилищното възпитание се осъществява в 7 детски градини. В тях се работи за
емоционалното и естетическо развитие на детето чрез съчетаване на общообразователни и
възпитателни взаимодействия за утвърждаване на детската индивидуалност:
Таблица №23: Брой на детските градини, детските учители и децата в Община Пещера за периода 2010 –
2013 г.
Показатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Детски градини - общо

7

7

7

Детски учители

45

43

43

Деца

560

573

608

Целодневни детски градини

7

7

7

Детски учители

42

40

40

Деца

502

515

545

Полудневни детски градини

-

-

-

Детски учители

3

3

3

Деца

58

58

63

Детски градини

По данни на Главна дирекция „ГРАО” – МРРБ, броят на 5 – годишните

деца,

подлежащи на задължителна предучилищна подготовка за учебната 2012/2013 г., е 264 - с 4
деца повече от учебната 2011/2012г.
Към 01.10.2012г., в училищата и детските градини в община Пещера се обучават
общо 153 деца на 5 –годишна възраст. Във връзка с установяване на 111 деца, необхванати
в образователната система в посочената възраст, се провежда работна среща с директорите
на детските градини в гр.Пещера. Създава се организация за обхождане на адресите на
семействата, чиито деца не посещават подготвителна група в детска градина или
подготвителен клас в училище. Така се изясняват причините за непостъпване на децата в
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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задължителната предучилищна подготовка - децата и техните семейства са извън града, в
чужбина или не са открити на постоянните адреси.
Подлежащи на задължителна предучилищна подготовка – шестгодишни деца за
учебната 2012/2013 г. са 268 - с 19 по-малко от учебната 2011/2012 г. Общият брой на децата
и учениците, посещаващи подготвителна група в детските градини и училища е 211. От
децата, родени през 2006г., 57 са извън гр.Пещера, извън страната със семействата си или не
са открити на постоянните им адреси.
През 2012г. ЦДГ „Слънчо” – гр.Пещера изпълнява проект „За животните с любов”,
финансиран от ПУДООС по Националната кампания „За чиста околна среда – 2012 г.” ,
„Обичам природата и аз участвам”. През учебната 2013/2014 г., детското заведение работи по
проект „Работа по интегриране на етническите групи” по ОП ” Развитие на човешките
ресурси” 2007-2013г.
През учебната 2013/2014г. ОДЗ „Деница” – гр.Пещера участва като партньор в
реализацията на проект „Създаване на модел за образователна интеграция на деца от
предучилищна възраст” под мотото „ В света на различното, прекрасното , красивото
детство”, финансиран по схема за безвъзмездна

финансова помощ „Образователна

интеграция на децата от етническите малцинства” на

ОП ” Развитие на човешките

ресурси”2007-2013г.
4.5.2. Училища
Към настоящия момент, основното образование в Община Пещера се осъществява в 4
училища, от които 3 основни и 1 средно общообразователно училище. Демографският срив
се отразява върху ефективността на използване на сградния фонд в три от училищата, но
липсата на маломерни паралелки в начален етап и основен курс на обучение е показателна за
ефективността на предприетите мерки за оптимизация.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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Таблица №24: Натурални показатели за учебната 2011/12 г. в Община Пещера
Учебно
заведение

Брой
паралелки

Брой
ученици

15
11
16
4
46

319
225
391
34
969

ОУ " П. Р. Славейков "
ОУ "Св. П. Евтимий"
ОУ "Л. Каравелов"
ОУ "П. Хилендарски"
Общо:

Педагогичес
ки
персонал
27,5
21,5
30
7,5
86,5

Непедагогичес
ки
персонал
8,5
6,5
8,5
3,5
27

Брой
персонал
(общо)
36
28
38,5
11
113,5

Забележка: Данните включват и ОУ „П.Хилендарски” - с.Радилово,закрито през 2013г. Посочените погоре училища са публична общинска собственост.

От началото на учебната 2011/2012 г., общият брой на отпадналите ученици е 68, от
които 54 заминали в чужбина, трайно непосещаващи училище, поради отсъствия - 1 и 13
порадисоциални и семейни причини, разпределени по училища, както следва:
Таблица №25: Справка заотпадналите ученици през2011/2012 г. по училища в Община Пещера
Учебно заведение

Заминали
чужбина

СОУ„Свети Климент Охридски”
ОУ " П. Р. Славейков "
ОУ "Л. Каравелов"
НУ “Михаил Каролиди”
НУ “Михаил Куманов”
Общо:

5
22
1
26
54

в

Социални
семейни
причини
1
1
11
13

и

Отсъствия

Брой отпаднали
(общо)

1
1

2
6
33
1
26
68

През учебната 2013/2014г. общо 124 ученици в дневна и самостоятелна форма на
обучение се обучават в ПГ по ХВТ „Атанас Ченгелев” в три професионални направления
„Ресторантьор”, „Икономист” и „Готвач”.
В ПГ по ЛПМ „В.Левски” – гр. Пещера през учебната 2013/2014г. се обучават 208
ученици, разпределени в девет паралелки, дневна, вечерна

и самостоятелна форми на

обучение. Приоритетно се работи по следните проекти и програми:
ПГ по ХВТ „Атанас Ченгелев”:

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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Политиката по образование в общината не се регламентира пряко в някой от
стратегическите планови документи на общинско ниво. Общината провежда политиката си в
изпълнение на законовата и подзаконова нормативна уредба, както и на плановете и
програмите на Регионалния инспекторат по образованието за областта.
През последните няколко години, Община Пещера участва активно в различни
програми, стратегии и планове, с цел подобряване на образователната система и повишаване
степента на образованост на населението:
Таблица №26: Програми, стратегии и планове във връзка с образованието в Община Пещера
Стратегии и планове в Община Пещера
Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018 г.
Общински план за действие за изпълнение на
Стратегията за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства 2010-2015 г. в
Община Пещера
Общински план за младежта за 2013 г.
Общински план за младежта за 2014 г.
Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018 г.
План за действие на Община Пещера /2012-2014 г./ за
изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в
Област Пазарджик 2012-2020 г.

Нормативен акт за приемане от
Общински съвет Пещера
Решение № 223/28.11.2008 г.
Решение №579/31.08.2010 г.

Решение № 400/29.07.2013 г.
Решение № 520/24.01.2014 г.
Решение № 223/28.11.2008 г.
Решение №285/31.01.2013 г.

В резултат на изпълнението на дейностите по програмата през 2010 г. и 2013 г. са
отчетени следните резултати:


Ефективност на използване на средствата за образование;



Закриване на маломерните паралелки в общината;



Повишени възможности за достъп до образование на учениците от двете населени
места в учебно-възпитателна среда, отговаряща на съвременните изисквания на
образователната система;



Обновяване на материалната база на приемащите училища;



Подобряване на условията на средата в детските градини чрез реализиране на
различни проекти.
Реализираните образователни проекти до този момент от Община Пещера:
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на

стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

108

Проекти по Оперативни програми:
С реализирането на проект „Ремонт и модернизация на общинските учебни
заведения в Община Пещера” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”
на стойност 4 704 686 лева в периода 2009-2011г., се осигурява подходяща и рентабилна
общинска образователна инфраструктура.Санирани са и са подменени дограмите в 6-те
училища и 6-те детски градини, ремонтирани са парните инсталации, подменена е
водопроводната и канализационна мрежа, извършени са основен ремонт и оборудване на
санитарни и кухненски помещения, хидроизолация, подменено е вътрешно осветление,
оборудвани се класните стаи и кабинети в училищата, занималните и спалните в детските
градини, цялостна модернизация и е направен ремонт на физкултурните салони и спортни
площадки, както и на тротоарни площи, огради и др.
По отношение на детските заведения са извършени дейности по: доставка на детски
пързалки, катерушки, люлки, беседки, детска къща, комплекти по безопасност на
движението, системи за видеонаблюдение, компютърни конфигурации, мултимедийни
прожектори, мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир), цифрови
фотоапарати.
За училищата е ивършена доставка на бели дъски, специфично оборудване за
кабинети, ново оборудване за физкултурните салони и спортните площадки.
Община Пещера осигуряваравен достъп до образование на всички деца, независимо
от техните индивидуални особености, социално-икономически и етно-културен произход.
Чрез участието на Община Пещера в проект „Енергийно ефективни мерки в
обществени сгради – V транш”, реализиран от Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма, през 2013 г. се извършват ремонтните дейности, като е санирана ОДЗ „Иглика”гр.Пещера.
Проекти по Национална програма

„Оптимизация на училищната мрежа”, модул

„Оптимизиране на училищната мрежа”:
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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През 2010 г., с Решение № 539/28.05.2010 г. на ОбС- Пещера и на основание Заповед
№ РД-14-94 от 20.07.2010 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, се закрива
общинското ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Капитан Димитриево.
Предвид желанието на родителите, учениците се пренасочват в ОУ „П. Р. Славейков”гр. Пещера. Съгласно действащата система за превоз на ученици от населените места, в
които няма учебни заведения, в Община Пещера е осигурен транспорт на учениците по
маршрута с. Капитан Димитриево - Пещера и обратно.
Във връзка със закриването на учебното заведение, Община Пещера кандидатства и
печели проект на стойност 117 806 лв.. С получените средства се изплащат обезщетения на
персонала от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Капитан Димитриево, неразплатените
задължения на закритото училище, извършват се строително– ремонтни работи в приемното
училище ОУ „П. Р. Славейков” и се закупува обзавеждане и оборудване.
През 2013 г., след направен анализ на актуалното състояние на мрежата от общински
училища в община Пещера с Решение № 329/29.03.2013г. на Общински съвет – Пещера, е
приета Програма на Община Пещера за оптимизация на общинската училищна мрежа
за учебната 2013/2014г., изменена и допълнена с Решение № 376/30.05.2013г. на Общински
съвет – Пещера.
Със Заповед № РД-14-57 от 26.06.2013г. на Министъра на МОН, публикувана в ДВ,
бр.60 от 06.07.2013г., ОУ „П.Хилендарски” – с.Радилово е закрито, считано от 15.09.2013г., с
мотиви: намаляване броя на учениците под нормативно установения минимум и осигуряване
на качествен образователно-възпитателен процес.
Представената от Община Пещера програма е класирана по мярка „Преструктуриране
(закриване/преобразуване чрез сливане) на училищата и създаване на средищни училища на
територията на съответната община” на стойност 135 000 лв.
В периода м.юли 2013г. – м.февруари

2014г. от страна на Община Пещера и

приемащато училище са изпълнени следните дейности:
1. Осигурен е

специализиран ежедневен автомобилен превоз

на учениците от

с.Радилово, община Пещера;
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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2. В СОУ „Св.Климент Охридски” – гр.Пещера са ремонтирани класни стаи,
коридори, тоалетни и две трапезарии. Доставено е оборудване за компютърни кабинети,
обзавеждане на класни стаи и 2 трапезарии за обедно храненена учениците;
3. Задължителната документация на закритото училище е предадена на СОУ
„Св.Климент Охридски” – гр.Пещера.
От учебните заведения:
Училища
С цел повишаване качеството и условията на обучение, общинските и държавни
училища в Община Пещера работят по национални програми и проекти, финансирани по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”:
-

Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – (ОУ „П. Р.
Славейков”);

-

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна
възраст, Модул - „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в
детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV
клас”(НУ “ М. Куманов);

-

Национална програма «С грижа за всеки ученик”, Модул 2 –

„Осигуряване на

допълнително обучение за деца от подготвителните групи” (НУ “ М. Куманов, ОУ
“Любен Каравелов”);
-

Схема “Училищен плод” - Държавен Фонд “Земеделие” (ОУ “П. Р. Славейков”);

-

Национална програма “Училището – желана територия на ученика” (ОУ “П. Р.
Славейков”), ОУ “Любен Каравелов”);

-

Национална програма “На училище без отсъствия”, Модул –“Без отсъствие” (ОУ
“Любен Каравелов”).

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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От началото на учебната 2013/2014г., с цел повишаване качеството и условията на
обучение, общинските и държавни училища в Община Пещера работят по национални
програми и проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
2007-2013г.”, както следва:
-

Проект “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”,
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”

(НУ “ Михаил

Каролиди”, НУ “Михаил Куманов”, ОУ “ Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “П. Р.
Славейков”, ОУ “Любен Каравелов”, СОУ “Св. Климент Охридски”);
-

Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”, Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” (НУ “ Михаил Каролиди”, НУ
“Михаил Куманов”, ОУ “ Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “П. Р. Славейков”, ОУ
“Любен Каравелов”, СОУ “Св. Климент Охридски”);

-

Проект «Образователна интеграция на учениците от етническите малцинсства»
(СОУ “Св. Климент Охридски”);

-

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ модул «Оптимизация
на вътрешната структура на училищата» (ОУ «П. Р. Славейков», ОУ “Любен
Каравелов”);

-

Национална програма «Информационни и комуникационни технологии в училище»
(ОУ “ Св. Патриарх Евтимий”, ОУ «П.Р.Славейков», ОУ «Любен Каравелов» );

-

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна
училищна възраст, модул - „Подпомагане храненето на децата от подготвителните
групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и
учениците от І – ІV клас”(НУ “ М. Куманов);

-

Национална програма “С грижа за всеки ученик”, модул 2 “Осигуряване на
допълнително обучение за деца от подготвителните групи”(НУ «М. Куманов»),
модул 3 “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на
основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
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общообразователна подготовка» – ( ОУ «Любен Каравелов», СОУ “Св. Климент
Охридски”, ОУ «П.Р.Славейков»),

модул 4

“Осигуряване на допълнително

обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка» – (
ОУ «Любен Каравелов», СОУ “Св. Климент Охридски”);
-

Национална програма “Училището – желана територия на ученика” (ОУ «П. Р.
Славейков»);

-

Национална програма “На училище без отсъствия”, Модул – “Без отсъствие” (ОУ
“Любен Каравелов”);

-

Проект за намаляване отпадането на ромските деца от училище «Всеки може да
бъде отличник», изпълняван съвместно с ЦМЕДТ «Амалипе» (НУ «М. Куманов»).


Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка
към европейски хоризонти”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013”;



Проект

„Квалификация

на

педагогическите

специалисти“,

Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”;


Национална програма „На училище без отсъствия“, Мярка „Без отсъствия“ През учебната 2012/2013г. ПГ по ХВТ „Атанас Ченгелев” – гр.Пещера участва
за първа година в реализацията на програмата.

ПГ по ЛПМ „В.Левски” – гр.Пещера:
През учебната 2013/2014г. училището участва в следните проекти и програми:


Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски
хоризонти”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20072013”;



Проект

„Квалификация

на

педагогическите

специалисти”,

Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.”;

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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Проект „Ученически практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013”;



Проект „Нов шанс за успех”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013”;



Национална програма ”Информационни и комуникационни технологии в
училище”;


4.6.

Национална програма „На училище без отсъствия”, Модул „Без отсъствие”.

Жилищна осигуреност
По данни на НСИ за 2012 г. броят жилища е 8 420, докато броят сгради е 5 304. Най-

активно е строителството през 2010 г., след която жилищния фонд намалява.
Таблица №27: Данни за жилищния фонд в Община Пещераза периода 2010 – 2012 г.

Мерна
2010 г.
единица
Жилищни сгради
Брой
5485
По материал на външните стени на сградата
стоманобетоннии и
Брой
366
панелни
тухлени
Брой
4034
други
Брой
1085
Жилища
Брой
8602
По брой на стаите
едностайни
Брой
735
двустайни
Брой
2628
тристайни
Брой
2641
четиристайни
Брой
1891
петстайни
Брой
446
с шест и повече стаи Брой
261
Полезна площ
кв. м
553463
жилищна
кв. м
372877
спомагателна
кв. м
113109
площ на кухни
кв. м
67477
Показател

2011 г.

2012 г.

5300

5304

235

238

4457
608
8415

4457
609
8420

394
2179
2695
2095
534
518
644656
512352
82193
50111

396
2179
2696
2097
534
518
645262
512533
82553
50176
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От представените данни става ясно, че в Община Пещера най-малобройни са
сградите, изпълнявани със стоманобетонни и панелни строителни системи, което е
обусловено от факта, че строителството е предимно ниско етажно, а териториалното
разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и по-малко на брой, те се
нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за енергийната ефективност и
подмяна на инсталациите.
По брой на стаите може да се каже, че в Община Пещера, през разглеждания период,
преобладава предимно строителството на тристайни жилища - 2 696 бр. за 2012 г. Въпреки
това информацията, показва, че за трите години строителството на този вид жилища нараства
много слабо.
По данните за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в
Община Пещера до 2102 г., също може да се потвърди наличието на спад в развитието и
строителството на нови сгради и жилища. Това до известна степен се дължи и на условията и
факторите за развитие на жилищната осигуреност в цялата страна.
Таблица №28: Данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Община
Пещера за периода 2010 – 2012 г.
Показател

Мерна
единица

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Сгради

Брой

10

4

4

Жилища

Брой

40

9

5

Полезна площ

кв. м

6665

558

606

кв. м

1620

253

181

в т.ч. жилищна

Както в цялата страна, така и в Община Пещера е необходимо в бъдеще да бъдат
предприети конкретни мерки и реализирани различни проекти за подобряване развитието на
строителството и осигуряването на жилища и сгради за населението.
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4.7.

Култура
Община Пещера е съхранила в недрата си много природни, исторически и

археологически забележителности. Всички те определят и бъдещата визия на общината в
областта на природния и културния туризъм. Най-значимите от тях са:
Природен резерват „Купена” -oбявен през 1961 год. за

биосферен, със световно

значение,намиращ се под закрилата на ЮНЕСКО. В него има дендрариум за производство на
фиданки от различни дървесни видове-сребрист смърч, секвоя, различни видове ели, златен
кипарис, метасеквоя, американски ясен и др.;
Резерват „Сокола” -oбявен през 1973 год. и обхващаш площ от 127.2 хектара.Намира се на
8 км. западно от Пещера и на юг от летовището “Св. Константин” в него също има много
дървесни видове и растения. Богат е на разнообразен дивеч. От “Соколски скала”, намираща
се в резервата се вижда като на длан гр. Пещера, а при хубаво време погледът стига до
античния Пловдив;
Пещера „Снежанка” -oткрита е на 3 януари 1961 год. Кръстникът е проф. Алекси Петров от
БАН, дал името и на основание фигурите напомнящи вълшебната приказка и снежнобяла
красота на залите. Тя е дълга 220 метра и заема площ 3130 кв.м. и има над 600.000
сталактити. Намира се на 5 км. югозападно от гр. Пещера в местността Лилова скала на
левия бряг на Новомахаленска река, на 380 м. над речното легло. Има няколко чудно красиви
сгради: Зала на гълъбите, Зала на китайските фенери, Голямата зала, Каменната гора.
Включена е 100-те национални туристически обекти на страната. По своята пищност и
красота в туристическата анкета е поставена сред 4-те чудесни български пещери
„Магурата”, „Леденика” и „Съева дупка”;
Антична и средновековна крепост „Перистера” -крепостта е ранно-византийска, от V в.
Има данни, че преди това на хълма е имало тракийско поселение, а по-късно римски кастел.
Късноантичната и средновековна крепост „Перистера”, разположена непосредствено над
град Пещера, на хълма „Света Петка”, притежава уникално планировъчно решение на
фортификационната система – външна крепостна стена и цитадела – вътрешно укрепление с
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резиденцията на кастрофилакса. Разкрити са следи от мегалитно светилище на тракийското
племе беси на върха на хълма. Около него през четвърти век е съградена цитаделата на площ
2,9 дка с шест отбранителни кули – три правоъгълни, една триъгълна и две с планировка на
еднокорабни параклиси – единствени разкрити на територията на Република България.
Именно в църквата, в един от зачистените там питоси / големи кюпове / бяха открити 14
златни монети от втората половина на VІ в. , както и колективна находка от бронзови
монети от същото време. Повечето са на император Юстиниан Велики, но има и от
изключително редките екземпляри на Тиберий ІІ Константин, като само една от тези монети
струва двойно повече от средствата, похарчени до сега за проучвания;
Археологически паметници на културата – 25 бр. -aрхеологическите паметници на
културата обхващат всички периоди от историческото развитие на Пещера. Това са
праисторически и тракийски могили, некрополи, крепости и антични селища. Всички те са
паметници от местно значение с изключение на крепостта Перистера, която е паметник от
национално значение;
Архитектурни паметници на културата – 43 бр.– те са от периода на Възраждането и
епохата на капитализма. Това са предимно частни къщи и църкви и джамии. Всички те са от
местно значение с изключение на църквата “Св.Димитър”, която е паметник на културата от
национално значение.
Паметници
На територията на община Пещера има следнте монументални паметници:
- Паметник – костница на загиналите във войните;
- Часовникова кула;
- Паметник на братя Горови;
- Паметник на кап. Сафонов;
- Паметник на Христо Ботев.
Музеи
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Община Пещера се отличава и със свой Исторически музей, като експозицията е
разположена в пет зали.Притежава богата колекцияот над 8 000 експоната,разкриващи
живота на територията на общината от периода на неолита.Също така общината разполага и
с музейна сбирка, която се намира в с. Радилово и входът за нея е свободен.
През последните години особено внимание се обръща на археологията в раздел
праистория.Наши находки от този период участват в национални и международни изложби.
Читалища
На територията на община Пещера развиват своята културна дейност три читалища.
Всички те притежават собствена материална сграда с библиотека и оборудване:
Таблица №29: Народни читалища в община Пещера
Читалище

Състояние на
сградата

Библиотечен фонд

Брой
посещения

НЧ „Развитие 1873”, гр. Пещера:

Добро

39 000
тома литература

9 041 бр.

НЧ „Зора 1903” , с. Радилово

Добро

10 000 тома литература

5500 бр.

НЧ „С.Румянцев 1909”,
с. Капитан Димитриево

Добро

12 150 тома литература

4800 бр.

От информацията в таблицата става ясно, че на този етап, община Пещера няма
необходимост от изграждането на друго читалище, тъй като и трите се намират в добро
състояние и се наблюдава значителна посещаемост.
През последните пет години са извършени капиталови разходи в размер на 200 000 лв.
за основен ремонт на читалищния салон в с. Радилово и 20 000 лв. за частични ремонтни
работи за читалищата в общината.
Книжарници
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На територията на общината са изградени четири книжарници и тя разполага със свой
общински вестник – „Родопска искра”.
Храмове
На територията на общината се намират следните храмове:
- 5 християнски църкви;
- 10 християнски параклиса;
- 2 джамии;
Вестници
На територията на общината развиват своята дейност:
-

общински вестник „Родопска искра” - 1 бр.;

-

книжарници 4 бр.

Местни клубове по интереси/ младежки дом
-

Общински детски комплекс (ОДК) – е социално сигурна среда за общуване между
млади хора до 19 години от различни училища на Пещера и за изява на творческите
дарования на учениците в гр.Пещера.

-

Ансамбъл „Славейче” най-изявената извънкласна форма, представяща дейността на
ОДК. Ансамбълът е създаден през 1995 год. и е гордост за общината с четирите
формации, ръководен с професионализма на Елена Баренска. В него участват над 120
деца. Те изучават българското народно творчество, търсейки красотата и хармонията
в народните песни и танци. Със своите концертни изяви на наша и международна
сцена, те защитават достойно авторитета си и показват, че традициите в Пещера са и
заемат представително място в културния живот на Общината. През периода 2008 –
2012 година ансамбъл “Славейче” има над 100 концерта в страната и чужбина , като
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последните десет са от участие във фолклорни фестивали в Македония, Гърция и
Турция.
-

Клуб на художниците “Петър Стайков” – филиал на Групата на художниците
гр.Пазарджик – неправителствена организация.

Художествени галерии
Община Пещераразполага и със свояхудожествена галерия „Проф. Веселин Стайков”.
Тя е ремонтирана и обновена през 2011 година и в момента е най-представителната
художествена галерия в областта. Сградата е в отлично състояние.
Всяка година Общински съвет на своето първо заседание приема Календарен план за
културните прояви в община Пещера. Културния календар включва всички култури прояви
на територията на общината по месеци и дати. Едни от най-крупните културни прояви пред
периода 2008 – 2012 година са:
1. Етнокултурен фестивал н Пещера;
2. Национален фестивал на кешкека в с. Радилово;
3. Национален детски пленер;
4. Национален литературен конкурс „Спас Зафиров”;
5. Дни на културата в Пещера;
6. Честване на 24 май – Денят на славянската писменост, на българската просвета и
култура;
7. Честване на Деня на Независимостта;
8. Коледните празници на културата и др.

С цел съхраняване на културното наследство и развитие на културата в общината, е
необходимо през следващия програмен период да бъдат предприети дейности за:


изграждане на зала за провеждане на концерти и други социални мероприятия;



изграждане на нова сграда на Историческия музей;
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извършване на частични ремонтни работи на читалищата в селата;



участие в проекти и привличане на инвестиции с цел поддържане на доброто
състояние на културното наследство и увеличаване на възможностите за развитие на
културата в общината в бъдеще.

ИЗВОДИ:


Община Пещера се отличава с богато културно наследство;



Недостатъчно се използва културно-историческото наследство за развитие на
алтернативния туризъм: селско и еко туризъм, поклоннически туризъм и др.;



Посоката за развитие на Община Пещера е обвързването на културните традиции и
туристическия продукт с цел превръщането на общината в предпочитана дестинация
за културен отдих и туризъм;



Удължаване на туристическия сезон чрез разширяване на летния културен календар и
ефективно управление и използване на историческите и културни ресурси.

В Община Пещера са разработени и приети от Общински съвет Пещера следните важни
документи в областта на културата:
1. Стратегия за опазване на културно-историческото наследство;
2. Общински фонд :Култура”;
3. Етнокултурен фестивал “Културата на бъдещето и бъдещето на културата”;
4. Проект “Глобални библиотеки”.
4.8.

Спорт
На територията на Община Пещера извършват дейност 11 спортни клуба и три

туристически дружества.

Най–активни от спортните

клубове, освен футболните са

СК„Атлетик”, СК„Кондор”, СК„Фаворит”. Спортните мероприятия се провеждат следвайки
спортния календарен план. От три туристически дружества с най – големи традиции е ТД
„Купена”, което стопанисва и пещера „Снежанка” – един от стоте национални обекта на
страната.
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В община Пещера за създадени следните спортни клубове:
-

ФК „СВОБОДА – 2011” гр. Пещера - клубът се състезава в „А” областна футболна
група. В този клуб тренират 70 деца и възрастни;

-

ФК „СПОРТИСТ – 2010” с. Кап. Димитриево - клубът се състезава в „Б” областна
футболна група. В този клуб тренират 35 възрастни;

-

ФК „КОБА” с. Радилово - клубът се състезава в „Б” областна футболна група. В
този клуб тренират 30 младежи;

-

СК „АТЛЕТИК” гр. Пещера - клуб по лека атлетика с многобройни изяви и успехи
през годината. В този клуб тренират около 40 деца и подрастващи;

-

РАКЕТОМОДЕЛЕН КЛУБ „КОНДОР”гр. Пещера - клуб по ракетомоделизъм,
участвал в републикански и международни прояви през годината. В дейността на
клуба вземат участие 28 деца и възрастни. Има

многобройни награди от

републикански, европейски и световни първенства;
-

СК „ПАУЪР ДЖИМ” гр. Пещера - клуб по карате с 45 деца и възрастни, с активна
спортна дейност;

-

СК „СКИ – ТЕНИС”гр. Пещера - клуб по тенис на корт с 38 деца и възрастни и
активна спортна дейност;

-

СК „АВК – ВОЛЕЙ” гр. Пещера - клуб по волейбол с 25 възрастни. Отборът се
състезава в Югозападна аматьорска Лига;

-

СК „ФАВОРИТ” гр. Пещера - клуб по ски, тенис на маса, плуване, колоездене.
Активна спортна дейност;

-

СДРУЖЕНИЕ „ИВАДОР” гр. Пещера;

-

Спортен клуб по бокс и фитнес подготовка с активна спортна дейност;

-

СПОРТЕН КЛУБ БАМИНТОН – гр. Пещера.
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На територията на община Пещера извършват дейност и следните туристически
дружества:ТД”Купена”;ТД”Пътешественик”;ТД”Планински свят”.
В областта на спорта, един от най - активните клубове е ракетомоделен клуб
„Кондор”. Негови членове от всякакви възрасти участват в републикански и международни
състезания, където завоюват призови места. През 2012 г. вземат активно участие в 5
мероприятия, от които 3 национални състезания и турнири, едно участие в Националната
спортна панорама организирана от МФВС пред НДК в София и участие на Световното
първенство в Словакия.
Успехите които завоюват на националнии световни първенства през 2012 г. за деца,
юноши и конструктори са 19 медала, от които 7-златни, 7-сребърни и 5-бронзови, както и 4
купи от които 3-златни и 1-сребърна.
Друг спортен клуб с изявена спортна дейност е спортен клуб „Атлетик”. Членовете на
клуба взимат участие в десетки инициативи на областно и републиканско ниво.
През 2012 г. състезатели от всички възрасти взеха участие областен крос в гр.
Пловдив. Момичета до 16г. се състезаваха на републиканско първенство по лека атлетика в
гр. София.
Мъже и жени от клуба взеха участие в републикански крос в гр. Стара Загора, както и
на републиканско първенство по лека атлетика в гр .Сливен. Мъжете на клуба участваха на
триатлона в гр. Пловдив.
Момичета до 16 г. се състезаваха на Националния крос в гр. Панагюрище. В гр.
Каварна в национален маратон взеха участие мъже и жени от СК „Атлетик”.
Други не по малко значими спортни прояви организирани от община Пещера
ежегодно са: Общински междуучилищен турнир по шахмат през месец февруари, турнир по
баскетбол, по случай деня на спорта 17 май.
Традиционно всяка година общината организира следните състезания на ежегодния
събор на летовище „Св. Константин”: турнир по футбол, велокрос с планински байкове,
състезание по катерене на стена, турнир по волейбол.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

123

Ежегодно се провежда и планинското рали „Пещера”, като част от републиканският
рали-шампионат.
Спортната база на територията на общината се състои от

три стадиона:Градски

стадион – Пещера; Стадион – с. Радилово и Стадион – с. Кап.димитриево.
В община Пещера са изградени и следните основни спортни площадки:
-

футболно игрище с изкуствена настилка;

-

спортна площадка до Лукойл;

-

спортна площадка за тенис „Кавказ”.

Детски спортни площадки има в почти всички паркове и градинки в града, като найновата, която се намира в Централен парк, има обособени съоръжения за стрийт фитнес.
Предстои изграждането на още две спортни площадки в две от училищата.
Община Пещера има изработен идеен проект за многофункционална спортна зала с
около 500 места за зрители, която ще се намира в района на бившата казарма. За реализация
на проекта обаче е необходимо община Пещера да намери инвеститор.
В град Пещера има два басейна, като два от тях се намират в Плувен комплекс (един
за възрастни и един за деца ), а третият е в хотел „Домейн-Пещера”.
Основен проблем за развитието на спорта в общината е недостигът на финансови
средства. Въпреки това, община Пещера според възможностите си субсидира ежегодно
спортните клубове и различни спортни мероприятия.
4.9.

ИЗВОДИ
Пазарът на труда в област Пазарджик остава в дълбока криза. Средногодишният

коефициент на безработица на населението над 15 години достига 18,3% през 2012 година.
За същия период спадът на заетостта е с близо 10 процентни пункта, тоест два пъти по-бърз
от средния за страната в годините на кризата.
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През 2011 г., в областта безработицата е 19,8%, като Община Пещера се нарежда на
шесто място сред тези общини с най-висока безработица сред лицата между 15 и 64
навършени години. В същото време за да търсят препитание близо 88,60% от икономически
активните лица на територията на Община Пещераса концентрирани предимно в гр. Пещера.
Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в общината за 2012 г. е 5 729 лв. като се наблюдава ръст от 2008 г. с 26%.
Това благоприятства доброто състояние и развитието на човешкия капитал в общината.
През 2012 г. Пазарджик е една от областите с най-благоприятно съотношение между
броя на местното население и този на болничните легла в многопрофилните болници.
Здравното осигуряване на практика е неравномерно териториално разпределено, което води
до незадоволени потребностите от медицински и здравни грижи. Няма осигурен постоянен
денонощен достъп до медицински услуги, което е силно изразено в селата. Демографското
остаряване на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на здравните
потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от едно
хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване. Поради
тази причина е необходимо навременното осигуряване на спешна медицинска помощ в
отдалечените села и тези без лекарски практики.
Жизненият стандарт на определен дял от населението на Община Пещера е
сравнително нисък и това води до обособяване на няколко специфични рискови групи.
Необходимо е да се планира разкриване на ЦОП, в който да се предлагат широк кръг
дейности по превенция на изоставането на децата. Разкриване на Дневен център за лица с
физически за предоставяне на дневни и почасови услуги, рехабилитация и подкрепа;
Включване на представители на уязвими групи в програми за професионално обучение,
квалификационни курсове. Подобряване на материално-техническа база за предоставяне на
социални услуги. Осигуряване на обща достъпност на средата - рампи, специализирани
автомобили, паркоместа за инвалиди. Търсене на възможност за осигуряване на
непрекъснато предоставяне на социалните услуги „Социален асистент”, „Домашен
помощник” и „Личен асистент”.
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През учебната 2012/2013г. общо 319 деца и ученици в 3 общински училища и 7
общински детски заведения в общината се обучават и възпитават в подготвителни групи,
като родителите и настойниците не заплащат такса за обучението:
За децата и учениците в ПДГ в общинските училища и детски градини, са осигурени
оптимални условия за възпитание и обучение, в съответствие с изискванията на чл.20, ал.3,
т.1,т.2 и т.3 от Закона за народната просвета:
Предучилищното възпитание се осъществява в 7 детски градини. В тях се работи за
емоционалното и естетическо развитие на детето чрез съчетаване на общообразователни и
възпитателни взаимодействия за утвърждаване на детската индивидуалност. За момента в
общината не е необходим

да се изграждат допълнително детски градини поради

демографската криза обхванала цяла България.
Към настоящия момент, основното образование в Община Пещера се осъществява в 4
училища, от които 3 основни и 1 средно общообразователно училище. Демографският срив
се отразява върху ефективността на използване на сградния фонд в три от училищата,
От началото на учебната 2011/2012 г., общият брой на отпадналите ученици е 68, от
които 54 заминали в чужбина, трайно непосещаващи училище, поради отсъствия - 1 и 13
порадисоциални и семейни причини. Необходимо е да се изгради ясна стратегия за връщане
на децата към класните стаи и повишаване на грамотността в общината. Това ще доведе в по
късен етап до специалисти, които биха се развивали в общината.
По данни на НСИ за 2012 г. броят жилища е 8 420, докато броят сгради е 5 304. Найактивно е строителството през 2010 г., след която жилищния фонд намалява.
Община

Пещера

е

богата

на

природни,

исторически

и

археологически

забележителности. Всички те определят и бъдещата визия на общината в областта на
природния и културния туризъм.
На територията и
дружества.

извършват дейност 11 спортни клуба и три туристически

Най–активни от спортните

клубове, освен футболните са СК„Атлетик”,

СК„Кондор”, СК„Фаворит”. Спортните мероприятия се провеждат следвайки спортния
календарен план.Необходимо е през следващия програмен период да се насърчава повече
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физическата активност и спорта сред младите хора. Препоръчително е общината да
организира повече информационни кампании за здравословен начин на живот. Общината
трябва да привлича инвестиции чрез проекти и др. дейности с цел подобряване на спортната
инфраструктура в селата от общината.
5.

Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията

5.1.

Транспорт

5.1.1. Автомобилен транспорт
Транспортната схема на Община Пещера, приета през 2002 год., актуализирана и
допълнена на 01.10.2010 год., предоставя сравнително добри транспортни връзки на
населението от общината с общинския и областния център, както и със столицата.
Цялостното транспортно обслужване на населението от общината е възложено на
„Транссервиз“ ЕООД на 26.01.2011 г.
На основание сключени договори с общината, се изпълняват автолиниите от
Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, както следва:
„Транссервиз“ ЕООД, линии, по които извършва превозите:


гр. Кричим- гр. Пещера;



гр.София- гр.Пещера;



гр. Пловдив - гр.Пещера .
Няма сключени договори между Община Пещера и други превозвачи.

5.1.2. Пътна мрежа
І. Републикански пътища в границите на гр.Пещера с обща дължина 3,487 км. по класове
както следва:
1.Път ІІ-37 гр. Панагюрище- гр.Пазарджик-гр. Пещера от км.145+443 до км.148+030
с дължина 2,587 км. (частта, която попада в регулация)/ път втори клас /. Състоянието му е
добро, рехабилитиран е през 2008;
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2. Път ІІІ-377 гр.Пещера- гр.Брацигово-с.Равногор- с.Нова Махала от км. 0+000 до
км.0+900 с обща дължина 0,900 км./ път трети клас /. Настилката е паважна. Изготвен
работен проект. В момента се провежда обществена поръчка за рехабилитацията му, която
предвижда изцяло нова конструция на пътното легло и полагане на асфалтова настилка.
ІІ. Общински пътища- четвърти клас
1.

Общински път PAZ1181 -Костандово-Дорково-лет”Св.Константин”-Пещера с дължина
23,450 км. – част от него е за рехабилитация- от гр. Пещера до лет. „Св. Константин“ е
в лошо състояние;

2. Общински път PAZ 1070 - с.Радилово - с. Капитан Димитриево с дължина 3,400
км.Конструкцията на пътя е слаба и засега се прилагат мерки за поддържането му;
3.

Общински път PAZ 1043 - гр. Брацигово - с. Капитан Димитриево с дължина 8,800 км. Конструкцията на пътя е слаба и засега се прилагат мерки за поддържането му.

ІІІ.Улична мрежа на гр. Пещера – уличната мрежа е в задоволително състояние,
поддържа се с периодични ремонтни дейности:


Обща дължина -39 533,00 м;



Обща площ -429 377,50 м.кв.
Втова число:
- 291 582,00 м.кв. с асфалтово покритие;
- 133 243,50 м.кв.с паважна настилка;
- 4 552,00 м.кв. без трайна настилка.

ІV. Улична мрежа в с. Радилово,Община Пещера – уличната мрежа е в задоволително
състояние,но има улици без настилки.


Обща площ -186 000,00 м.кв.
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V. Улична мрежа в с. Капитан Димитриево,Община Пещера – уличната мрежа е в
задоволително състояние,но има улици без настилки:


Обща площ - 127 000,00 м.кв.
Освен регулярната поддръжка на пътната мрежа,необходимо е да се обърне внимание

и на съораженията по нея. Конструкцията на мостовете в гр. Пещера и с. Капитан
Димитриево се нуждаят от рехабилитация.
5.1.3. Железопътен транспорт
Ж.П. мрежата в община Пещера е слабо развита. Единствената изградена железопътна
линия е Пловдив - Пещера, която е с местно значение.Правени са проучвания за
електрификация на същата.
5.2.

ВиК
На 14.02.2014 г. е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация на

доизградената и реконструирана ВиК мрежа в гр. Пещера, което е близо 35% от цялата
мрежа на града. Необходимо е да бъде рехабилитирана и останалата част от ВиК системата.
Необходимо е да бъдат изградени облекчителни шахти при водоснабдителната мрежа.
В момента е открита площадката за ПСОВ и са стартирани строително-монтажните
дейности.
ВиК мрежите в с. Радилово и Кап. Димитриево са изградени и предстои подписването
на акт образец 16. Крайна дата за приключване на ВиК за селата и ПСОВ е определена
24.07.2014 г.
Необходимо е за допълнително водоснабдяване на с. Радилово да бъде изграден близо
7 км. водопровод от гр. Пещера. Предвижда се освен него, да бъде използван и каптажа
„Синия кайнак“.
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Предвижда се цялостно изграждане на техническа инфраструктура (пътища, ВиК
мрежа, електро) на парк „Казармата“ с площ 52 дка, който ще се приобщи към крепостта
„Перистера“.
5.3.

Електроснабдяване и улично осветление

5.3.1. Електропреносна мрежа
На територията на община Пещера електроенергийната система е на добро равнище.
Основна мощност е ВЕЦ "Пещера", която представлява част от системата на "Баташки
водносилов път" и се характеризира с голяма маневреност, оперативност и бързина. Делът на
електрифицираните населени места е 100 %.
Изграден e мачтов трансформатор на лет. ”Св.Константин” с цел увеличаване
мощността в изградената ел. мрежа.През последните години Общината e финансирала и
изпълнила реконструкция на съществуващото улично осветление в трите населените места подмяна на осветителните тела с нови енергоспестяващи.
5.3.2. Улично осветление
Лампите за уличното осветление в Община Пещера са изцяло енергоспестяващи. За
града - 3500 броя, от които 500 са ЕСЛ 23W и 3000 HABH 70W. Необходима е подмяна на
начина на включване на уличното осветление, т.е. да се заменят тарифните часовници с
фотоклетъчно включване.
5.4.

Газоснабдявне
От АГРС "Пазарджик" е изграден газопровод до "Биовет" АД - Пещера с обща

дължина 20.20 км, от който с диаметри: d 325мм - 17.5 км. и d 219мм - 2.7 км. До момента е
изградена газопреносна мрежа по основните транспортни улици (виж Карта №4), като са
газифицирани всички общински обекти с изключение на Дом на културата и НУ „Михаил
Куманов“. Към газопреносната мрежа са свързани и битови консуматори. Предстои
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доизграждане на мрежата и цялостно газифициране на гр. Пещера и захранване на нови
консуматори.
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Карта

№6:

газопреносна

Изградена
мрежа

на

територията на гр. Пещера
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подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от
08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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5.5.

Комуникации

5.5.1. Телефонни мрежи
Всички населени места са телефонизирани. В летовище “Свети Константин”
телефонизацията е частична, но има фонокартни автомати и покритие на всички мобилни
оператори.
В гр. Пещера е изградена цифрова телефонна централа, която е свързана с
магистрален кабел към националния пръстен.
Към момента на територията на Общината има 100% покритие на GSM мрежа на три
мобилни оператора.
5.5.2. Пощи
Териториално поделение „Български Пощи”, като поделение на „Български Пощи”
ЕАД, е основен пощенски оператор на Община Пещера.
Клоновете са:


Пещера център, обслужващ град Пещера;



Клонове в селата Радилово и Капитан Димитриево.

Областната пощенска станция се намира в град Пазарджик.
Покритието на населените места в общината е 100% с поне едно посещение седмично, в
зависимост от категорията на населеното място, което се определя от комисията за
регулиране на съобщенията и общините.
5.6.

ИЗВОДИ
От направените анализи и оценки се вижда, че главните проблеми на Община Пещера

по отношение на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на територията са:

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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За път ІІІ-377 гр.Пещера - гр. Брацигово - с. Равногор - с. Нова Махала от км. 0+000
до км.0+900 с обща дължина 0,900 км./ път трети клас / - пътната настилка е паважна.
Изготвеният работен проект предвижда изцяло нова конструкция на пътното легло и
асфалтова настилка;



Общински пътища - четвърти клас – някои от тях са за частичка реконструкция, а за
други –конструкцията на пътя е слаба;



Уличната мрежа в селата Радилово и Капитан Димитриево е в задоволително
състояние, но има улици без настилка;



Конструкцията на мостовете в гр. Пещера и с. Капитан Димитриево се нуждаят от
рехабилитация;



Необходимо е да бъде рехабилитирана и останалата част от ВиК системата (до
момента 35% от ВиК мрежата е изградена и реконструирана). Необходимо е да бъдат
изградени облекчителни шахти при водоснабдителната мрежа;



Необходима е подмяна на начина на включване на уличното осветление, т.е. да се
заменят тарифните часовници с фотоклетъчно включване;



Доизграждане на газопреносната мрежа.

6.

Административен капацитет

6.1.

Структура на администрацията
Административен капацитет е способността на хората и институциите ефективно да

управляват делата си, да изпълняват задачите си и така да се постигат резултати, което е
свързано с наличието на компетентности и води до намаляване на разходите за дейността на
публичната администрация. От друга страна административния капацитет е ключов фактор
за постигането на растеж, заетост, социално сближаване.
Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са:
- Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията;

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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- Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и координация
с други институции, граждански структури и администрации на общинско, областно и
национално ниво;
- Изграждане на гъвкава и адаптивна структура;
- Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението.
Важно

условие

за

ефективно

функциониране

и

модернизацията

на

една

администрация е техническата обезпеченост.
В община Пещера за заети общо 72 щатни броя служители.
Основните квалификации на служителите в общинската администрация е в сферата на
стопанските

науки,

следвана

от

техническите,

социалните

науки,

аграрни

и

ветеринарномедицински науки, педагогически науки. Налице е по 1 служител с
квалификация в следните направления: информатика, здравеопазване и спорт, и сигурност и
отбрана.
През последните години са проведени общо 24 обучения, в резултат на което са
обучени 63-ма служители на общинската администрация. Обученията са проведени както от
институции като ОПАК, МРР, Сдружение на общините, РС на КНСБ, НСУП,
Квалификационен център на НАП, ИПН към БАН, така и от частни фирми.
Разпределението на общинските служители в община Пещера е отразено на
следващата страница и има следната структура:

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
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“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от
08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
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6.2.

Прозрачност и добро управление
Основните принципи за работата на общинската администрация, възприети от

Европейския съюз и залегнали в разработването на местните стратегически документи и
нормативни актове, са законност, откритост, ефективност и ефикасност, отчетност,
прозрачност и гражданско участие.
Ключов момент в работата на публичната администрация е да се установят както
желаните, така и нежеланите последици и резултати от разработените планове и политики.
Изработването на политики е дълъг процес, в който важен елемент е участието на
заинтересованите страни. Тъй като не от всички може да се очаква положително отношение,
необходимо е да се предвидят и негативните реакции, за да може да се реагира навременно и
адекватно. Успешните стратегии и политики се нуждаят от няколко обществени нива на
ангажираност. Именно поради тази причина Община Пещера е определила ключовите
заинтересовани страни, в които се включват младежи, спортисти, студенти, художници,
архитекти,

различни

неправителствени

организации.

Общината

осъзнава,

че

сътрудничеството между публичния, стопанския и неправителствен сектор е начин за
справяне със съвременните предизвикателства. Срещите на общински представители с
различните заинтересовани групи са доказателство за активната работа в тази посока. Ярък
пример за това са проведените обществени обсъждания на проектобюджета.
В официалния сайт на Общината се публикуват доклади и отчети, информация за
реализираните проекти, както и тези в процес на изпълнение, новини и важни събития от
местния политически живот. Това осигурява достъпност и информираност на обществото. За
да получат подкрепата на своите граждани и тяхното уважение, управляващите трябва да са
максимално близо до тях, защото не е достатъчно да съществува достъп единствено до
извършваните дейности. Важно място в отношенията между гражданите и управляващите
заема личният контакт. На територията на общината функционира горещ телефон и
антикорупционна кутия, които са връзка между обществените проблеми и местната власт.
Доброто управление е тясно обвързано с гражданското общество и участието на гражданите
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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във вземането на решения. Доброто управление трябва да се търси в ефективното и ефикасно
решаване на социалните проблеми. Вътрешният контрол върху дейността на общинската
администрацията се осъществява Звеното за вътрешен одит, а външният - от Сметната палата
на Република България с помощта на регионалните и местните ѝ филиали.
Община Пещера показва постоянен стремеж към добро, ефективно и прозрачно
управление, зачитайки позициите на гражданите и включването им във вземането на
решения. Успешното прилагане на принципите на добро демократично управление дава
възможност на Общината да се приближи максимално близо до гражданите си и да
управлява за и заедно с тях.
6.3.

Административно обслужване
Като цяло администрацията е достъпна за гражданите и бизнеса. Община Пещера се

стреми да следва принципите на добро управление като откритост, прозрачност, публичност,
ефективност и отзивчивост. Независимо от навлизането на информационните технологии в
ежедневието, степента на интеграция на услугите не е достатъчно висока. Предлаганите по
електронен път услуги не са достатъчни, за да се повиши качеството и оптимизира достъпът
до тях от страна на граждани, стопанския и неправителствен сектор, както и инвеститорите
на територията на общината. Необходимо е да се увеличи броят на електронните услуги,
предлагани от общинската администрация. От една страна това би улеснило достъпа до
административните услуги, а от друга бързината и ефективността, с която те се предлагат и
изпълняват.
6.4.

Партньорство
Местните власти могат да окажат значително влияние върху средата за развитие на

бизнеса, учебните заведения и неправителствените организации (НПО).
1) Представители на бизнеса
Администрацията обслужва голям обем от административни процедури със значима
важност за фирмите, като: издава разрешения за строеж, предоставя лицензи на
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на
стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на
политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община
Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата
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фирми,гарантира спазването на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето,
безопасността и др. Въпреки положените усилия за реформи и въвеждане на електронни
услуги, Община Пещера предлага ограничен брой услуги на своя интернет портал, като
повечето от тях се свеждат до основна информация и образци за конкретни административни
услуги. Като допълнение, е необходимо създаването на ефективна административна система
с кадри, които да откликнат адекватно на търсенето на добре функциониращи
административни услуги от страна на бизнеса, както и използването на публичните регистри
с цел избягване на дублирането. Бизнесът в Община Пещера има достъп до информация
благодарение на редовно поместваните на интернет страницата издадени разпоредби,
решения на кмета, решенията на Общински съвет, бюджет, финансови отчети и данни за
обществени поръчки.
Икономическата активност в дадена община не е зададена величина – тя се влияе и
предопределя от местното управление. За да бъде Община Пещера сред успешните е
необходимо създаване на подходящи условия за правене на бизнес и действия, целящи
икономическата активност в региона.
Категорично е становището, че трябва да се подобри бизнес средата в Община
Пещера.
Това би могло да се постигне чрез:


Създаване на Общински фонд за подкрепа на стартиращи предприятия;



Общински план за развитие на Община Пещера 2014-2020г.



Изграждане на необходима бизнес инфраструктура в определени зони: технологична
и икономическа.
2) Учебни заведения
Сътрудничеството с учебните заведения на територията на Община Пещера е от

съществено значение предвид съвместната работа в две направления – осъществяване на
общи инициативи и проекти, и въвеждането на млади кадри в общинската администрация.
Взаимодействието с ръководните и преподавателски звена на учебни заведения,
предоставя на общинската администрация пряк достъп до конкретни проблеми, за решението
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на които се реализират съвместни проекти. Тенденцията към търсене на нови възможности
трябва да се засили за улеснение и подобряване на работата на общинските служители при
планиране, изпълнение и мониторинг на стратегическите документи за местно развитие.
Отличен начин за навлизане на млади хора в Общинската администрацията предлагат
стажантските програми. Въпреки участието на Община Пещера в национални инициативи в
тази област, е препоръчително създаването на местни практики за провеждане на стажове и
менторски програми, при които по-опитните общински служители да могат да предадат
своите знания и умения. Стажантските програми представляват лесен и ефективен начин за
предварителна оценка и последващо предложение за постоянно работно място.
3) Неправителствени организации
Община Пещера има изградено сътрудничество с редица НПО в социалната сфера,
като през последните години се отбелязва ръст и на подкрепените творчески проекти на
организации от неправителствения сектор. При все това, липсват механизми за съвместно
изпълнение на стратегически цели, като разработване на отделни документи, проекти и
инициативи, така че усилията на Общината трябва да бъдат насочени към изграждане на
рамка и методи за координация с НПО.
Констатира се, че липсва фонд за финансово подпомагане на собственото участие на
неправителствените организации в програми и проекти. Подобен фонд би повишил
ангажираността на местната власт към изпълнението на мерките и приоритетите от ОПР,
изпълнявани от външни за общинската администрация организации. Финансовият ресурс на
фонда би могъл да се разпредели на конкурсен принцип при ясно разписани правила, като
Общински план за развитие на Община Пещера 2014-2020 г. Средствата да се отпускат след
преценяване на приноса на съответния проект към изпълнението на конкретна мярка или
приоритет от ОПР и след подписването на договор за финансиране (от страна на
бенефициента) със съответната донорска програма. Бюджетът на фонда да се приема с
бюджета на Община Пещера за същата година.
Отсъствието на изявени експерти от НПО от различни сектори в обществените
консултативни съвети към кмета на Общината трябва да бъде променено с цел предоставяне
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на специализирана експертиза и контрол спрямо администрацията в посока на развитие на
гражданското общество.
4) Общински съвет
Формата и начините на взаимодействието между Общинския съвет на Пещера и
Общинската администрация на Пещера се определят в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Пещера неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, както и с Европейската харта за местното самоуправление и
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинските съветници са
избрани пряко от избирателите в Общината по реда и условията определени в закона. В този
смисъл Общинският съвет е представителен орган на гражданите на Община Пещера, тъй
като чрез избора на съветници се учредява „местен парламент”. Така чрез Общинския съвет
се осигурява на местно ниво участие на гражданите в управлението на обществените дела,
което трябва да е ефективно и да решава приоритетно актуалните проблеми, залегнали в
проектите на Общинския план за развитие. Като представители на населението общинските
съветници са задължени да бъдат коректив по отношение на работата на общинската
администрация, която от своя страна е необходимо своевременно да предоставя информация
на Общинския съвет. Необходимо е комуникацията между общинската администрация –
Пещера, Общинския съвет и гражданите да е ефективна и резултатна, включително
представители на администрацията да присъстват на заседанията на комисиите на
Общинския съвет.
6.5.

ИЗВОДИ
Консолидирането на административните структури е необходима стъпка в процеса на

оптимизиране на административните дейности с оглед по-доброто прилагане на местните
политики за развитие и по-качествени услуги за гражданите и бизнеса. Общинската
администрация на Пещера трябва да отговаря постоянно на променящата се среда и в
резултат на което да изгради модел за преразглеждане на своите структура и функции.
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Основните предизвикателствата пред Община Пещера за следващия програмен
период 2014 – 2020 се свеждат до следните:


Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да отговаря
на динамично променящата се среда и прилагането на стратегическите
политики на Общината;



Развитие на прозрачността на работата и отчетността на общинската администрация;



Разширяване на сферата на партньорство с представителите на частния бизнес,
учебните заведения и НПО;



Създаване на Общински фонд за подкрепа на стартиращи предприятия;



Изграждане на необходима бизнес инфраструктура в определени зони: технологична
и икономическа;



Създаване на фонд за финансово подпомагане на собственото участие на
неправителствените организации в програми и проекти;



Прилагане на ефективни мерки срещу корупцията;



Засилване на средствата за ангажиране на общинската администрация с проблемите
на околната среда;



Развитие на системата за планиране на човешките ресурси;



Привличане

на

квалифицирани

специалисти

и

постоянно

развитие

на

професионалните качества и умения на общинските служители;


Развитие на системата от електронните услуги, ориентирана към потребителите;



Намаляване на усложнените процедури по предоставяне на услуги;



Предоставяне на пълен достъп до публичните регистри на Община Пещера;



Повишаване на прозрачността на бюджетното прогнозиране, планиране и изпълнение;



Комуникацията между общинската администрация – Пещера, Общинския съвет и
гражданите да е ефективна и резултатна.
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7.

SWOT-анализ

7.1.

Цели на SWOT Анализа

Представеният SWOT Анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) цели да
разкрие сравнителните предимства и възможности при прилагането на настоящия анализ на
икономическото и социалното състояние на Община Пещера, изведени от направените от
документа.
SWOT анализът изследва следните основни групи фактори:
Фактори на вътрешната среда, които се отнасят до съществуващи силни страни или
предимства (Strengths) и недостатъци или слабости (Weaknesses), по специално:
▪ Силни страни - всички вътрешни условия и фактори, които съдействат за
изпълнението на целите и допринасят за оползотворяване на възможностите и за справяне
със заплахите.
▪ Слаби страни - всички вътрешни условия или недостатъци, които намаляват
конкурентоспособността или възпрепятстват оползотворяването на възможностите.
Фактори на външната среда, които се отнасят за възможностите (Opportunities) и
съществуващите заплахи (Threats), по-специално:
▪ Възможности за постигане на целите - всички външни условия или
характеристики, които

допринасят за формирането на сравнителни предимства при

изпълнението на анализа.
▪ Заплахи -

предизвикателствата, които се създават поради неблагоприятни

тенденции или всички външни условия, които упражняват неблагоприятно влияние при
изпълнението на анализа.
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Силни страни

Слаби страни

 Благоприятно
географско
и
транспортно разположение;
 Осигуряване
на
условия
за
повишаване
на
инвестиционната
активност;
 Привлекателност,
устойчив
икономически
растеж,
заетост
и
балансирано развитие на Общината;
 Уникално съчетание на климат и
биологични ресурси;
 Подобряване условията на живот
чрез качествата на околната среда;
 Близост
до
най-големите
административни
и
туристически
центрове – София, Пловдив;
 Стабилизирани
икономически
процеси.
“Биовет”АД
–
единствен
производител
на
продукти
за
ветеринарната практика и селското
стопанство. ”Винпром”АД – водещ
производител на алкохолни напитки.
Натрупан опит и традиции в обувната,
дървообработващата,
шивашката
промишленост;
 Условия
за
развитие
на
животновъдството и земеделието;
 Съхранена природна среда в
района, незамърсена и неувредена околна
среда;
 Наличие на уникален природен
комплекс (38 пещери, от които, пещера
“Снежанка", форми на релефа) в района на
резерват “Купена”;
 Наличие на летовище с изградени

 Липса
на
разширяване,
рехабилитация
и
изграждане
на
транспортната
инфраструктура
на
общинските пътища;
 Не е изградени, реконструирани
или рехабилитирани пешеходни алеи и
тротоари, подобряване на достъпа на
хора с увреждания, изграждане на
велосипедни пътеки и алеи;
 Не
е
ремонтирана
и
реконструирана уличната мрежа в
община Пещера;
 Липса на туристически фирми и
НПО свързани с туризма;
 Загуба на традиции в сферата на
занаятите;
 Нисък жизнен стандарт;
 Неподходящо
за
посещения
състояние на голяма част от културноисторическите обекти;
 Липса на собствен инвестиционен
капитал на местните предприемачи и
слаби предприемачески способности;
 Не е създадено предприятие за
управление на общински горски фонд;
 Неразработен
подробен
устройствен план на нова Индустриална
и/или Бизнес зона извън регулацията на
гр. Пещера;
 Много пустеещи площи;
 Липса на специализирана работна
ръка;
 Миграция на квалифицирани
кадри;
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традиции “Св. Константин”;
 Опит
в
организирането
на
автомобилни ралита;
 Реконструкция и подновяване на
съществуваща канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води на гр. Пещера;
 Добре изградена пътна мрежа;
 Завършен
процес
на
електрифициране;
 Развиваща се газификация на гр.
Пещера;
 Изградено партньорство между
общината и представители на общността;
 Развита социална ифраструктура;
 Наличие на една МБАЛ, три ДКЦ,
спешна помощ, частни стоматологични
кабинети.

 Лошо състояние на участъци от
общинска пътна мрежа;
 Остаряла ВиК система;
 Неизградени
ПСОВ
в
населените места и на летовище
“Св.Константин”;
 Липса на канализационна мрежа
на летовище “Св.Константин”;
 Висок
процент
безработица
(19,8%), особено сред ромската общност
и демотивация за работа;
 Липса на браншови съюзи;
 Кадастралните
карти
на
населените места в регулация не са в
цифров модел;
 Наличие на нерегламентирани
сметища.

Възможности

Заплахи

 Инвестиции
в
местна
инфраструктура;
 Изработване,
приемане
на
общинска програма за обновяване на
жилищата и подкрепа на жителите за
участие в нея;
 Подобряване на взаимодействието
между култура и бизнес;
 Въвеждане
на
модерни
отоплителни системи на основата на
биомаса - котли, на дървесни брикети,
дървени стърготини или палети с
автоматично горивоподаване и регулиране
на горивния процес, които са удобен,
надежден и чист начин за използване на
местните
възобновяеми
енергийни

 Задълбочаване на процесите на
застаряване
на
населението
и
обезлюдяване на селата;
 Намаляване на трудоспособното
население на общината и съответно
ограничаване на работната сила в нея;
 Забавени темпове в растежа на
ПЧИ;
 Ограничено ниво на иновациите и
технологичното развитие;
 Влошаване
състоянието
на
общинската пътна мрежа поради липса
на финансови средства за поддържането
ѝ;
 Увеличаване загубите на питейна
вода поради забавяне модернизацията на
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източници;
водопроводната мрежа.
 Опазване на природната среда и
културно-историческото наследство;
 Повишено търсене на места със
съхранена природна и културна среда;
 Изграждане
на
ТЕЦ,
оползотворяваща отпадната маса от
дърводобив и селско стопанство;
 Активна работа с български и
чуждестранни туроператори;
 Комасация на земеделски земи;
 Използване
на
съвременни
информационни технологии.
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8. Стратегия за развитие на ОПР
Стратегията за развитие на община Пещера отчита законодателната и стратегическа рамка на
регионалното планиране и развитие в европейското и националното пространство. Структурата
и посланията на стратегическата част отговарят на постановките в ЗРР, ППЗРР и „Методически
указания за разработване на Общински планове за развитие” на МРРБ. Стратегическата част на
плана адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие, въведени от Кохезионната
политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС. Рамката е хармонизирана с Европа
2020, с Националната програма за развитие България 2020, с предвижданията на НСРР и НКПР
на България за 20 години напред, с Националната програма за реформи, с различни секторни
стратегии в страната и не на последно място с Областната стратегия за развитие на Област
Пазарджик за периода 2014-2020 г. Отсъствието на последваща оценка за изпълнението на ОПР
на община Пещера за 2007-2013 г. определя липса от изводи и препоръки, които да се отчетат
при формулиране на стратегическата рамка за развитие на общината в програмния период 20142020 г.
Според категоризацията на центровете в България, заложена в Националната концепция за
пространствено развитие (НКПР), системата от полюси на растежа се представя от пет
йерархични нива, обособени в низходящ ред, съобразно тяхното комплексно значение за
пространственото развитие на страната. Община Пещера попада в четвърто, предпоследно,
йерархично ниво, което се отнася до територии с микрорегионално значение, за разлика от
пето, последно ниво, което обединява общини с потенциал за развитие във вътрешността на
целевата територия без да надскача нейните граници. Това характеризира икономическата
система на община Пещера като сравнително отворена, но с ограничен, макар и с потенциал за
нарастване, принос за повишаване просперитета на областта и региона. Необходими са
действия, които да разнообразят и оптимизират съществуващите икономически системи, така
че да се подобрят условията и качеството на живот на територията. Съгласно последният
работен проект на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР), община Пещера
се явява конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
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развитие”. Град Пещера попада в група на силни градове-центрове, играещи роля на силен
балансьор в областите си, тъй като отговаря на следните критерии:
 Разположен в периферна територия, за да осъществява връзки със съседни територии;
 Играе роля на обслужващ център за повече от една община;
 Включен в предвижданията и тенденция към преминаване към по-високо (3-то)
йерархично ниво;
Финансовата помощ по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 се разпределя между няколко
инвестиционни приоритети, които комбинират инвестиции в градска околна среда,
образователна, социална, културна и спортна инфраструктура, както и енергийна ефективност.
Инструментът за реализиране на тези инвестиции е Интегриран план за градско възстановяване
и развитие (ИПГВР) чието изготвяне и прилагане се финансират именно по приоритетна ос 1.
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия
и инвестиционни намерения, които се прилагат в рамките на целевия град. Планът интегрира
политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася
за реализация на визията и стратегията за развитие на града или, с други думи казано – за
реализацията на Общинския план за развитие. ИПГВР цели трайно подобряване на
икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез
интеграция на всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните
елементи да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от
въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. Тази
специфична характеристика на ИПГВР допринася за синергичния ефект от координираното
изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на териториално ниво.
В Областната стратегия за развитие на област Пазарджик 2014-2020 са определени райони за
целенасочена подкрепа (РЦП), чиято цел е да се постигне ефективна териториална
концентрация на ресурсите за редуциране на вътрешнорегионалните различия. В обхвата на
РЦП са включени общини с по-слабо развита икономика, по-ниски доходи на населението, повисоки нива на безработица, застаряващо население, по-ниска гъстота на населението,
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недостатъчно развита базова инфраструктура. В допълнение, при използването на тези
показатели общините на територията са категоризирани по степен на „уязвимост” в зависимост
от общото влияние на показателите върху конкурентоспособността, устойчивото развитие и
просперитета на съответните общини. По отношение дефинирането на териториалния обхват на
РЦП, резултатите от проведения анализ за целите на ОбС на област Пазарджик 2014-2020
показват, че общини Пещера и Септември формират една група на РЦП, в която се наблюдава
ниска концентрация на неблагоприятни характеристики и ниска степен на уязвимост. Община
Велинград, например, попада в група на общини (заедно с Лесичово и Ракитово) с по-висока
концентрация на протичащи негативни социално-икономически процеси и с по-висока степен
на уязвимост. За определените РЦП предстои да бъде разработена Национална програма за
реализация на дейности, която ще представлява необходимия организационен и финансов
инструмент за допълнителни възможности за средно и високо уязвимите общини.
8.1. Принципи и подход
Стратегията на настоящия ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и
съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие,
придържайки се към методологическите инструкции на МРРБ. Приложено е съчетание от
няколко основни принципа.


Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с множество представители на община

Пещера, чрез проведена дискусия (115 участници) и анкетно проучване сред 100 жители на
общината.


Съгласуваност. ОПР на Пещера успешно заема своето място сред системата за планиране

в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира предложенията на
документите от по-високо ниво.


Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус на

усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за общинското развитие.


Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране, като отделните

дейности са обвързани по между си и съвместно подобряват определени аспекти от общинското
развитие.
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Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава на

закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и синтезираните
резултати от проведения анализ.


Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни

дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани
проекти през следващите седем години.
В резултат на всичко това, стратегията за развитие на община Пещера за периода 2014-2020
представлява съчетание на визия, обща цел, 3 стратегически цели, 5 приоритетни направления,
13 специфични цели, декомпозирани в 24 мерки. Между отделните елементи на стратегическата
рамка е осигурена кохезия и взаимно допълване, като водещ принцип при структурирането им е
търсенето на синергичен ефект.
8.2. Визия за развитие и обща цел 2020
Визия на община Пещера
Община Пещера – привлекателна за иновации и бизнес, европейска зелена община, с развит
туризъм, функционираща модерна инфраструктура и добър жизнен стандарт

Обща цел на ОПР на община Пещера за периода 2014-2020
Повишаване качеството на живот и превръщане на местната икономика в трета по значение
за областта, с подкрепяща модерна инфраструктура и нарастваща туристическа
привлекателност

Търсените резултати и при двете целеви перспективи гравитират около основни акценти от
социално-икономическата характеристиката и потенциал за развитие на територията, а именно
– съхранена природна среда и жизнеспособна местна икономика, които се нуждаят от
разнородни стимули и подкрепа за развитие. Тези стимули определят политиките за развитие,
които от своя страна се материализират в стратегически цели и приоритети.
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8.3. Стратегически цели за развитие
Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране
и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им
реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм
за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са взаимносвързани и
взаимно подкрепящи се.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Постигане на устойчив растеж чрез повишаване конкурентноспособността на местната
икономика

Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки фокусирани върху предоставянето на
технологична и консултантска подкрепа за съществуващия малък, среден и голям бизнес, както
и реализиране на дейности, свързани с разработване и прилагане на иновативни решения,
модели и подходи, които да бъдат базирани на възобновяеми, а не на изчерпаеми природни
ресурси, така че общината да извлече максимална полза от своя природен капитал и
производствени традиции и да генерира продукти с висока добавена стойност. Инициативите за
цялостно стимулиране на бизнес средата, въвеждане на технологии за повишаване на
производителността, подпомагане достъпа до нови външни пазари, подпомагане въвеждането
на продуктови, процесни и организационни иновации, въвеждане на бизнес модели насочени
към осигуряване ресурсната ефективност, достъп до качествени услуги и т.н. са предпоставка за
постигнане на качествен и устойчив икономически напредък. В този контекст стопанските
субекти от община Пещера, съществуващи и новооткрити, трябва да насочат своите усилия за
привличане на средства от европейските фондове, които да ги стабилизират и да допринесат за
повишаване на тяхната конкурентноспособност, не само на вътрешния, но и външния пазар.
Акцентът при развитието на МСП в общината трябва да е насочен към областите за
интервенция на европейската политика, а именно иновации, диверсификация, сътрудничество,
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което понижава разходите, повишава ефективността, генерира конкурентни предимства и
синергичен ефект.
В икономическото развитие на целевата територия се насърчава и подпомагането на селското
стопанство и неговата модернизация, както и на туризма, особено на алтернативните му форми,
като сектор с висок потенциал за растеж, за алтернативни доходи и генериране на добавена
стойност.
Основните инструменти за финансова подкрепа на местната икономика са свързани с
Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020, Програма за развитие на
селските райони 2014-2020, Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020,
финансовите инструменти JEREMIE и Националния иновационен фонд.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Постигане на приобщаващ растеж чрез повишаване на заетостта, социалното включване и
диверсификация на доходите

Тази стратегическа цел предполага инициирането на поредица от мерки, които ще доведат до
подобряване на социалните, икономическите и обществените процеси и до повишаване
качеството на живот на населението. Това ще се постигне чрез провеждане на последователна
политика по отношение на човешките ресурси, повишаване на тяхната адаптивност към
потребностите на местната икономика, социална интеграция, подобряване достъпа до заетост и
до социални, здравни, образователни и публични услуги.
Особено внимание трябва да се отдели на мерките, насочени към преодоляване на социалната
изолация при уязвими и маргинализирани групи, отпадането от образователната система,
повишаване на образователното равнище на населението, а също и мерки, стимулиращи
социално предприемачество и инициативи от социалната икономика.
Приоритетните инициативи, които са част от ОПР, са свързани с разширяване на достъпа до
качествено образование; адаптиране на образованието към изискванията на пазара на труда;
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически
документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на
финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

152

създаване на условия за заетост, гарантираща социално включване; повишаване възможностите
за допълнителни доходи чрез предприемачество в нетрадиционни отрасли; изграждане на
адекватна

инфраструктура

за

образование

и

здравеопазване,

спортна

и

културна

инфраструктура; осигуряване на по-добър здравен и културен статус на населението и
подобряване на социалното включване.
Основните инструменти за финансова подкрепа на социалното приобщаване са свързани с
Оперативни програми „Развитие на човешките ресури“, „Образование и Наука“, Програма
„Учене през целия живот“, ПРСР, други донорски програми и национални финансови
инструменти за насърчаване на заетостта.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Подобряване качеството на жизнената среда чрез балансирано развитие на територията,
инфраструктурата и достъпността
Тази цел изисква инвестиции в обществени активи, които да спомогнат за моденизиране на
комуналната инфраструктура, съхраняване и възстановяване на природните ресурси и
историческото наследство, обезпечаване функционирането на обществените институции,
осигуряване на по-добра градска и архитектурна среда. Очакваният кумулативен ефект от
реализацията на тези мерки е повишаване качеството и атрактивността на общината за живот,
бизнес и туризъм.
Основните инструменти за финансова подкрепа за териториално развитие и инфраструктура са:
Оперативни програми „Регионално развитие“ и „Опазване на околната среда“ 2014-2020, ПРСР,
национални секторни и други донорски програми.
8.4. Приоритети за развитие
Резултатите от проведения социално-икономически анализ и разпределението на ключовите
фактори за развитие чрез метода на SWOT анализа, набирането на първична и вторична
информация чрез анкетно проучване на общественото мнение и анализ на стратегическите
документи от по-високи йерархични нива и нормативната база в областта на регионалното
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развитие, особено областната стратегия за развитие на Пазарджик за 2014-2020, формираха
концептуалната и стратегическа основа в дефинирането на приоритетните области за развитие
на община Пещера за следващия програмен период. В резултат на това, диагностицираните
потребности са приравниха към няколко ключови приоритети за общинско развитие,
предопределящи стратегията на ОПР в сферите на:
 Експортно-ориентирана индустрия и привлекателна бизнес среда – приоритет 1
 Туризъм и културно-историческо наследство – приротитет 2
 Човешки ресурси – приоритет 3
 Достъпност и качество на средата за живот – приоритет 4
 Добро управление и партньорство - приоритет 5
Петте приоритета представляват областите за действие, където следва да се концентрират
финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен период. Съобразно
структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и подчинени на дадена
стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Графиката по-долу
илюстрира синергичните връзки между приоритети и стратегическите цели.
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Фигура №С.1:Синергия между стратегически цели и приоритети

Стратегическа цел 1
Устойчив растеж

Приоритет 1 Експортно-ориентирана
индустрия и привлекателна бизнес
среда
Приоритет 2 Туризъм и културноисторическо наследство

Стратегическа цел 2
Приобщаващ растеж
Приоритет 3 Човешки ресурси
Стратегическа цел 3
Инфраструктура
Приоритет 4 Достъпност и качество на
средата за живот

Приоритет 5 Добро управление и
партньорство
За по-голям стратегически фокус и яснота, и съгласно изискванията за „Методически
насоки…“, приоритетите са детайлизирани в специфични цели, а последните от своя страна се
операционализират в мерки и проекти, които съставляват Програмата за реализация на ОПР.
ПРИОРИТЕТ 1
ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНА ИНДУСТРИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА БИЗНЕС СРЕДА
Специфична цел 1.1

Специфична цел 1.2

Специфична цел 1.3

Подобряване на

Стимулиране развитието на

Подобряване на условията за

производителността и

селското стопанство в

развитие на местна бизнес

ресурсната ефективност на

подсекторите овощарство,

среда

животновъдство и биологично
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предприятията

земеделие

Приоритет 1 е дефиниран в отговор на потребност от мерки за подобряване икономическите
процеси в общината на базата на традиции, местни ресурси и потенциал за развитие на
експортно-ориентирани производства. Над 70% от участниците в проведенето анкетиране
считат, че икономическото развитие е най-приоритетната област за развитие на община Пещера
за следващия програмен период. В тази връзка са планирани мерки и проекти, насочени към
обновление и усъвършенстване на технологиите в МСП, в т.ч. въвеждане на нисковъглеродни,
енергийно ефективни и безотпадни технологии, модернизиране на съществуващи земеделски
стопанства и създаване на нови, както подобряване на инфраструктурата за стимулиране на
търговски инициативи. През следващия програмен период 2014-2020 г. в рамките на подкрепата
на Структурните фондове ще се предоставят възможности за развитие на „зелена” икономика,
„зелени работни места”, „зелени продукти” и достъп до финансиране за иновативните и
щадящи невъзобновяемите ресурси МСП. Ще се насърчават инвестициите в съвременни
съоръжения за оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или
извличане на вторични суровини и енергия; насърчаване на цифровизацията на процесите и
използването на ИКТ в предприятията, насърчаване внедряването на нови продукти и
технологии; диверсификация на инвестициите във ВЕИ чрез производството и преработката на
биомаса, вторични продукти, отпадъци от селското стопанство. Следователно, тези дейности и
мерки формират специфичните цели на приоритета, които едновременно с това се фокусират
върху три основни компоненти за затваряне на производствения цикъл – селско стопанство,
промишленост и инфраструктура – предпоставка за повишена конкурентноспособност.
В рамките на ПРСР 2014-2020, допълнителна финансова и експертна подкрепа за развитие на
иновациите в земеделието ще се предоставя чрез Европейско партньорство за иновации (ЕПИ)
за „Селскостопанска производителност и устойчивост”. Това е инструмент за финансиране на
оперативни групи, създадени от селскостопански производители, изследователи, консултанти и
предприятия. Като показател за устойчивостта на селското стопанство, ЕПИ има за цел да
запази функционалността на почвите в Европа до 2020 г. Функционалността на почвите
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включва производствения им капацитет и тяхната основна роля при смекчаването на
последиците от изменението на климата, адаптацията и стабилността на екосистемите. ЕПИ
има за цел да допринесе за създаване на добавена стойност чрез по-добро свързване на
изследователската дейност и селскостопанската практика, и насърчаване на по-широкообхватно
използване на наличните иновационни мерки.
ПРИОРИТЕТ 2 ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 2.1

Специфична цел 2.2

Развитие на туризма с акцент върху

Социализация и маркетизиране на културно-

алтернативните му форми на базата на

исторически активи

интегрирани туристически продукти и услуги

Стратегическата основа на приоритет 2 изцяло се базира на наличен, но неусвоен в достатъчна
степен туристически и културно-исторически потенциал на територията, който иначе създава
възможност за разнообразяване на местната икономика в посока диверсифициране на доходи и
алтернативи за заетост, които биха позволили на населението да разнообразява начина си на
живот, така че да се постигне добър жизнен стандарт. Тъй като производството е характерна
икономическа дейност за района, естествено е то да привлича по-голямото публично внимание,
инвестиции и ресурси. Но в последните години все повече се усеща потребността от
разнообразяване на икономиката на община Пещера (изключително високите нива на
безработица са достатъчен показател за това), с цел нейното съживяване, повишаване доходите
на населението и създаване на подходящи условия за задържане и активно включване на
младите в местния икономически живот. С появата на концепцията за селски туризъм е налице
все по-реална и икономически целесъобразна възможност за предоставяне на интегрирани
туристически услуги като компонент от обща регионална туристическа инфраструктура. И тъй
като съществуващите туристически и културно-исторически ресурси на целевата територия не
са достатъчни да формират самостоятелни туристически услуги, нейната близост до
функциониращ регионален туризъм с международна известност (Южно културно пространство
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(Via Diagonalis) + „Родопи“1), поставя община Пещера в привилeгирована позиция за
приобщаване към вече изградена туристическа инфраструктура и създаване на интегрирани
продукти и услуги с акцент върху алтернативни форми на туризъм. За осигуряване на добра
възвръщаемост от инвестициите и стабилен ръст на сектора, сериозни усилия следва да бъдат
фокусирани в маркетинга на туристическите дестинации с фокус върху целостта и
разнообразието на предлагания туристически продукт. За целта, от една страна в Програмата за
реализация на ОПР са планирани мерки и действия,

насочени към облагородяване на

туристическа среда и обекти, а от друга – проучване и социализация на неизследвани ресурси и
тяхната интеграция в надобщински продукти и услуги.
ПРИОРИТЕТ 3 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Специфична цел 3.1

Специфична цел 3.2

Специфична цел 3.3

Развитие на модерна

Повишаване квалификацията

Развитие на

образователна среда,

на работната сила, в т.ч.

предприемачеството

ориентирана към

посредством форми на учене

потребностите на местната

през целия живот

икономика

Акцентът в политиката на европейско и национално ниво в новия програмен период е поставен
върху преодоляване на проблемите с безработицата, ниските доходи и социалното изключване.
Важността на социалното развитие и приобщаване е припознато от над 39,74% от анкетираните
жители на община Пещера, следвано от здравеопазването, чието първостепенно значение за
развитието е потвърдено от 33,33% от респондентите, докато 59% (най-висок процент) от
участващите в общественото допитване споделят, че безработицата е най-големият проблем на
територията. Мерките за противодействие на безработицата са насърчаване разкриването на
1

Според НКПР това пространство включва обобщено темите обобщено темите: „Античност“, „Корени на
европейската идентичност. Траки“, „Българско Средновековие 9-14 в.“, „Късно Българско Средновековие 17-19 в.,
„Византия“, „Европа и Османската империя 14-19 в.“, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „20 в.
Интернационализъм и модернизъм“, „20 в. Тоталитарна архитектура, изкуство, символи“, „Християнско изкуство“,
„Природни и култови феномени“.
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нови

предприятия,

повишаването

на

адаптивността

на

работниците

и

фирмите

и

интензифицирането на процеса на създаване на работни места. Застаряването на работната сила
в условия на динамичен пазар на труда с постоянно променящи се изисквания към
квалификацията и професионалните умения на заетите поражда необходимостта от
непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на работната сила.
Неблагоприятната демографска картина се влошава и от незадоволителната образователна
структура на населението в община Пещера. Националната програма за развитие „България
2020” акцентира върху редица мерки насочени към цялостно модернизиране на образователната
система на всички нива. Акцентът е върху качеството на образованието на повишаване
възможностите за професионална и лична изява. Поставени са две национални цели в
съответствие със Стратегия „Европа 2020”:
•

да се намали делът на преждевременно напусналите училище дo 11%;

•

делът на завършилите висше образование на възраст 30-34 години да достигне 36%;

Намаляването на преждевременно напускащите училище и осигуряването на равен достъп до
качествено образование на всички нива на задължителното образование (предучилищно,
основно и средно) е основна предпоставка за приобщаващия и интелигентен растеж (цели на
Европа 2020). Това предполага цялостна политика за предотвратяване на ранното напускане на
училище и осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със специален фокус
върху ромското население.
Всичко това налага мерки към засилване връзката между образование и бизнес,
оползотворяване на свободното време на учениците със занимания, подготвящи ги за
предстоящия старт в кариерата, повишаване и адаптация на квалификацията на работната сила
съобразно потребностите на пазара на труда, и не на последно място, приобщаване на уязвими
групи и стимулиране на предприемачеството, вкл. чрез съвременни инструменти и постижения
на социалната икономика.

ПРИОРИТЕТ 4 ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ
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Специфична цел 4.1

Специфична цел 4.2

Специфична цел 4.3

Подобряване качеството на

Изграждане на нова и

Подобряване облика и

компонентите на околната

модернизиране на съществуваща

свързаността между

среда

инфраструктура, осигуряваща

населените места

достъпност и по-добри условия за
живот

Четвъртата приоритетна област се отличава със своята всеобхватност и насоченост спрямо
разнообразните функционални аспекти на общинското развитие. Трите специфични цели на
този основополагащ развитието приоритет се разгръщат в няколко основни тематични
направления (мерки):
 Ограничаване влиянието на фактори с екологичен риск;
 Рехабилитация на общинска пътна и улична мрежи;
 Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата;
 Рехабилитация на образователната, спортната, здравната, социалната и културната
инфраструктура;
 Енергийна ефективност;
 Рехабилитация на обществени площи;
Необходимостта на модернизация на цялостната инфраструктура, осигуряваща достъпност и
качество на средата на живот е достатъчно очевидна. Потвърждава се и от 36% (на второ място
след безработицата) от анкетираните жители на целевата територия. Община Пещера трябва да
продължи изпълнението на мерките и дейностите по възстановяване на съществуващата и
изграждането на нова екологична инфраструктура – водоснабдителни и канализационни мрежи,
пречиствателни станции за отпадни води и депониране на битови отпадъци. Екологичното
измерение на изпълнението на ОПР е от основно значение както за запазването на природните
ресурси, така и за недопускането на замърсявания, които могат да имат отрицателно
въздействие върху здравето на хората и останалите живи организми, от които зависи балансът
на местните екосистеми.
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Интеграцията на маргинализирани групи и групи в неравностойно положение е приоритетна
област на националната програма „България 2020” и една от целите на Стратегията на ЕС
“Европа 2020”. Осигуряването на достъпна и модерна среда - физическа, институционална и
информационна - е ключова предпоставка за подобряване качеството на живот на лицата,
включително от рисковите групи и насърчаване на социалното включване.
По отношение на културния аспект на жизнената среда - усилията и дейностите трябва да са
насочени към откриване, реставриране, съхраняване и консервиране на културно-историческите
обекти, както и целесъобразният избор на исторически обекти и културни ценности за
експониране и включването им в туристическите продукти. Без подкрепата за съхраняване и
подобряване на мрежата от културни институции, включително и на читалищата, културната
атрактивност на територията, едновременно с възможностите за спорт и отдих, няма да е
конкурентна на нарастващата потребност от разнообразяване начина, средата и качеството на
живот. Реализирането на мерки за съхраняване и разпространяване на местното изкуство,
традиции и обичаи и тяхното популяризиране е важно за формирането на културен облик на
общината.
Друг, не по-маловажен аспект на жизнената среда е преодоляването на различиято в социален и
битов аспект между населените места от градски и селски тип. Това е възможно чрез
целенасочена подкрепа за развитие на селските региони и подобряване качеството на живот в
тези населени места. Постигането на по-голямо качество и разнообразие в общественото
обслужване на селата предполага обезпечаване от здравни, образователни и социални услуги,
заедно с повече разнообразие на търговското предлагане и културните прояви, при обвързване
на селата за съвместно ползване на най-важните обслужващи обекти. Действията в тази посока
са свързани с развитие и обновяване на урбанизираната среда в селата; изграждането на
местната инфраструктура, предлагането на местни основни услуги и опазването на местното
културно и природно наследство; преодоляване на т.нар. „цифрова изолация”. Необходимостта
от намиране на решения в тази посока се споделя от 41,03% от респондентите на анкетното
проучване. Сред обществената неудовлетвореност от транспортната инфраструктура се
нарежда тази, свързана с жизнената среда (улици, тротоари, алейни настилки, осветлeние,
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междублокови пространства, паркинги и др.), посочена от 25,64% от анкетираните жители на
община Пещера.

ПРИОРИТЕТ 5 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Специфична цел 5.1

Специфична цел 5.2

Развиване на модерна и отворена към

Насърчаване на общностното развитие на

граждани и бизнес администрация

територията на база на сътрудничество и
широко партньорство

Приоритеът съчетава две теми – ефективното управление и сътрудничеството на различни
равнища и между различни участници. Обединяването на двете теми представя важността на
споделеното управление – взимане на решения между различните заинтересовани страни. Това
го прави хоризонтален приоритет за стратегическата рамка на ОПР на община Пещера, който
оказва съществено влияние върху постигането на специфичните цели и на всички съставляващи
я приоритети.
Развитието и укрепването на административния капацитет на отговорните за реализацията на
ОПР организации е основна предпоставка за успешно постигане на заложените специфични
цели. Повишаване на квалификацията и въвеждане на иновативни методи за публично
администриране са част от задачите, които стоят пред общинска администрация Пещера.
Въвеждането на резултатно ориентирано управление на процесите и дейностите в
администрацията е подход, който осигурява качество, ефективност и ефикасност на
функционирането на организацията. Планираните инициативи тук са свързани с реализация на
мерки за: въвеждане на нови информационни технологии за повишаване ефективността на
административното обслужване на гражданите; развитие на допълнителни системи, базирани
на интегрални и електронни технологии; подобряване на качеството на административното
обслужване на принципа „едно гише”; въвеждане на механизми за вътрешна и между
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институционална координация, изграждане на устойчив административен капацитет за
изпълнение, мониторинг и оценка на проекти на общинско ниво.
За реализацията на специфична цел 5.2 се предвиждат инициативи допринасящи за: създаване
на механизми за сътрудничество и за реализация на съвместни проекти – например
сътрудничество между община и бизнес, община – НПО, община- община или администрация
от друго равнище на териториалната администрация; провеждане на комуникационна политика
и разяснителни кампании при взимането на решения, формулиране на политики и отчитане на
тяхното изпълнение; участия в обучения, семинари и т.н. с подходяща тематична насоченост;
насърчаване междусекторното партньорство за реализация на стратегии за местно развитие на
базата на подхода ЛИДЕР.
8.5. Обобщена стратегическа рамка на ОПР на община Пещера 2014-2020
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ВИЗИЯ
Община Пещера – привлекателна за иновации и бизнес, европейска зелена община, с развит туризъм, функционираща модерна
инфраструктура и добър жизнен стандарт

ОБЩА ЦЕЛ НА ОПР 2014-2020
Повишаване качеството на живот и превръщане на местната икономика в трета по значение за областта, с подкрепяща модерна
инфраструктура и нарастваща туристическа привлекателност

Стратегическа цел 1
Постигане на устойчив растеж чрез
повишаване конкурентноспособността
на местната икономика

Стратегическа цел 2
Постигане на приобщаващ растеж чрез
повишаване на заетостта, социалното
включване и диверсификация на
доходите

Стратегическа цел 3
Подобряване качеството на жизнената
среда чрез балансирано развитие на
територията, инфраструктурата и
достъпността

ПРИОРИТЕТ 1
Експортно-ориентирана индустрия и привлекателна бизнес среда
ПРИОРИТЕТ 2
Туризъм и културно-историческо наследство
ПРИОРИТЕТ 3
Човешки ресурси
ПРИОРИТЕТ 4
Достъпност и качество на средата за живот
ПРИОРИТЕТ 5
Добро управление
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Приоритет
1. Експортно-ориентирана индустрия и
привлекателна бизнес среда
2. Туризъм и културно-историческо
наследство

3. Човешки ресурси

4. Достъпност и качество на средата за
живот

5. Добро управление

Специфична цел
1.1 Подобряване на производителността и ресурсната ефективност на предприятията
1.2 Стимулиране развитието на селското стопанство в подсекторите овощарство, животновъдство и
биологично земеделие
1.3 Подобряване на условията за развитие на местна бизнес среда
2.1 Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на интегрирани
туристически продукти и услуги
2.2 Социализация и маркетиране на културно-исторически активи
3.1 Развитие на модерна образователна среда, ориентирана към потребностите на местната
икономика
3.2 Повишаване квалификацията на работната сила, в т.ч. посредством форми на учене през целия
живот
3.3 Развитие на предприемачеството
4.1 Подобряване качеството на компонентите на околната среда
4.2 Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност
и по-добри условия за живот
4.3. Подобряване облика на населените места
5.1 Развиване на модерна и отворена към граждани и бизнес администрация
5.2 Насърчаване на общностното развитие на територията на база на сътрудничество и широко
партньорство, с акцент върху публично-частното партньорство
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9. Индикативна финансова таблица
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на Общинския
план за развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области от
стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната
стойност на всички проекти от Програмата за реализация на общинския план.
Таблица №С.1:Индикативна финансова таблица на ОПР на община Пещера 2014-2020, хил.лв
МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ФИНАНСИРАНЕ
ПРИОРИТЕТ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

в т.ч.
съфинан
Общинс сиране
Центра
Общ дял
ки
на
лен
(%)
бюджет европейс
бюджет
ки
проекти

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фирми

Общ
дял
(%)

ОБЩО

ТРАДИЦИОННИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ
И БИЗНЕС СРЕДА

0.00

32.00

0.18%

0.00

0.00%

12,700.00

70.95%

970.00

5.42%

4,200.00 23.46%

17,900.00

НАСЛЕДСТВО

430.00

10.00

6.25%

10.00

0.15%

5,500.00

81.54%

300.00

4.45%

495.00

7.34%

6,745.00

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

20.00

10.00

1.20%

400.00

16.00%

2,000.00

80.00%

20.00

0.80%

50.00

2.00%

2,500.00

19.98%

5,018.00 8.62%

41,545.00

71.39%

14.56%

80.00

1,211.00

80.15%

ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО

ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА
СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ

6,000.00 5,630.00
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 70.00
150.00

5.29%

58,195.00
1,511.00
ОБЩО 86,851.00
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Фигура №С.2:Разпределение на финансовите ресурси по източници на финансиране

Фигура №С.3:Разпределение на финансовите ресурси по приоритетни области
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10.

Индикатори за наблюдение и оценка на плана

Системата от индикатори е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР. Тя е основен обективен
инструмент за проследяване на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране.
Индикаторите обхващат широк набор от теми, които пряко кореспондират с икономическото, социалното и екологичното развитие на
общината, отразявайки изпълнението на мерките в плана.
Системата от индикатори е структурирана в две основни направления – индикатори за въздействие и индикатори за резултат, напълно
удовлетворяващи „Методическите указания…” на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи степента на постигане
на целите, заложени в ОПР на община Пещера. Индикаторите за въздействие измерват достигнатото желано и възможно бъдещо състояние,
дефинирано в стратегическите цели. С индикаторите за резултат се оценява напредъка по реализацията на изпълнението на специфичните
цели.
10.1. Индикатори за резултат
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки към специфичните цели по приоритетни области на плана.
Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското
развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи точна и актуална информация за следените от
индикаторите характеристики. Подборът на индикаторите спрямо спецификата на специфичните цели и приоритети, в съчетание с техния
оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори по време на изпълнението на плана и особено при
подготовката на планираните оценки.
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Базова
Мярка (№)

Индикатор за резултат

Мерна

Източник на

стойност

единица

информация

(година на
отчитане)

Целева
стойност
/2020 г./

ПРИОРИТЕТ 1 ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНА ИНДУСТРИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА БИЗНЕС СРЕДА
Специфична цел 1.1 Подобряване на производителността и ресурсната ефективност на предприятията
Разходи за иновации
Мярка 1.1.1 Технологична модернизация и
иновации

Мярка

1.1.2

Добавяне

на

стойност

НСИ

Дял на местната продукция, % от общата Анкетно

659 (2012)

840

Няма данни

60%

реализирана на външния пазар

продукция

допитване

Разходи за ДМА

Хил. лв

НСИ

250 111 (2012)

380 000

Произведена продукция

Хил. лв

НСИ

467 036 (2012)

607 000

в Нови

нискоиновативни производства

Хил.лв

производства,

използващи местни ресурси

Брой

Анкетно
допитване, ОА2

Няма данни

Специфична цел 1.2 Стимулиране развитието на селското стопанство в подсекторите овощарство, животновъдство и биологично
земеделие
Мярка 1.2.1 Подобряване на условията за
земеделско производство

2

Площи с трайни насаждения

Дка

ОА

494 (1012)

Площи за биоземеделие

Дка

ОА

Няма данни

Животни

Брой

ОА

4290 (2012)

800

6200

Общинска администрация
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Специфична цел 1.3 Подобряване на условията за развитие на местна бизнес среда
Мярка 1.3.1 Модернизиране на общинския Фирми, ползващи услугите на
пазар в гр. Пещера

общинския пазар

Брой

ОА

Няма данни

ПРИОРИТЕТ 2 ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 2.1 Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на интегрирани туристически продукти
и услуги
Включени

местни

територии/обекти
Мярка 2.1.1 Изграждане на нова и
рехабилитация на съществуваща публична
туристическа инфраструктура

регионални

в
туристически

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

1

ОА

0 (2013)

60

ОА

Няма данни

80

ОА

Няма данни

60

продукти
Актуализирана

програма

развитие на туризма

за

Благоустроени съществуващи % от общия
туристически обекти
Модернизирани

места

брой обекти
за % от общия

Мярка 2.1.2 Подобряване на материалната

настаняване

брой места

база за настаняване и престой база за

Модернизирани заведения за % от общия

настаняване и престой

хранене и развлечения

брой
заведения
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Специфична цел 2.2 Социализация и маркетиране на културно-исторически активи
Проучени,

разкрити

и Брой

ОА, НИНКН4

Няма данни

х

ОА

0

3

ОА

0

5

социализирани НКЦ3
Мярка 2.2.1 Проучване и популяризиране на
местното културно-историческо наследство

Внедряване на аудио-визуални Брой
техники при представяне на
местните забележителности
Нови

събития

в

годишния Брой

културен календар
ПРИОРИТЕТ 3 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Специфична цел 3.1 Развитие на модерна образователна среда, ориентирана към потребностите на местната икономика
Проекти, насърчаващи

Брой

ОА

0 (2013)

7

Брой

ОА

0 (2013)

8

Отпаднали ученици

Брой

ОА

68 (2012)

45

Завършващи средно

% от всички

ОА

Няма данни

20

сътрудничество между местни
Мярка 3.1.1 Осигуряване на качествено
образование за всички

3
4

училища и бизнес
Модернизирани учебни
кабинети

Недвижими културни ценности
Национален институт за недвижимо културно наследство

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от
08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

171

образование ученици от

завършили

ромски произходи
Специфична цел 3.2 Повишаване квалификацията на работната сила, в т.ч. посредством форми на учене през целия живот
Наети по трудово и служебно
правоотношение

Брой

НСИ

5682 (2012)

6250

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

500

ОА

0 (2013)

3

ОА, училища

0 (2013)

20

Реализирани проекти в полза

Мярка 3.2.1 Повишаване и адаптация на
квалификацията на работната сила съобразно
потребностите на пазара на труда

на интеграцията на
непривилегировани групи
Обучени местни лица в
програми за квалификация и
преквалификация

Специфична цел 3.3. Насърчаване на предприемачеството
Новосъздадени социални
предприятия

Брой

Мярка 3.3.1 Създаване на нови форми на

Професионално насочени

предприемачество

младежи в риск от социално

% от общия

изключване и младежи от

брой лица

маргинализирани общности
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ПРИОРИТЕТ 4 ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА НА ЖИВОТ
Специфична цел 4.1 Подобряване качеството на компонентите на околната среда
Разделно събрани твърди
битови отпадъци

%

ОА

х

X

%

ОА

0 (2013)

100

ОА

0 (2013)

90

ОА

0 (2013)

1

ОА

Няма данни

ОА

0 (2013)

Население, обслужено от
регионалното депо за
отпадъци
Мярка 4.1.1 Ограничаване влиянието на

Население, ползващо се от

фактори с екологичен риск

мерки за защита от природни
бедствия и аварии

% от общото
население

Актуализирана общинска
програма за управление на
качеството на атмосферния

Брой

въздух
Размер на енергийни
Мярка 4.1.2 Въвеждане на интелигентно
енергийно управление

спестявания

Toe (тон
нефтен
еквивалент)

Енергоспестяващи мерки за
улично осветление

Брой

Съгласно
НПДЕЕ

10
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Специфична цел 4.2 Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и по-добри
условия за живот
Дължина на
реконструирани или
Мярка 4.2.1 Рехабилитация на общинска
пътна и улична мрежа

подобрени
общински пътища

% от всички
общински

ОА

Няма данни

90

ОА

Няма данни

30

Метри

ОА

х

Х

%

ОА

0 (2013)

100

Брой

ОА

0 (2013)

2

Брой

ОА

0 (2013)

4

Брой

ОА

0 (2013)

3

пътища
% от цялата

Рехабилитирана улична мрежа

улична
мрежа

Подмяна на водоснабдителни
Мярка 4.2.2 Реконструкция и рехабилитация

тръби

на ВиК мрежата

Население, обслужено от
ПСОВ
Модернизирани физкултурни

Мярка 4.2.3 Рехабилитация на
образователната инфраструктура

салони и спортни площадки
Оборудвани детски градини
със съвременни съоръжения за
игра и занимания

Мярка 4.2.4 Изграждане и ремонт на

Изградени нови и обновени

инфраструктура за спорт и свободно време

съществуващи спортни обекти
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Предоставяни нови социални
услуги в общността
Потребители на социални
Мярка 4.2.5 Рехабилитация на социална и

услуги в общността

здравна инфраструктура и създаване на

Сключени договори между

условия за социално приобщаване

общината и доставчици на

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

484 (2013)

630

Брой

ОА

1 (2013)

3

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

7 (2013)

15

Брой

Пожарна

0 (2013)

5

Пожарна

Няма данни

80

социални услуги
Публични обекти с подобрен
достъп на хора с увреждания
Мярка 4.1.6 Ремонт и модернизиране на

Обновени обекти в областта на

техническата база в областта на културата

културата и религията
Проекти за обновяване на
материалната база на

Мярка 4.1.7 Пожарна безопасност и защита
на населението

пожарната в общината
Подобрена квалификация на
служителите

% от общия
брой
служители

Специфична цел 4.2 Подобряване облика и свързаността между населените места
Мярка 4.2.1 Рехабилитация на обществени

Поддържани зелени системи в

площи

населените места

Метри

ОА

х

х
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Населени места с обновени
централни части и площади
Изградени нови детски
площадки

Брой

ОА

0 (2013)

3

Брой

ОА

0 (2013)

3

Брой

ОА

Няма данни

6

Обновени и обезопасени
съществуващи детски
площадки
ПРИОРИТЕТ 5 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Специфична цел 5.1 Развиване на модерна и отворена към граждани и бизнес администрация
Електронни услуги

Брой

ОА

0 (2013)

5

ОА

Няма данни

70

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

3

Общински служители,

Мярка 5.1.1 Развитие на резултатноориентирана администрация

успешно преминали курсове за

% от общия

подобряване на

брой

професионалните

служители

компетентности и умения
Извършени оценки на
въздействието на местни
нормативни актове

Мярка 5.1.2 Осигуряване на пространствена

Въведени в общинска

и материална основа за развитие

администрация нови
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хардуерни и софтуерни
продукти
Пространствени и
стратегически планове (вкл.
оценка на съществуващи) за

Брой

ОА

0 (2013)

3

развитие на територията
Специфична цел 5.2 Насърчаване на общностното развитие на територията на база на сътрудничество и широко партньорство
Мярка 5.2.1 Прозрачност и отчетност на
управлението

Проведени обществени
консултации с местното

Брой

ОА

0 (2013)

20

Брой

ОА

0 (2013)

7

население
Проекти, изпълнени в

Мярка 5.2.2 Сътрудничество и подкрепа

сътрудничество, повишаващи
ефективността в управлението
и общностното развитие
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10.2. Индикатори за въздействие
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Индикаторите за всяка цел са формулирани
въз основа на ключовите тематични компоненти от съдържанието на целите. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или
качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и
инфраструктурното развитие на общината и приноса на това за общото развитие на региона.

Индикатор за въздействие

Източник на

Мерна единица

информация

Базова стойност
(година на

Целева стойност
/2020 г./

отчитане)

Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив растеж чрез повишаване конкурентноспособността на местната икономика
Необработваеми площи
Печалба на нефинансовите предприятия

% от земеделските

ОА

55% (2013)

30%

Хил. лв.

НСИ

30,233 (2012)

41,000

Лв.

НСИ

5,729 (2012)

7734,2

% от общите приходи

ОА

0.5 (2012)

1,5

площи

Средна годишна работна заплата на наетите
лица по трудово и служебно
правоотношение
Приходи от туризъм и култура спрямо
общите приходи в общинския бюджет

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от
08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

178

Индикатор за въздействие

Мерна единица

Базова стойност

Източник на

Целева стойност

(година на

информация

/2020 г./

отчитане)

Стратегическа цел 2: Постигане на приобщаващ растеж чрез повишаване на заетостта, социалното включване и
диверсификация на доходите
Бюро по труда, гр.

Коефициент на безработица

%

Заетост на икономически активното

% от населението на

население

възраст 15-64

Относителен дял на лицата над 7 години
със средно и висше образование

18,3 (2012)

11,00

НСИ

52,2 (2012)

65

НСИ

52,1 (2011)

66

0 (2013)

2

х

- 20%

Пазарджик

%
Вид доходи (наем,

Диверсифицирани доходи

търговия, заплата,

Анкетно допитване

самонаето лице,

сред населението

дивиденти)
Анкетно допитване за
Лица в риск от бедност и социално
изключване

средния размер на
% от общото население

месечния доход; ОА
за лица на социални
помощи
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Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на жизнената среда, чрез балансирано развитие на територията,
инфраструктурата и достъпността
Водозагуби

%

ОА

Няма данни

-90%

Пътнотранспортни произшествия

%

РУ Пазарджик

х

- 20%

ОА

х

х

Пречистени отпадни води

% от всичките отпадни
води на територията

Разход на енергия за общински сгради

%

ОА

100 (2013)

70

Концентрации на фини прахови частици

µg/m3

РИОСВ Пазарджик

32,8 (2010)

25

% от населението

Анкетно допитване

0 (2013)

51%

Удовлетвореност от качеството на
предоставяните услуги
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11.

Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана

Задължително условие за успешната реализация на общинския план за развитие е неговата
способност за адаптация към промените в общинските характеристики през следващите седем
години. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през програмния
период 2021-2027 е нужна неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености посочват
потребността от разработването на система за наблюдение и оценка на плана. Системата
обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на операциите във
времето.
Целите на системата са да се определи степента на изпълнение на планираните цели, да се
проследи съответствието на плана с променящите се условия и да се аргументира нуждата от
неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложението на
системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на участващите
структури и успешното публично представяне на резултатите от наблюдението.
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване на
резултатите и въздействието на плана, посочени в предходния раздел.
11.1. Участващи структури
Основните участници са общинския съвет на община Пещера, кмета на общината,
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните институции
осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните общности и
участващите експертни екипи.
Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Практиките за осигуряване на
публичност при подготовката на плана следва да бъдат продължени и във времето на неговата
реализация, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за наблюдение
и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на всяка година
от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира процедурата за
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подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за одобрение от общинския
съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до председателя на областния
съвет за развитие на Пазарджик.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват във
всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е да
осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни.
Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните
доклади.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на информация
са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в Пазарджик,
Бюрото по труда, РИОСВ – гр. Пазарджик, Агенцията по заетостта, различни представителни
проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи.
Заинтересованите

страни

обхващат

представители

на

областната

администрация,

неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.
11.2. Дейности по наблюдението и оценката на плана
Община Пещера разполага с пакет от методологически инструменти за извършване на
наблюдение и оценка на изпълнението на местни политики. Това са:
 Методика за мониторинг, контрол и оценка на общински политики на община Пещера;
 Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на общински
политики на община Пещера;
 Правила за изпълнение на механизми за външен мониторинг при изпълнение на
политики и програми на община Пещера
Посочените документи изчерпателно представят всяка необходима стъпка, затова тук
дейностите по наблюдение и оценка на плана се свеждат до очакваните резултати и продукти от
тях.
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договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на
финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на
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Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР,
респективно неговото наблюдение, е годишният доклад. Системата за наблюдение на ОПР
Пещера предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на
докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на плана и
предоставя информация за:


социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и

прилежащата й външна среда;


степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;



конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на изпълняващите

плана;


мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за

цялостния процес по изпълнението на плана.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за
осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното
преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от Общински съвет.
Съществена функция на Общинския съвет и кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински
дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР.
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Междинната оценка
следва да проследи:


досегашния прогрес на плана;



актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;



ефективността на координацията между компетентните органи.

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на ОПР. В
случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за
разработване през втората половина на 2017 година и съобразно структурата на настоящия
документ. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението
на ОПР и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади.
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„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на
финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на
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Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. Оценката
синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на системата от
индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Изводите на междинната оценка
отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. Главните причини за промяна на плана могат
да бъдат продиктувани от динамичните социални и икономически процеси на общинско ниво,
заедно с възникнали съществени изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства
се присъединяват и важни промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от
европейските и националните нормативни и стратегически документи, основните политики и
секторните планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на
настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали
е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти –
изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от
програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за
реализация.

12.

Необходими действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност

Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката инструменти за
управление на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за изпълнението на ОПР,
междинна и последваща оценка на Общинския план. Законодателството изисква публичното
представяне на докладите – публикуване на официалната страница на община Пещера, както и
препращането им към основните заинтересовани страни. Участието на партньорите на всички
нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност,
компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се
обогатява както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните
организации в управлението и процеса на взимане на решения.
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Установено в практиката е провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за
управлението

на

плана

звена

представят

постигнатите

резултати

и

обсъждат

със

заинтересованите страни мерки за преодоляването на възникнали рискове и трудности. Друго
направление в процеса на осигуряване на прозрачност и публичност по време на реализацията
на ОПР е формирането на оперативни партньорства за реализиране на определените с
Общинския план приоритетни проекти, които са неразделна част от Програмата за реализация.
В програмата са описани: организацията за изпълнение на проектите, отговарящата структура и
участващите партньори. Предвижда се общинската администрация периодично да публикува
новини, свързани с ключовите проекти по общинския план, като част от структурата на
интернет портала на общината. Ефективен инструмент е използването на различни медийни
платформи за популяризиране на инициативите.
Община Пещера разполага с пакет от методологически инструменти за прилагане на принципа
на партньорство Това са:
 Методика за мониторинг, контрол и оценка на общински политики на община Пещера;
 Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на общински
политики на община Пещера;
 Правила за изпълнение на механизми за външен мониторинг при изпълнение на
политики и програми на община Пещера
13.

Програма за реализация на плана

Всички описани стратегически цели, приоритети, специфични цели и насоки за тяхната
реализация се конкретизират в мерки и проекти в Програмата за реализация на ОПР. Същата е
отворен документ, индикиращ конкретните инициативи във времеви и финансов аспект и
посочващ отговорните за изпълнението институции. Програмата е обединяващ документ на
действащите и в новия програмен период секторни стратегии, планове, програми и концепции с
общински характери. Тя е заключителният елемент от структурата на ОПР и водеща
предпоставка за реализацията на плана и неговите цели.
Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти,
определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите, идентифицирането на
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„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на
финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на
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отговорни организации и източника на финансирането, както и визиране на един ранен етап на
очакваните резултати и разполагане на цялата планова структура на стратегията на ОПР във
времето са задачите, които се поставят пред Програмата.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка,
която има принос към постигане на конкретна специфична цел от даден приоритет. Поради
синергичния характер на приоритетите, обаче, всеки резултат от изпълнени проекти по
Програмата носи реални ползи върху останалите цели и приоритети и така се генерира общ
кумулативен ефект от реализацията на Програмата върху развитието на територията.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически
документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, съгласно сключен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-107 от 08.11.2013г. между Община Пещера и Министерство на
финансите- Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
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Реф.
№

Индикатив
на стойност
в хил.лв

Наименование

ОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ
ПРИОРИТЕТ 1: ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНА ИНДУСТРИЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛНА БИЗНЕС СРЕДА
Специфична цел 1.1 Подобряване на производителността и
ресурсната ефективност на предприятията
М 1.1.1
Технологична модернизация и иновации

Източник на
финансиране

Отговорна
институция

Промишлени
предприятия,
земеделски
производители

17 900
15 000
13 000

П.1.1.1.1

10 000

ОПИК, частни
капитали

П.1.1.1.2

Разширяване на продуктовия асортимент и пазарния
дял на промишлените предприятия

3 000

ОПИК, частни
капитали

Промишлени
предприятия

ОПИК, ПРСР,
частни капитали

МСП,
Земеделски
производители

800

ПРСР, частни
капитали

Земеделски
производители

1 500

ПРСР, частни
капитали

Земеделски
производители

Добавяне на стойност в нискоиновативни производства
Създаване на нови производства в хранителноП.1.1.2.1 вкусовата и дървопреработвателната промишленост на
базата на местни ресурси
Специфична цел 1.2 Стимулиране развитието на селското
стопанство в подсекторите овощарство, животновъдство и
биологично земеделие
М 1.2.1
Подобряване на условията за земеделско производство
Създаване на нови и разширяване на съществуващи
П.1.2.1.1
овощни насаждения
П.1.2.1.2

Увеличаване на площите за производство и
сертифициране на биологични растениевъдни и

201 201 201 201 201 201 202
4
5
6
7
8
9
0

86 851

Обновление и усъвършенстване на производствените
технологии чрез прилагане на иновативни решения, в
т.ч. въвеждане на нисковъглеродни, енергийно
ефективни и безотпадни технологии

М 1.1.2

Период на реализация

2 000
2 000

2 300
2 300

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който
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животновъдни продукти
Специфична цел 1.3 Подобряване на условията за развитие на
местна бизнес среда
М 1.3.1
Модернизиране на общинския пазар в гр. Пещера
П.1.3.1.1

600
600

Облагородяване на настилки и покриване на общинския
пазар

ОПРР чрез
реализация на
ИПГВР

Община

1 500

ПРСР

Община, ТД,
НПО

500

ПРСР

Община, ТД,
НПО

400

ПРСР

Община, ТД,
НПО

600

ПРИОРИТЕТ 2: ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 2.1 Развитие на туризма с акцент върху
алтернативните му форми на базата на интегрирани туристически
продукти и услуги

6 745

Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща
публична туристическа инфраструктура
Разработване на пакет от тематични интегрирани
туристически услуги, продукти и атракции, вкл.
изграждане/рехабилитация на прилежаща
инфраструктура и промоция
Създаване и поддръжка на съвременна система с
указателни и информационни табели за природните и
антропогенни обекти
Разработване и реализиране на анимационни програми
за туристическа обиколка на община Пещера

3 905

Благоустрояване на к.к. „Св. Константин”

1 500

М 2.1.1

П.2.1.1.1

П.2.1.1.2
П.2.1.1.3
П.2.1.1.4
П.2.1.1.5
М 2.1.2

Актуализиране на общинската програма за развите на
туризма
Подобряване на материалната база за настаняване и
престой

6 405

5

Общински
Община, частни
бюджет, частни
инвеститори
капитали
Общински
Община
бюджет

2 500
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Изграждане на къщи за гости, вкл. среда за хранене и
отдих на територията на цялата община
Специфична цел 2.2 Социализация и маркетиране на културноисторически активи
Проучване и популяризиране на местното културноМ 2.2.1
историческо наследство
П.2.1.2.1

2 500

340

Актуализация на списъка на недвижими културни
ценности (НКЦ) на територията на община Пещера

10

П.2.2.1.2

Подобряване условията за експониране и представяне
на местното културно наследство в Историческия музей
в гр. Пещера чрез въвеждане на съвременни техники за
интерпретация и анимация

200

Провеждане на традициионни фестивали и събигия от
културния календар на територията
ПРИОРИТЕТ 3: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Специфична цел 3.1 Развитие на модерна образователна среда,
ориентирана към потребностите на местната икономика
М 3.1.1
Осигуряване на качествено образование за всички

Частни
инвеститори

340

П.2.2.1.1

П.2.2.1.3

ПРСР, частни
капитали

130

Общински
бюджет, НИНКН
ОПРР чрез
реализацията на
ИПГВР,
Общински
бюджет
Общински
бюджет

Община

Община

Община

2 500
450
450

П.3.1.1.1

Провеждане на трудова практика, производствени и
технологични тестове съвместно с ученици и др.
проекти, насърчаващи сътрудничеството между местни
училища и бизнес

150

П.3.1.1.2

Работа с родители, социални работници и медиатори в
училищата при деца от ромски произход

100

ОПРЧР, ОПНО,
Програма
"Учене през
целия живот",
Училищен
бюджет, МСП
ОПРЧР,
Училищен и
общински
бюджет

Всички училища

Всички училища
и детски
градини
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П.3.1.1.3

Оборудване на учебни кабинети за и провеждане на
извънкласни форми на обучение в сфери от интерес на
учащите и с прилагане на съвременни ИКТ

Специфична цел 3.2 Повишаване квалификацията на работната
сила, в т.ч. посредством форми на учене през целия живот
Повишаване и адаптация на квалификацията на
М 3.2.1
работната сила съобразно потребностите на пазара на
труда

П.3.2.1.1

Организиране на курсове за повишаване на
квалификацията и уменията в съответствие с
изискванията на пазара на труда и съвременни ИКТ

П.3.2.1.2

Провеждане на обучения за придобиване на
професионална квалификация, преквалификация, и
ключови компетентности за лица в риск от социално
изключване и младежи от рискови групи

П.3.2.1.3

П.3.2.1.4

П.3.2.1.5

Повишаване квалификацията на педагогическия
персонал, вкл. в планирането и провеждането на
интеркултурно образование и работа със съвременни
ИКТ
Осигуряване на стажове в общинска администрация и
местни предприятия за безработни и завършващи
средно образование младежи, вкл. такива в риск от
социално изключване и младежи от рискови групи
Осигуряване на заетост на безработни лица по
програми, насърчаващи заетостта

200

ОПРЧР, ОПНО,
Училищен
бюджет, МСП

Всички училища

1 350
1 350

300

300

ОПРЧР, ПРСР,
ОПИК, Програма
"Учене през
целия живот" и
други донорски
програми
ОПРЧР, ПРСР,
ОПИК, Програма
"Учене през
целия живот" и
други донорски
програми

МСП, НПО,
училища,
обучителни
институции

МСП, НПО,
училища,
обучителни
институции

150

ОПНОИР,
училищен
бюджет

Училища,
обучителни
институции

200

ОПРЧР,
общински
бюджет, МСП

Община,
училища, МСП

400

Национален и
общински

Община
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бюджет
Специфична цел 3.3 Насърчаване на предприемачеството
М 3.3.1
Създаване на нови форми на предприемачество
Разкриване на социални предприятия и други
П.3.3.1.1
инициативи в сферата на социалната икономика

П.3.3.1.2

Предоставяне на услуги за професионално насочване и
информация сред завършващи младежи, такива в риск
от социално изключване и младежи от
маргинализирани общности

ПРИОРИТЕТ 4: ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ
Специфична цел 4.1 Подобряване качеството на компонентите на
околната среда
М 4.1.1
Ограничаване влиянието на фактори с екологичен риск
Премахване на нерегламентираните сметища в
П.4.1.1.1 общината и подобряване на услугите, свързани със
сметосъбиране

700
700
500

200

ОПРЧР, МТСП,
ОПИК
ОПРЧР, МОН,
ОПНОИР,
Програма
"Учене през
целия живот"

МСП, НПО

Училища, НПО

58 195
11 610
1 910
200

П.4.1.1.2

Закриване и рекултивация на общинското депо

300

П.4.1.1.3

Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО

200

П.4.1.1.4

Подобряване на критична инфраструктура /свлачища,
дерета, брегове на реки и др./ и дейности за
преодоляване на последици от бедствия, аварии и
катастрофи

1 200

ПУДООС,
Общински
бюджет
ОПОС,
Национален и
общински
бюджет
Общински
бюджет
ПРСР, ПУДООС,
национален и
общински
бюджет

Община

Община

Община

Община
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П.4.1.1.5
М 4.1.2
П.4.1.2.1

П.4.1.2.2

Актуализация на общинска програма за управление на
качеството на атмосферния въздух и на ежегоден
оперативен план за подобряване качеството на
атмосферния въздух
Въвеждане на интелигентно енергийно управление
Подобряване на енергийната ефективност на сгради
публична общинска собственост в гр. Пещера

10

ОПДУ,
общински
бюджет

Община

9 700
2 000

Подбряване на енергийната ефективност на сгради
публична общинска собственост в селата Радилово и
Капитан Димитриево

1 500

П.4.1.2.3

Използване на енергия от възобновяеми източници в
публични инфраструктури, промишлени и земеделски
предприятия и в жилищния сектор

П.4.1.2.4

Инсталиране на енергоспестяващо осветление по улици
„Симон Налбант“, „Стефан Караджа“, „Хан Пресиян“,
„Спас Зафиров“, „Веселин Стайков“, „Стефан Кънчев“,
„Свети Константин“, „Петър Горанов“, „Стара Крепост“,
„Васил Левски“, „Север“

2 000

П.4.1.2.5

Инсталиране на енергоспестяващо осветление в селата
Радилово и Капитан Димитриево

700

3 500

ОПРР чрез
ИПГВР
ПРСР, МИЕ,
МФК,
национален и
общински
бюджет
ОПИК, ПРСР,
МИЕ, МФК,
национален и
общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера, ПРСР,
МИЕ, МФК,
национален и
общински
бюджет
ПРСР, МИЕ,
МФК,
национален и
общински

Община

Община

МСП,
земеделски
производители,
Община,
управители на
етажни
собствености

Община

Община
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бюджет

Специфична цел 4.2 Изграждане на нова и модернизиране на
съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и подобри условия за живот
М 4.2.1
Рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа
П.4.2.1.1

Рехабилитация на общински пътища, вкл. пътища PAZ
1170 – с. Радилово- с. К. Димитриево и PAZ 1043 –
Брацигово- К. Димитриево- Пазарджик

П.4.2.1.2

Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Пещера,
включващи ул. „Симон Налбант“, „Стефан Караджа“,
„Хан Пресиян“, „Спас Зафиров“, „Веселин Стайков“,
„Стефан Кънчев“, „Свети Константин“, „Петър Горанов“,
„Стара Крепост“, „Васил Левски“, „Север“, „Пирин“,
„Орешака“, „Еделвайс“, „Родопа“, „Бор“, „Брегалница“

П.4.2.1.3
М 4.2.2

П.4.2.2.1

П.4.2.2.2

45 300
6 700

Рехабилитация на уличната мрежа в селата Радилово и
Капитан Димитриево
Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата
Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на
улици "Симон Налбант", „Спас Зафиров“, „Петър
Горанов“, „Христо Ботев“, „Освобождение“, „Чаталджа“,
„Иван Вазов“, „Стара Крепост“, „Орешака“, УПИ I- кв. 17
по ПУП на гр. Пещера (Казармата),
Изграждане и експлоатация на Пречиствателна станция
за отпадни води за град Пещера

1 800

ПРСР, МИП,
национален и
общински
бюджет

Община

2 400

ОПРР чрез
ИПГВР

Община

2 500

ПРСР, МИП,
национален и
общински
бюджет

Община

10 500

ОПОС,
национален и
общински
бюджет

Община

10 000

ОПОС

Община

26 500
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П.4.2.2.3

Изграждане и експлоатация на обща за двете села
Пречиствателна станция за отпадни води

4 000

П.4.2.2.4

Осигуряване на допълнително водоснабдяване на с.
Радилово

2 000

М 4.1.3
П.4.1.3.1

П.4.1.3.2

М 4.1.4
П.4.1.4.1

П.4.1.4.2

ПРСР, ПУДООС,
национален и
общински
бюджет
ПРСР, ПУДООС,
национален и
общински
бюджет

Община

Община

950

Рехабилитация на образователната инфраструктура
Ремонт на спортните площадки и физкултурните салони
към тях на училищата "Патриарх Евтимий" и
"П.Р.Славейков"

Ремонт/обновяване/оборудване на детските градини в
общината, вкл. на дворните пространства към тях

Изграждане и ремонт на инфраструктура за спорт и
свободно време
Изграждане на многофункционален спортен комплекс в
гр. Пещера

350

ОПРР чрез
ИПГВР

Община

600

ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера, ПРСР,
национален и
общински
бюджет

Община

2 600
2 000

Реконструкция и оборудване на стадионите в гр. Пещера
и с. Радилово

600

ОПРР чрез
ИПГВР
ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера, ПРСР,
национален и
общински
бюджет, частни
инвестиции

Община

Община
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М 4.1.5
П.4.1.5.1

П.4.1.5.2

Рехабилитация на социална и здравна инфраструктура и
създаване на условия за социално приобщаване
Изграждане на социални жилища за уязвими и
маргинализирани групи в гр. Пещера

Въвеждане на нови услуги и разширяване обхвата и
кръга от потребители на предоставяни социални услуги

6 000
5 000

600

П.4.1.5.3

Изграждане, реконструкция, ремонт на общински
обекти в сферата на здравеопазването и прилежащите
им пространства, вкл. подобряване достъпа за хора с
увреждания

М 4.1.6

Ремонт и модернизиране на техническата база в
областта на културата

П.4.1.6.1

Ремонт на сградния фонд на читалищата и музеите и
модернизация на читалищния и музеен инвентар

500

П.4.1.6.2

Основен ремонт и реставрация на храмовете на
територията на община Пещера

600

М 4.1.7

Пожарна безопасност и защита на населението

1 450

Осъвременяване на материалната база на пожарната в
общината, включващо ново оборудване (съоражения за
спасяване) и техническа екипировка
Професионална квалификация на служителите от
П.4.1.7.2
пожарната
Специфична цел 4.3 Подобряване облика и свързаността между
П.4.1.7.1

400

ОПРР чрез
ИПГВР
ОПРЧР,
национален и
общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера,
национален и
общински
бюджет

Община

Община, НПО

Община, МБАЛ

1 100
ПРСР, МК,
национален и
общински
бюджет
ПРСР, Общински
бюджет

Община,
читалища
Храмове

1 200

Национален
бюджет

Пожарна

250

Национален
бюджет

Пожарна

1 285
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населените места
М 4.3.1
Рехабилитация на обществени площи
Благоустрояване на тротоари и междублокови
П.4.3.1.1
пространства в квартал "Изгрев"

1 285
150

П.4.3.1.2

Благоустрояване района около „Стария Часовник“
(изграждане на алеи, зелени площи, поливна система и
вертикална планировка)

85

П.4.3.1.3

Ремонт и обновяване на централни части и площади на
територията на община Пещера

600

П.4.3.1.4

Благоустрояване на паркове, зелени площи и зони за
отдих

300

П.4.3.1.5

Изграждане на предпазна ограда на централен градски
парк- 800 м.

150

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Специфична цел 5.1 Развиване на модерна и отворена към
граждани и бизнес администрация
М 5.1.1
Развитие на резултатно-ориентирана администрация
Поддържане на практики и стандарти за управление на
П.5.1.1.1
качеството

ПРСР, Общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР,
Общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера, ПРСР,
общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР за гр.
Пещера, ПРСР,
общински
бюджет
ОПРР чрез
ИПГВР,
Общински
бюджет

Община

Община

Община

Община

Община

1 511
781
565
50

Общински
бюджет

Община
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П.5.1.1.2

Въвеждане на нови и подобряване на съществуващи
услуги, вкл. интегриране и електронизация

300

ОПДУ

Община

П.5.1.1.3

Въвеждане на интелигентно регулиране, вкл. действия
за намаляване на административната тежест

70

ОПДУ

Община

П.5.1.1.4

Езиково обучение и професионална квалификация на
служители на общинска администрация

70

ИПАЕИ,
общински
бюджет

Община

65

ОПАК

Община

10

ОПДУ

Община

ОПРР
ОПДУ,
общински
бюджет

Община

П.5.1.1.5
П.5.1.1.6
М 5.1.2
П.5.1.2.1
П.5.1.2.2

Реализиране на проект: „Ефективна координация и
партньорство при разработването на стратегически
документи и провеждането на политики в Община
Пещера”
Създаване на електронни архиви в общината
Осигуряване на пространствена и материална основа за
развитие
Разработване на ИПГВР за гр. Пещера 2014-2020

216
200

Изготвяне на междинна и последваща оценка на ОПР на
община Пещера

Специфична цел 5.2 Насърчаване на общностното развитие на
територията на база на сътрудничество и широко партньорство
М 5.2.1
Прозрачност и отчетност на управлението

16

Община

730
100

П.5.2.1.1

Подобряване на процеса за провеждане на обществени
консултации

50

П.5.2.1.2

Осигуряване на по-добра публичност, отчетност и
информираност за работата на местната власт

50

М 5.2.2

Сътрудничество и подкрепа

630

ОПДУ,
общински
бюджет
ОПДУ,
общински
бюджет

Община

Община
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П.5.2.2.1

Изграждане на партньорства с местния бизнес и НПО
чрез ПЧП и МИГ

500

П.5.2.2.2

Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на
добри практики за местно управление и развитие

130

ПРСР, общински
бюджет, частни
капитали
ОПДУ,
общински
бюджет

Община,
бизнес, НПО
Община
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14.

Предварителна оценка на плана

15.

Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече
настъпилите промени

Изменението на климата е едно най-големите съвременни

предизвикателства пред

управлението и човечеството като цяло. От няколко години Европейският съюз се е ангажирал
да се справи с изменението на климата на вътрешно и международно равнище и е поставил този
ангажимент в челните места в дневния ред на ЕС, както е отразено и в европейската политика в
областта на изменението на климата. В действителност, ЕС е предприел действия за
ограничаване на емисиите от парникови газове във всички сфери на своята дейност в стремежа
си да постигне следните цели: консумирането на по-малко замърсяваща енергия по поефективен начин, създаването на възможности за по-чист и по-балансиран транспорт,
възлагането на по-големи екологични отговорности пред фирмите, без с това да компрометира
тяхната конкурентоспособност, обезпечаването на екологосъобразно планиране за използването
на земята и селското стопанство и създаването на условия, допринасящи за научни изследвания
и иновации.
По-долу е представено резюме на методологическата рамка ЕС за борба с изменението на
климата.
Реалистична рамка за дългосрочна политика
Вследствие от работата по Европейската програма по изменението на климата Европейският
съюз предлага реалистична стратегия по изменението на климата, защитаваща практическите
действия за предотвратяване повишаването на температурата на земната повърхност с повече
от 2 °С над прединдустриалните равнища. В подкрепа на рамката са разработени следните
стратегически документи.
 Стратегия относно изменението на климата: основи на стратегията
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 Стратегия за изменението на климата до 2020 година и след това
 Стартиране на Европейската програма за изменението на климата
Намаляване на емисиите от парникови газове като приоритетна цел
Намаляването на парниковите газове е ключов компонент от европейските действия. ЕС е въвел
механизъм за мониторинг, за да проследява редовно емисиите и поглъщането на тези газове. С
оглед на постепенното намаляване на емисиите ЕС е създал и система въз основа на пазарните
правила, схема за търговия с емисии от парникови газове и конкретни правила относно
флуорираните парникови газове. Следните документи детайлизират целите и стъпките в
намаляване на емисиите от парникови газове:
 Намаляване на парниковите газове до 2020 г.
 Емисии на парникови газове: намаляване на емисиите с 20 % или повече до 2020 г.
 Механизъм за мониторинг на емисиите на парникови газове
 Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове
 Намаляване на флуорираните парникови газове
Мониторинг и адаптиране към неизбежните последствия от изменението на климата
Степента на климатичните въздействия може да бъде измерена благодарение на системата за
глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМООС), докато няколко европейски
мерки предоставят възможност за спешна реакция. Те включват конкретно механизмът за
гражданска защита на Общността и конкретни мерки, касаещи наводненията и сушите. През
2007 г. Комисията прие Зелена книга относно адаптирането към изменението на климата в
Европа.
 Европейска програма за наблюдение на Земята (GMES)
 Адаптиране към изменението на климата
 Механизъм за гражданска защита
 Управление и оценка на наводненията
 Борба с обезлесяването
 Борба срещу нелегалното сечене и извозване на дървени трупи (предложение)
Протоколът от Киото и ангажиментът на ЕС в международните преговори
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На международната арена ЕС има водеща роля в усилията за борбата с изменението на климата
и участва активно в преговорите по тази тема. През 1998 г. ЕС подписа Протокола от Киото към
Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, който се занимава с шест парникови
газа. Нещо повече, за да помогне на развиващите се страни да се изправят срещу
предизвикателството на изменението на климата, ЕС прие стратегия относно изменението на
климата в контекста на сътрудничеството за развитие.
 Протокол от Киото за изменението на климата;
 Прилагане на Протокола от Киото;
 Стратегия относно изменението на климата в контекста на сътрудничеството за развитие
По-малко замърсяваща, по-ефективна енергия
Тази серия от мерки също фокусира енергийния пазар повече върху устойчивостта, особено
чрез данъчни мерки чрез документи, насочени към:
 Енергийна политика за Европа;
 Рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електричеството
 Устойчиво генериране на енергия от изкопаеми горива
 Демонстрация на улавянето и съхранението на СО2
Контролиране и рационализиране на енергийното потребление благодарение на енергийната
ефективност
ЕС стартира широкомащабни консултации на база на Зелена книга и прие план за действие за
периода 2007 - 2010 г., за да направи енергийната ефективност и енергоспестяването ключови
компоненти на европейската енергийна политика. Съюзът прие и конкретни мерки, в частност
относно енергийната ефективност и етикетирането на енергопотребяващите продукти.
Разработени са следните документи:
 Цел за енергийна ефективност за 2020 г.
 План за действие за енергийна ефективност (2007-2012)
 Зелена книга за енергийната ефективност
 Към европейски стратегически план за енергийните технологии
Да направим възобновяемата енергия истинска и достъпна алтернатива
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документи и провеждането на политики в Община Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос І „Добро
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До 2020 г. общо 20 % от потреблението на енергия в Европа трябва се задоволява от
възобновяеми източници: такава е целта, която ЕС си постави през 2007 г. За постигането на
тази цел съюзът прие мерки, насочени към насърчаването на възобновяемите енергийни
източници и развиването на пазарите в секторите за биомаса и биогорива, наред с другите
мерки. Разработени са следните документи в подкрепа на ВЕИ:
 Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
 Пътна карта за възобновяемите енергийни източници
 План за действие за биомасите
 Стратегия на ЕС за биогоривата
По-чист и по-добре балансиран транспорт - постигане на целите на транспортната
политика
Амбициозното възобновяване на транспортната политика на ЕС чрез Бялата книга, приета през
2001 г., ще даде значителен принос към намаляването на въздействието на транспорта върху
изменението на климата. Постигането на тази цел ще изисква конкретно по-добро управление
на товарния транспорт и обуздаване на технологиите.
 Бяла книга: Европейска транспортна политика за 2010 г.
Установяване на баланс между сухопътния и въздушния транспорт и околната среда
ЕС прие широка гама от мерки за намаляване на въздействието на сухопътния и въздушния
транспорт, включваща мерки за намаляване на нивата на замърсяващите емисии, мерки за
управление на движението и данъчни мерки.
 Облагане с данък на тежкотоварни автомобили: директива „Евровинетка”
 Данъци, свързани с леките автомобили
 Авиация и изменение на климата
 Рамка за създаването на Единно европейско небе (SES)
 Единно европейско небе II
 „Чисто небе”
 Интернализация на външните транспортни разходи
Насърчаване на транспорта по железопътните линии и водните пътища и интермодалност
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За подобряване на баланса между начините за транспорт и за насърчаването на по-малко
замърсяващи транспортни средства ЕС подкрепя разработването на мерки за насърчаване на
железопътния, морския и водния транспорт и за обединяването на различните начини на
транспорт (интермодалност).
 Бяла книга: Стратегия за съживяване на железопътната мрежа на Общността
 Насърчаване на вътрешния воден транспорт „NAIADES”
 Програма за насърчаване на корабоплаването на къси разстояния
 Стратегия за намаляване на атмосферните емисии от мореплавателни съдове
 Програма „Марко Поло II”
 Зелена карта за морската политика
Конкурентни, отговорни фирми
Фирмите са задължени да вземат под внимание и да намалят влиянието на своите дейности
върху околната среда (според принципа „замърсителят плаща”). Инструментът „Отговорност за
околната среда им помага за това.
 Отговорност за околната среда
Селско стопанство и планиране за използването на земята в полза на околната среда
Емисиите от парникови газове в резултат от човешката дейност могат да се намалят чрез
адекватно управление на земята, което включва освен другите неща, съхранението на въглерода
и насърчаването на нискоемисионните дейности. Мерките в тази посока са:
 Улавяне и съхранение на въглероден диоксид
 Тематична стратегия за защита на почвите
 Депониране на отпадъци
 Производство и етикетиране на органични продукти
Адаптирана рамка за иновации
ЕС е създал множество пакети за пряко и косвено финансово съдействие, особено в подкрепа на
новаторските проекти и технологичното развитие.
 SET - План за разработване на технологии с ниски нива на въглеродни емисии
 Седма рамкова програма
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически
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 Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации
 План за действие в полза на екологичните технологии
 Стратегически план за енергийните технологии (план SET)
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