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Настоящият доклад представя резултатите от последващата оценка на
Общинския план за развитие (ОПР) на Община Стрелча 2014-2020г.
Нормативно основание за извършване на последваща оценка
Съгласно чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Общинският план за
развитие (ОПР) е документ за стратегическо планиране, който определя
средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие.
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани
със Закона за регионалното развитие (ЗРР).
Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР е
изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на
стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и по-добра работа
на отговорните институции за провеждането на политиката за регионално развитие.
Общинският план за развитие на Община Стрелча за периода 2014 - 2020 г. е
разработен в съответствие с действащите изисквания на Закона за регионално развитие
и Правилника за неговото прилагане. ОПР е приет с Решение №771/26.06.2014г. от ОбС
– Стрелча
В съответствие с чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за регионално развитие се извършва
последваща оценка на ОПР не по-късно от една година след изтичането на периода на
неговото действие. Оценката трябва да бъде достатъчно ясна, конкретна и подробна,
така че да отразява възможно най-точно гореописаните етапи от оценката на
документа.
В съответствие с изискванията на Методическите указания, Общинският план за
развитие на община Стрелча за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в
документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална
стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено
развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020 г. и ОСР на
Област Пазарджик).
В процеса на изпълнение разработването на оценката изпълнителят се
консултира с възложителя, като се следват стриктно инструкциите му. Оценката се
приема от кмета на общината и се представя за информация на общинския съвет.
Цели и задачи на разработване на последващата оценка
Целта на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация
за постигнатите резултати от прилагането на Общински план за развитие на Община
Стрелча за периода 2014-2020г. и да направят изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
- Изготвена оценка на степента на постигане на целите, заложени в ОПР за
периода 2014-2020г. и устойчивостта на постигнатите резултати;
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Изготвена оценка на общото въздействие на ОПР за периода 2014-2020г.;
Изготвена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за
постигане на приоритетите и целите в ОПР;
- Направени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно
развитие.
Продуктът от реализацията на дейността ще подобри процеса на изменение/
актуализиране на приетия План за интегрирано развитие на Община Стрелча за
периода 2021-2027г. и на местни стратегически документи, които ще действат през
следващия програмен период.
-

Етапи, методи и източници на информация за провеждане на оценката
Извършването на Последваща оценка на ОПР премина през следните етапи:
Проучване: През този етап е създадена организацията за провеждане на Последващата
оценка. Проучени са основни планови и стратегически документи и е събрана базова
информация, статистически данни и други за нуждите на анализа.
Анализ и оценка: През този етап е извършено обобщаване, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация. Изготвена е Последващата оценка на ОПР,
резултатите от която са описани в настоящия доклад. Направени са изводи и препоръки
относно провеждането на политиката за местно развитие.
Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със съгласуване
на Доклада от Последващата оценка и направените констатации с Общинска
администрация – Стрелча. Направените допълнения, коментари и забележки от страна
на администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за Последващата
оценка.
За изготвяне на Последващата оценка са използвани следните методи:
Наблюдение: пряк метод за събиране на данни и информация;
Проучване: проучване на документи, информация и данни от различни източници;
Описание: описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
Анализ и синтез: анализ на базовата входяща информация и данни и обобщение на
резултатите за нивото на изпълнение на ОПР;
Оценка: оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели,
ефективност и ефикасност на използваните ресурси;
Сравнение: сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база сравнението са
направени изводи и препоръки;
Работа в екип: съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в
действията на екипа за изготвяне на Последващата оценка за изпълнение на ОПР.
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За изпълнение на горепосочените задачи са използвани следните източници на
информация:
- Общински план за развитие на Община Стрелча – 2014 – 2020г.;
- Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Стрелча 2014 –
2020 г.
- Други източници на информация – териториалните служби и НСИ, Агенция по
заетостта, ИСУН и други;
При извършване на документалната проверка е отчетена липсата на Годишни
доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община
Стрелча за периода 2014 – 2020г., които осигуряват информация за изготвяне на
междинната и последващата оценка на плана, съгл. чл.91, ал.6 от ППЗРР.
При изготвяне на оценка на общото ограничаващо действие оказа липсата на
пълен набор от статистическа информация на ниво община към края на 2020г. по някой
от посочени индикатори. Това затруднява изготвянето на оценката на общото
въздействие. Освен това липсата на Годишни доклади до известна степен затрудни
обработването на информацията от гледна точка на факта, че съпоставката е
осъществена между базова и крайна цел.
В последащата оценка е обработена и включена информацията за изминалата
2020г.
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I. ОЦЕНКА НА
СТЕПЕНТА НА
ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
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1.1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Стрелча за
периода 2014-2020г.
Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието на
община Стрелча, стратегическа цели, приоритети, мерки и проекти/дейности за
реализация.
Фигура 1. Стратегическа рамка на ОПР Стрелча за периода 2014-2020

ВИЗИЯ: Постигане на мисията чрез балансирано пространствено развитие,
инвестиции в публична и социална инфраструктура, стимулиране на
икономическия потенциал и защита на природното и културното наследство

Стратегическа цел на ОПР : Създаване на нови възможности за подобряване
условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората,
съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище,
здравния статус на населението.

Приоритет № 1.
Интелигентен растеж
и икономическо
развитие.

Приоритет № 2.
Постигане на
социална кохезия
чрез укрепване и
развитие на
човешкия капитал.

Приоритет № 3.
Техническа и
инженерна
инфраструктура.

Приоритет № 4.
Екологично
развитие.

Приоритет № 5.
Укрепване на
административния
капацитет и развитие
на нови
професионални
умения.

За постигане на желаната визия е дефинирана една стратегическа цел: Създаване
на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната икономика и
средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, доходите,
образователното равнище, здравния статус на населението.
Съобразно структурата на стратегическата рамка са определени пет приоритета,
които директно са обвързани с конкретни специфични цели. Приоритетите заедно със
съдържанието им са необходимите условия за постигане на стратегическите цели и
визията за община Стрелча. Всеки приоритет и специфичните му цели съсредоточава
нужните мерки, които е предвидено да бъдат предприети в подкрепа на местното
развитие. Приоритетите най-общо представляват темите, които обосновават
разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през програмния
период.
Приоритетите са съчетание от мерки, разкриващи какво точно трябва и може
да се осъществи в общината. Мерките са отворени и през периода на изпълнение на
Програмата за реализация има възможност за допълване с нови проекти. В този
смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в
Програмата за реализация на ОПР. Но с оглед факта, че не са изготвяни годишни
доклади и не са предприети действия по актуализация/ изпълнение на ОПР в резултат
на направените препоръки от Междинната оценка (2018г.), то настоящият доклад
стъпва на разработения ОПР.
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Междинната оценка дава следните препоръки:
С цел подобряване хода на изпълнението и наблюдението на ОПР 2014-2020, в
резултат от извършената оценката се препоръчва да бъдат предприети следните
конкретни мерки:
- Да се прецизира системата от индикатори за наблюдение и оценка и да се
въведе използването на ключови индикатори за въздействие, даващи
възможност за оценка на качествените промени, настъпващи в резултат
постигането на приоритетите на ОПР.
- За оставащия период на действие до 2020 г. да се приложи по-ефективна
системата за управление, наблюдение и вътрешна оценка на плана, която да
отчита напредъка по ОПР, включително приноса на бизнеса и другите
организации и институции на територията на общината, чиято дейност
допринася за постигане на набелязаните цели;
- Да се въведе практика по разработване на годишни доклади за наблюдение
изпълнението на ОПР, както и да се поддържа информация (количествена и
качествена) относно постигането на целевите стойности на заложените
индикатори съгласно чл. 91 от ПП ЗРР.
- Въвеждане на практика по обсъждане на годишните доклади в рамките на
общинската администрация и с ключови партньори и заинтересовани страни.
- По-широко популяризиране и осигуряване на повече информация и
публичност по отношение на мерките и резултатите от изпълнението на ОПР
на община Стрелча на интернет-страницата на общинска администрация.
- Да се извърши актуализация на графика за реализация на ОПР по отношение
на времето за изпълнение на отделните елементи, като се отчитат забавянията в
процедурите и схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от
оперативните програми и ПРСР.
Към всеки от приоритети са посочени конкретни мерки. При извършване на
първоначалния преглед е установено, че част от мерите не са обвързвани с конкретни
проекти. В Програмата за реализация на Общински план за развитие 2014-2020г. на
Община Стрелча (в хил. лв.) са посочени конкретни проекти, обвързани със
съответната мярка.
При извършване на оценката е установено, че някой от мерките се дублират
както смислово, така и по отношение на обхвата. В резултат на направеното
проучване се идентифицираха проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на
отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към
релевантна мярка в зависимост от тематичното им направление.
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1.2. Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на постигнатите
резултати
1.2.1. Оценка на степента на изпълнение на Приоритет № 1. Интелигентен растеж
и икономическо развитие
Приоритет 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие включва 8
специфични цели, насочени към осигуряване на условия за развитие на бизнес среда,
благоприятстваща иновациите и инвестициите в производства и услуги с висока
добавена стойност, във високи технологии, както и развитието на сектора на селското
стопанство и МСП.
Фигура 2. Степен на изпълнение на специфичните цели по Приоритет 1.
незадоволително

задоволително

добро

много добро

отлично

1
1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

СЦ1

СЦ2

СЦ3

СЦ4

СЦ5

СЦ6

5

5

СЦ7

СЦ8

По 3 от специфичните цели не са изпълнени нито една от планираните мерки и
дадената е оценка е „незадоволителна“, а при останалите специфични цели
изпълнението е частично, като оценката за тях е „задоволителна“.
Таблица 1. Степен на изпълнение на проектите по Приоритет №1.
Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в
промишлеността и селското стопанство
Мярка 1. Създаване на условия за стимулиране на МСП
1
Анализ на потребностите и подкрепа на бизнеса от
1.1.1.
не е изпълнено
страна на общината
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№

1.1.2.

Наименование на проект/дейност
Регулярни срещи с бизнеса и
възможностите от съответни проекти

информиране

за

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.
изпълнено без
финансов ресурс
по ОПР

Информация за възможностите за финансиране по
1.1.3.
европейски програми от фондовете на ЕС от уеб- не е изпълнено
страницата на общината
Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на
1.1.4.
не е изпълнено
бизнеса на местно ниво
1
Мярка 2. Създаване на регионални клъстери и мрежи
Иницииране, разработване и реализиране на проект за
1.2.1.
създаване и развитие на клъстер в производството на не е изпълнено
етерични масла
Иницииране, разработване и реализиране на проект за
1.2.2.
не е изпълнено
създаване и развитие на регионален клъстер - туризъм
2
Мярка 3. Подкрепа за фирми-производители от общината
Подпомагане
участието
на
производителите
в
изпълнено без
1.3.1.
регионални, национални и международни изложения и финансов ресурс
панаири
по ОПР
Осигуряване на възможности за стрелчански фирмиизпълнено без
1.3.2.
производители да разполагат със собствени щандове и финансов ресурс
по-добри условия по време на Коледните базари в града
по ОПР
1.3.3.
Организиране на фестивал на виното
не е изпълнено
Организиране на ежегодно търговско изложение за
1.3.4.
не е изпълнено
здравословни хранителни продукти
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез
1
маркетинг, премахване на пречките за инвестиции,
координиране на инициативите за икономическо развитие
Маркетингово
проучване
на
възможностите
и
2.1.1.
не е изпълнено
дефиниране на потенциални инвеститори
Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори,
2.1.2.
не е изпълнено
организиране и участие в бизнес форуми и срещи
Разработване на „бизнес профил на община Стрелча”,
2.1.3.
съдържащ подробна и актуална информация, насочен не е изпълнено
към потенциалните инвеститори
Създаване на гаранционен фонд и фонд рисков капитал в
2.1.4.
не е изпълнено
подкрепа на местния бизнес
Мярка 2. Подкрепа за развитие на бизнес и пазарна
2
инфраструктура
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№

Наименование на проект/дейност

Проучване на площадки за изграждане на нови
производствени зони
Изграждане/обновяване на прилежащите комуникации
2.2.2.
към съществуващите производствени зони
Модернизиране на базата на Общински пазари в гр.
2.2.3.
Стрелча
2.2.4.Д Допълнен - проекти на бизнеса по ОПИК
Мярка 3. Подкрепа на ново технологично развитие
2.3.1.
Разработване на общинска иновационна стратегия
Подкрепа на публично-частните партньорства при
2.3.2.
трансфер на технологии
2.3.3.
Иновации и технологии за стартиращи фирми и МСП
Иновации в енергийна ефективност и опазване на
2.3.4.
околната среда
Мярка 4. Развитие на информационно общество, подпомагащо
бизнеса
2.2.1.

2.4.1.

Изграждане на широколентови комуникационни мрежи

2.4.2.

Подпомагане развитието на информационното общество
и осигуряване на достъп до информация

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.
не е изпълнено
не е изпълнено
не е изпълнено
допълнен
1
не е изпълнено
не е изпълнено
не е изпълнено
не е изпълнено
2
изпълнено без
финансов ресурс
по ОПР
изпълнено без
финансов ресурс
по ОПР

Подобряване достъпа до развитието на он-лайн публични
не е изпълнено
и бизнес услуги
Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и
индиректно
2.4.4.
ефективно
използване
на
информационните
и
изпълнение
комуникационните технологии
Развитие на умения в населението, свързани с
2.4.5.
не е изпълнено
информационните и комуникационните технологии
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие
на селското стопанство
2
Мярка 1. Развитие на земеделието и животновъдството
Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване и
3.1.1.
изпълнено
развитие на земеделски и животновъдни стопанства
Осигуряване на компетентна информация за подходящи
3.1.2.
не е изпълнено
породи, изисквания за качество, пазарни конюнктури
Административна подкрепа в изготвяне и реализация на
3.1.3.
не е изпълнено
инвестиционните проекти
3.3.4.
Разширяване на ветеринарната помощ за общината
не е изпълнено
3
Мярка 2. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства
2.4.3.
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№

Наименование на проект/дейност

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.

и естетизиране на ландшафта
Изграждане,
отводняване
и
стабилизиране
на
3.2.1.
не е изпълнено
селскостопанските пътища
Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания,
3.2.2.
изпълнено
заслони, места за почивка
Мярка 3. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения
2
(лозя, овощни градини)
Максимално оползотворяване на възможностите на
частично
3.3.1.
фондовете на ЕС
изпълнение
3.3.2.
Привличане на инвеститори за развитие на земеделието
не е изпълнено
3.3.3.
Съдействие за комасация на необходимата земя
не е изпълнено
1
Мярка 4. Оптимизиране на поливното земеделие
Информационна, методическа и организационна помощ
3.4.1.
не е изпълнено
за създаване на сдружения за напояване
Иницииране на публичен проект за обновяване и
3.4.2.
не е изпълнено
разширяване на напоителните полета и съоръжения
Осигуряване на достъп до научно-приложните
3.4.3.
разработки
за
оптимизиране
на
напояването не е изпълнено
(информационно-консултативна система)
Актуализиране и картиране на микрорайоните,
3.4.4.
не е изпълнено
подходящи за поливно земеделие
Мярка 5. Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване
1
на съществуващи горски масиви
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор
Мярка 1. Осигуряване на масов достъп до актуална
1
информация и повишаване на научното обслужване в
аграрния сектор
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови
1
браншови организации на производители (овощари, пчелари,
животновъди, зърнопроизводители)
Преустройство и модернизация на пчелини по
4.2.1.
не е изпълнено
изискванията на ЕС
4.2.2.
Подкрепа на млади фермери
не е изпълнено
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските
продукти
Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към
1
нарастващите изисквания на стандартите на ЕС
1
Мярка 2. Изграждане на земеделски тържища и борса
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Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селата
Мярка 1. Привличане на инвеститори в предприятия за
1
преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене,
консервиране, дестилиране)
Устройствени проекти, уреждане на собствеността на
6.1.1.
земята, осигуряване на инфраструктура и маркетинг за не е изпълнено
привличане на инвеститори;
Мярка 2. Подпомагане на частни инициативи в създаване на
1
микропредприятия
Мярка 3. Подпомагане на частните инициативи в областта на
2
туризма
Проучване и информиране за възможностите за
финансиране, помощ при изготвяне на проекти за
частично
6.3.1.
кандидатстване, включване в регионалните туристически
изпълнение
продукти;
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер „Стрелчански етерични
масла”
Мярка 1. Популяризиране на клъстера като висша
1
организационна форма за отстояване на пазари и конкуренция
Мярка 2. Организиране на заинтересованите производители,
1
създаване на партньорство
Мярка 3. Оползотворяване на финансовите ресурси за
1
институционално изграждане на клъстери
Мярка 4. Създаване на център за разпространение на
информация,
обучение,
консултации
и
подкрепа
на
1
стартиращите фирми
Мярка 5. Създаване на координационна програма за насочване на
1
нови инвестиционни инициативи към клъстер
Специфична цел 8: Развитие на алтернативен туризъм
Мярка 1. Професионална промоция и реклама на
1
туристически продукти, базирани на настоящото предлагане
Програма за визуална информация, ориентация и
8.1.1.
не е изпълнено
реклама на туристическото предлагане в общината
Мярка 2. Създаване на актуализирана общинска програма за
1
алтернативен туризъм (2014 -2020)
Мярка
3.
Създаване
на
туристически
продукт
1
„Археологически и исторически училища на терен”
Мярка 4. Информиране на населението за възможните
1
инициативи и достъпните финансови източници за
17

№

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.

Наименование на проект/дейност

изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на
туристически услуги
Мярка 5. Създаване на специализирана устройствена схема за
развитие на туризъм в общината и съседните общини
Мярка 6. Подобряване на туристическата инфраструктура и
информация
8.6.1.
Изграждане на екопътеки
Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите
8.6.2.
ареали
Подкрепа за туристическия информационен център –
8.6.3.
създаване на пълен актуализиращ се информационен и
рекламен пакет за туристическо предлагане;
Превръщане
на
Стрeлченска
Средна
гора
в
8.6.4.
привлекателно място за екотуризъм;

1
3
изпълнено
частично
изпълнение
частично
изпълнение
частично
изпълнение

1.2.2. Оценка на степента на изпълнение на Приоритет № 2. Постигане на
социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал.
По 1 от специфичните цели не са изпълнени нито една от планираните мерки и
дадената е оценка е „незадоволителна“, по двете мерки от СЦ 1 се отчита много добро
изпълнение, а отлично изпълнение получава Мярка 1. Модернизиране на сградния
фонд и оборудването на училищата по СЦ 2.
Фигура 3. Степен на изпълнение на специфичните цели по Приоритет 2.
незадоволително

задоволително

добро

много добро

отлично

1

1

1

1

2

СЦ1

1

1

1

1

СЦ2

СЦ3

СЦ4

СЦ5
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Таблица 2. Степен на изпълнение на проектите по Приоритет №2.
Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
Мярка 1. Изграждане на информационна система за търсената
4
от инвеститори работна сила и предлаганите специалисти
Информиране на работодателите и безработните лица за
изпълнено без
1.1.1.
политиката по заетостта, регламентирана в Националния финансов ресурс
план за действие по заетостта
по ОПР
Усъвършенстване
на
системата
за
работа
с
работодателите, с цел максималното им обхващане и
изпълнено без
1.1.2.
насърчаване за използване на предлаганите от ДБТ гр. финансов ресурс
Панагюрище услуги по заетостта, съобразно ситуацията
по ОПР
на пазара на труда
Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на
4
местната
икономическа
активност
и
повишаване
адаптивността на човешките ресурси
Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и
2.2.1.
изпълнено
самонаети
Адаптиране на съществуващата и създаване на нова
изпълнено без
2.2.2.
образователно-квалификационна
инфраструктура
с финансов ресурс
многоцелево предназначение
по ОПР
2.2.3.
Създаване на работни места в секторите с растеж
не е изпълнено
Действия за увеличаване устойчивото участие на жените
2.2.4.
не е изпълнено
в пазара на труда
Действия за засилване на социалната интеграция на
хората в неравностойно положение, в т.ч. хората,
2.2.5.
изпълнено
изложени на социално изключване и малцинствата и
хората с увреждания;
Развиване
на
връзки
между
социалните
и
2.2.6.
икономическите партньори и мониторинг на чуждите не е изпълнено
пазари на труда
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието
Мярка 1. Модернизиране на сградния фонд и оборудването на
5
училищата
Мярка 2. Увеличаване дела на информационните и
1
комуникационните технологии в училищата
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
Мярка 1. Провеждане на общинска политика за намаляване
1
броя на здравно-неосигурените лица
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№
3.1.1.
3.1.2.

Наименование на проект/дейност
Участие в международни проекти и здравни мрежи
Създаване на условия за привличане на медицински
специалисти

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.
не е изпълнено
не е изпълнено

изпълнено без
Подобряване на координацията между лечебните
3.1.3.
финансов ресурс
заведения за ПИМП, МИ и болницата в Панагюрище
по ОПР
Обновяване на сградния фонд на здравната система в
3.1.4.
не е изпълнено
общината
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането
2
на културно-историческото наследство
4.1.1.
Инвестиции за обновяване на културните институции
не е изпълнено
Опазване, експониране, социализиране и популяризиране
частично
4.1.2.
на културно-историческото наследство
изпълнение
Насърчаване на предприемачеството в сферата на
4.1.3.
не е изпълнено
културата
5
Мярка 2. Развитие на спорта и местата за отдих
1
Мярка 3. Развитие на младежките дейности
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите
групи
5
Мярка 1. Развитие на социалните услуги
Ремонт и модернизация на средата и условията в
5.1.1.
социалните заведения и развитие на дом за стари хора и не е изпълнено
инвалиди;
Изграждане на хоспис, осигуряващ грижи за терминално
5.1.2.
не е изпълнено
болни пациенти съгласно Закона за здравето
Подобряване състоянието на социалните и защитени
5.1.3.
не е изпълнено
жилища;
Проект
„Подкрепа за деинституциализация на
5.1.4.
социалните институции, предлагащи услуги за деца в не е изпълнено
риск” съвместно с община Панагюрище;
5.1.5.
Допълнени проекти
Център за социални услуги в домашна среда.
изпълнено
Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча
изпълнено
„Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча”
изпълнено
1
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи
Насърчаване на достъпа на уязвимите групи до
5.2.1.
образование, на активно поведение на трудовия пазар и не е изпълнено
др.;
5.2.2.
Подобряване достъпа на хора с увреждания до не е изпълнено
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№

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.

Наименование на проект/дейност
обществени места,
информация и др.

сгради,

транспорт,

обществена

1.2.3. Оценка на степента на изпълнение на Приоритет № 3. Техническа и
инженерна инфраструктура.
По приоритет 2 има изпълнение и по двете специфични цели.
Фигура 4. Степен на изпълнение на специфичните цели по Приоритет 3
незадоволително

задоволително

добро

много добро

отлично

1

1

1

1

1

СЦ1

СЦ2

Таблица 3. Степен на изпълнение на проектите по Приоритет №3.
Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата
инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска
икономика, респективно доходите на населението
Мярка 1. Подобряване параметрите и състоянието на
1
транспортната инфраструктура с регионална значимост
Реконструкция на третокласния път Копривщица1.1.1.
не е изпълнено
Стрелча и Стрелча Панагюрище;
Ремонт и реконструкция на третокласната пътна мрежа
1.1.2.
не е изпълнено
(15 км.) и мостовите съоръжения;
3
Мярка 2. Енергийна ефективност
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№

Наименование на проект/дейност

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.

Разработване на програма за енергийна ефективност и
изпълнено
възобновяеми енергийни източници
Реализиране на програма за газификация на общински
1.2.2.
не е изпълнено
обекти
Топлинно саниране на големите обществени сгради (по
частично
1.2.3.
Закона за енергийна ефективност)
изпълнение
Изработване и приемане на общинска програма за
1.2.4.
изпълнено
обновяване на жилищата
1.2.4.1. Допълнен - енергийна ефективност на МФЖС
изпълнено
1.2.5.
Подмяна на уличното осветление с енергоефективно
не е изпълнено
Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми
1.2.6.
енергийни източници (масово информиране за не е изпълнено
предимствата и възможностите)
1.2.7.
Битова газификация
не е изпълнено
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда
Мярка 1. Създаване и прилагане на стратегически подход при
4
управлението на техническата инфраструктура в общината
Изграждане и поддържане на водоснабдителната мрежа и
2.1.1.
осигуряване на постоянно подаване на чиста питейна
изпълнено
вода;
Изграждане на съоръжения за предотвратяване на
Частично
2.1.2.
свлачищата в гр. Стрелча и общината
изпълнение
2.1.3.
Рехабилитация на общинска пътна мрежа;
не е изпълнено
2.1.4.
Рехабилитация на улици;
изпълнено
Мярка 2. Изграждане на канализационна мрежа и
2
осигуряване пречистването на отпадъчните води чрез
изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура
1.2.1.

Мярка 3. Подобряване на съобщителните връзки като
качество и обхват на предлаганите услуги
Подобряване на телекомуникационното обслужване в
2.3.1.
малките населени места
Развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез
2.3.2.
цифровизация на телекомуникационната мрежа

3
липсва
информация
липсва
информация

1.2.4. Оценка на степента на изпълнение на Приоритет № 4. Екологично развитие.
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Фигура 5. Степен на изпълнение на специфичните цели по Приоритет 4
незадоволително

задоволително

добро

много добро

отлично

1

3

СЦ1

Таблица 4. Степен на изпълнение на проектите по Приоритет №4.
Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община
Стрелча
Мярка 1. Екологичен мониторинг – изграждане на система за
1
непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и
почвата
1
Мярка 2. Програмни мерки
1.2.1.
Общинска програма за опазване на околната среда
не е изпълнено
Реализиране на проект „Подобряване качеството на
1.2.2.
питейната вода и намаляване вредното влияние на не е изпълнено
отпадните води в регион Стрелча”
2
Мярка 3. Технически и технологични мерки
Депо за твърди отпадъци в община Панагюрище,
съфинансирано от община Стрелча – разработване на
1.3.1.
не е изпълнено
инвестиционен проект, ПУП, ОВОС, строителни
дейности за изграждане на депото
Изграждане на нов градски парк в северо-западната част
1.3.2.
не е изпълнено
на Стрелча;
1.3.3.
Изграждане на ПСОВ в гр. Стрелча
не е изпълнено
Изграждане на площадки за разкомплектоване и
1.3.4.
не е изпълнено
временно съхранение на излезли от употреба МПС;
1.3.5.
Осъвременяване на системите за разделно събиране и
липсва
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№

Наименование на проект/дейност

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.
информация
изпълнено

оползотворяване на отпадъци от опаковки;
1.3.6.
Премахване на нерегламентираните сметища в общината;
Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране,
1.3.7.
не е изпълнено
сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци;
Полагане на грижи за складовете за пестициди и
изпълнено без
1.3.8.
хербициди с оглед правилното им съхранение и финансов ресурс
обезвреждане
по ОПР
1
Мярка 4. Партньорство с бизнеса и гражданското общество
Повишаване на познанията, културата и съзнанието на
1.4.1.
децата и населението по въпросите на опазването на не е изпълнено
околната среда и устойчивото развитие
Подобряване капацитета на стопанските сектори за
управление на дейности, които въздействат върху
1.4.2.
не е изпълнено
околната среда, чрез масово прилагане на доброволни
екологични схеми в индустриалния сектор
Привличане и повишаване участието на обществеността
1.4.3.
в процеса на вземане на решения и осигуряване на широк не е изпълнено
достъп до информация
1.2.5. Оценка на степента на изпълнение на Приоритет № 5. Укрепване на
административния капацитет и развитие на нови професионални умения.
Фигура 6. Степен на изпълнение на специфичните цели по Приоритет 5
незадоволително

задоволително

добро

много добро

отлично

1

2

2

2

1

СЦ1

СЦ2

СЦ3

СЦ4
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Таблица 5. Степен на изпълнение на проектите по Приоритет №5.
Оценка/ Статус
№
Наименование на проект/дейност
изпълнение към
31.12.2020 г.
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процес на изпълнение на общинския план за
развитие
Мярка 1. Подобряване на взаимодействието между кмета на
общината и общинския съвет чрез създаване на обединена
1
общинска група за подкрепа на изпълнението на общинския
план, която да включва:
Мярка 2. Създаване на програма за обучение и развитие на
умения в общинската администрация за подкрепа на местната
1
икономическа активност и подобряване на социалния климат
в общината
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на
предоставяните от общината административни услуги
Мярка 1. Предоставяне на комплексни административни
1
услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното
управление
Мярка 2. Развитие на общинския информационен център в
1
община Стрелча
Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщинското
сътрудничество
Мярка 1. Създаване на цялостна система за партньорство
3
между
общината
и
заинтересованите
страни
при
реализирането на общински политики
Мярка 2. Обучение на участниците и местните партньори за
2
подпомагане на процесите на партньорство и управление на
съвместни програми
Специфична цел 4: Създаване на програмен проектен капацитет
Мярка 1. Създаване на капацитет за ефективно планиране,
програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и
3
подготовка за усвояване на средствата по структурните
инструменти на ЕС, а така също от национални и местни
източници
Мярка 2. Развитие на нови подходи за насърчаване и
3
насочване на регионалното и местното развитие
Изграждане
на
ефикасна
и
усъвършенствана
функционално-организационна структура на общината,
изпълнено без
4.2.1.
която да води до управление, изградено на принципите финансов ресурс
на партньорството, отвореността и хоризонталната
по ОПР
ориентация
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Наименование на проект/дейност

Оценка/ Статус
изпълнение към
31.12.2020 г.

4.2.2.

Прилагане и ускорено въвеждане на широколентовите
комуникации, уеб-ориентираните връзки и създаване на
атрактивни сайтове за общината и сферата на
конкретните интереси

не е изпълнено

4.2.3.

Развитие на засилен диалог и взаимноизгодна съвместна
дейност с бизнес-общността, НПО и гражданите

изпълнено без
финансов ресурс
по ОПР

№

1.3. Устойчивост на осъществените инвестиции
По отношение на устойчивостта, общината се стреми в максимална степен да
съхрани получените продукти от извършените интервенции, въпреки недостига на
средства. Към дата на изготвяне на настоящата последваща оценка няма информация за
несъхранени/унищожени материални активи за които е изразходван публичен ресурс
през периода 2014-2020г. Цялостното запазване на резултатите, получени от
изпълненията на проектите е задължение на общината и в повечето случаи е с времеви
хоризонт минимум 3-5 години, съобразно изискванията на донорските програми. Това
не се отнася до капитализираните инвестиции в сграден фонд и придобиването на
дълготрайни материални активи, за които резултатите са с дългосрочно съхранение.
Първата категория се отнася до сгради за предоставяне на публични услуги, които след
основен ремонт са модернизирани, а втората до новопостроени сгради. Погледнато
през призмата на устойчивостта на резултатите, логично е въздействието да остане
постоянно.
Устойчивостта се измерва и чрез следните компоненти: не са предвидени и
реализирани мерки и дейности, които биха имали отрицателно въздействие върху
съществуващите предприятия; ефектът от приложените дейности не оказва
отрицателно въздействие по сектор околна среда; кумулативният ефект от всички
мерки облагодетелства всички населени места в общината.
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II. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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Оценката на общото въздействие следва да бъде изготвена на база индикаторите
за въздействие, каквито липсват на етап разработване на ОПР. Не е отразена и
препоръката, направена в Междинната оценка да се разработи система от индикатори
за въздействие (интегрирани), позволяващи проследяване на качествените промени
постигнати в резултат на изпълнение на заложените приоритети, специфични цели и
мерки. Не е спазена и препоръката за въвеждането на практика по разработване на
годишни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР, предоставящи детайлна
информация за предприетите мерки, както и необходимата количествена и качествена
информация по заложените индикатори.
Това създаде сериозни затруднения при изготвяне на оценката на общото
въздействие, която е изготвена на база на посочените индикатори в ОПР на Община
Стрелча 2014-2020 г. и на база на други по-общи индикатори, за които има надеждна
статистическа информация и които са заложени като целеви спрямо секторните
политики. Съдържанието на оценката следва логиката на приоритетите и специфичните
цели, посочени в Системата от индикатори за наблюдение и оценка на плана.
Включените в системата индикатори се фокусират върху оценка на ефективността,
ефикасността и въздействието от прилаганата политика. Те проследяват настъпилите
промени по изведените приоритетни тематични направления. Групирани според
разписаните в стратегическата част на документа приоритетни области на въздействие,
тези индикатори оценяват доколко са изпълнени заложените в плана мерки и какви
конкретни резултати са постигнати с изпълнението на тези мерки.
Актуалност и адекватност на общинския план
Петте приоритета на ОПР 2014-2020г. на Община Стрелча са в пълен обхват и
адекватност спрямо потребностите на местното население. Същото не важи за пониските нива на стратегическия пакет – специфични цели, мерки и проекти. Още в
етапа на разработване не е преценен съществения риск от неизпълнение на мерките, в
резултат на тяхната неприложимост спрямо нуждите и възможностите за финансиране.
Част от мерките не са обезпечени с конкретни дейности/проекти/инициативи,
което е предпоставка за пасивност по отношение на ресурсното и финансовото им
обезпечаване. Наблюдава се и смислово дублиране на мерките, като разликата е само в
начина на дефиниране. Същевременно има реализирани проекти, които не
кореспондират със конкретна мярка, но са обект на европейското финансиране, което
води до извода, че стратегическото планиране на местно ниво следва да се прави при
ясна европейска и национална политика и финансова рамка за съответния програмен
период.
В подкрепа на ОПР е разработен и приложен пакет от секторни стратегии,
програми и планове чрез които Община Стрелча реализира проекти и инициативи:
 Общ устройствен план на община Стрелча, приет с Решение № 548, взето с
Протокол № 45 от редовно заседание на 30.08.2018г.
 Концепция за пространствено развитие на Община Стрелча за периода 20142020г.
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Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение за
управление на отпадъците (РСУО) Панагюрище за общините Панагюрище и
Стрелча 2016-2020г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Стрелча 2020 – 2023
година, приета с Решение № 72/27.02.2020г на ОбС-Стрелча;
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива в Община Стрелча 2020 – 2029 година
Приета с Решение № 72/27.02.2020г.;
Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Стрелча за периода 2021 – 2024 год., приета с
Решение №336 от 13.09.2021г., взето с Протокол № 31 от 13.09. 2021 год. на
Общински съвет Стрелча;
Стратегия за управлението на общинската собственост на община Стрелча за
периода 2019 – 2023 г. /Приета с Решение № 38/ 30. 01. 2020 г. на ОбС –
Стрелча;
Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 2021
година /Приета с Решение №199/28.01.2021г. на ОбС – Стрелча/ - ежегодни;
Стратегия за управление на риска в община Стрелча, приета 2016г.
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
община Стрелча (2017 – 2019);
Стратегия за развитие на социалните услуги в община Стрелча 2016 – 2020,
приета с решение №131/29.06.2016г. от ОбС-Стрелча/, Годишни планове –
ежегодно;
Програма за развитие на туризма (чл.11, ал.1 от Закона за туризма);
Публикувана ежегодно (2017, 2018, 2019, 2020);
Общински план за действие на община Стрелча за период 2018-2020 година в
изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходни на ромите ситуация;
Програма за закрила на детето в Община Стрелча за 2020г. /Приета с Решение
№97/28.04.2020 г. на Общински съвет – Стрелча

При извършване на последващата оценка се установява, че стратегическите цели
и приоритети показват висока степен на съответствие с тези на Европа 2020, което
означава, че ОПР е все още актуален, въпреки изтеклото му действие.
Демографски аспекти
Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Стрелча
към 2020г. населението наброява 4485 д., което съставлява 1,8% от населението на
област Пазарджик, което е 252 038 д. Общината се нарежда на последно място сред 12-
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те общини в областта по численост на населението и съставлява 0,06% от населението
на страната и 0,3% от населението на Южен централен район.1
Фигура 7. Динамика на населението на община
Стрелча за периода 2014-2020г.
Основните
демографски
процеси за периода 1994 –
2020 година показват трайна
негативна
тенденция.
Тенденцията за намаляване
на населението на община
Стрелча продължава и през
периода 2014-2020г. За този
период
населението
е
намаляло със 181 д., което
представлява 3,9% спад.
В сравнение с Област Пазарджик темпът на намаляване на населението на
община Стрелча е по-нисък - 3,9%, като в област Пазарджик населението към 2014г. е
266549 д., за 2020г. е 251300д., което формира 5,7% намаление за разглеждания период.
Устойчивата тенденция на обезлюдяване на общината е трудно да се преодолее и са
необходими още по-целенасочени усилия за овладяване на този процес.
Фигура 8. Развитие на броя на населението на ниво –
община, град, села2
За периода 2014-2020 г.
тенденцията за намаляване
на
населението
е
характерна,
както
за
градското, така и селското
население
в
община
Стрелча.
В
административния център
на общината населението е
намаляло с 4,1%, а общо в
селата – 2,6%
За 2020г. относителният дял на градското население в община Стрелча е 84%
при 72,9% за страната и 62,6% за област Пазарджик. Делът на населението в селата на
община Стрелча е 16%. Общо населението бележи спад и това е тенденция, характерна
за страната, Южен централен район и за областта.
Разпределението на населението по населени места показва, че основната част от
него е съсредоточено в общинския административен център – гр. Стрелча.

1
2

Източник: Данни от НСИ
Източник: Данни НСИ (2014-2020)
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Преобладават населените места с отрицателна динамика, т.е. град Стрелча и селата
губят от своето население.
Общинският център е с отрицателен ръст на населението (-4,3%), както и 3 от
селата. Единственото село с положителен ръст през 2020г. спрямо базовата 2014г. е с.
Смилец. През периода най-осезаемо е намаляло населението на с. Свобода.
Процесът на депопулация в общината продължава и това е проблем, който ще
продължи да оказва негативно въздействие най-вече върху работната сила и
възпроизводствения потенциал на територията.
Фигура 9. Възрастова структура на населението към Най-голям
дял
от
3
31.12.2020г. в община Стрелча .
населението на община
Стрелча
съставляват
възрастови групи 50-54
години (7,8%), 50-59 години
(8,1%), 60-64 години (7,7%)
към 2020г. Трайно се
наблюдава
процес
на
застаряване на населението
в
общината,
както
и
увеличаване на средната
възраст на населението.
В следващите възрастови групи също се запазват сравнително високи нива на
населението. Сериозен проблем е, че населението в активна трудоспособна възраст е
значително малко, което означава през следващите години ще се задълбочава
проблемът с работната ръка.
Възрастовата структура на населението в община Стрелча отчита леко
намаляване на населението в групите в трудоспособна възраст и над трудоспособна
възраст - населението във високите възрасти над 65 години. Към 2014г. групата на
населението над трудоспособна възраст е 1499 д., а към 2020г. – 1429 д., т.е. има спад
от 0,5%. Това е тенденция, която е коренно различна от общата за страната и района,
където групата на възрастното население отбелязва тенденция към трайно увеличение.
Тенденцията за увеличаване на възрастното население има превес над
населението във възрастова група от 0-14 години, при което се наблюдава ясно изразен
спад (-3%). Това показва регресивен тип възрастова структура, т.е. поколението на
прародителите превишава поколението на децата.

3

Източник: НСИ
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Фигура 10. Разпределение на населението в община Регресивният
тип
Стрелча по възрастови групи
възрастова структура се
обуславя от нарастващата
продължителност
на
живота, от една страна и
намаляващото
ниво
на
смъртност, от друга страна,
а броят на родените всяка
година намалява. За периода
2014-2020г. населението във
всички възрастови групи
намалява.
Преобладава групата в трудоспособна възраст, която формира 55% от
населението в общината. Тревожен е фактът, че населението в активната възрастова
група – в трудоспособна възраст, бележат съществен спад, като за периода 2014-2020г.
отчетения спад е с 5%, като за 2014г. населението е 2 600 д. спрямо 2020г. – 2 472д.
В резултат на относително ниската раждаемост и тенденцията на застаряване на
населението, делът на хората в под-трудоспособна възраст в община Стрелча не е
голям. По голямата част от трудоспособното население е концентрирано в град Стрелча
близо 86%, а 14% от трудоспособното население живее в селата. За периода 20142020г. населението в трудоспособна възраст в общинския административен център град
Стрелча е намаляло 5%, което е сериозен сигнал за недостиг на работна ръка – важен
компонент за икономическото развитие на общината.
На територията на община Стрелча се наблюдава тенденция, характерна за
цялата страна - превес на жените над мъжете. Въпреки че при ражданията в общината
броят на новородените момчетата е по-голям от родените момичета (за 2020г. са родени
13 момичета и 19 момчета), във високите възрасти се наблюдава превес на жените, тъй
като те имат по-голяма продължителност на живота.
Фигура 11. Полова структура на населението в община Половата
структура
за
Стрелча за периода 2014-2020г. (брой)
периода 2014-2020г. показва
намаление дела на мъжете с
5,4% (121 д.) към 2020г.
спрямо 2014 г. и намаление
дела на жените с 2,5% (60
д.), като жените запазват
своя превес през целия
изследван период. Към края
на 2020 г. в общината
мъжете са 47,5% (2131д.), а
жените – 52,5% (2354д.) от
общото население.

32

В общинския център град Стрелча също превес имат жените – 52,9% (1992 д.) на
47,1% мъже – 1775 д. На ниво област Пазарджик съотношението мъже/жени е 48,9%
към 51,1%.
През изследвания период се наблюдава динамично движение на броя на
живородените лица, като през 2019г. техният брой отчита ръст от 137% на броя на
ражданията в община Стрелча. Коефициентът на раждаемост за община Стрелча е
осезаемо по-ниско от това за страната, за Южен централен район и за областта.
По данни от текущата демографска статистика броят на починалите лица за
община Стрелча се увеличава през 2020г. – 114д. спрямо 2014г. – 101д. Тя е с повисоки стойности от раждаемостта. Очертава се и лека тенденция на увеличаване на
смъртността, което е функция от застаряването на населението. Коефициентът на
смъртност на община Стрелча за 2020 г. е 25,4‰, като се наблюдава увеличение спрямо
2014г., когато стойността му е 21,7‰. Показателите за общата смъртност в община
Стрелча са по-високи от това на цялата страна. Коефициентът на смъртност в
общината е по-висок от стойностите за района и областта.
Постоянното задържане на стойности по-високи от другите административни
нива показват, че населението на общината намалява с бързи темпове, спрямо областта
и района.
Поради ниските стойности на раждаемост и високите стойности на смъртност,
естественият прираст за община Стрелча е отрицателен, като в последните години
варира около -14,0‰, като през 2020г. се отчита рязко увеличаване на стойността на
естествения прираст, което е резултат от пандемичната обстановка в световен мащаб.
Фигура 12. Динамика в коефициенти за естественото
движение на населението в Община Стрелча, 2014- Това дава основание да се
200г. (‰)
твърди, че е налице трайно
влошаване на показателите
за
възпроизводство
на
населението на общината.
Основният
демографски
проблем е увеличаващите се
нива на смъртност. Поради
отрицателния
естествен
прираст,
демографската
характеристика на община
Стрелча е неблагоприятна.
Като цяло броят на заселените и броят на изселените в община Стрелча варира и
не се очертава ясна тенденция. Наблюдава се колеблива промяна в броя на заселените и
изселените. Броят на заселените нараства, като през 2020г. достига коефициент от
28,6‰.
През периода 2014-2020 г. преобладава положителния механичен прираст, като
само през 2016г. и 2017г. се отчита отрицателен механичен прираст, след които се
установява отново положителният прираст.
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Фигура 13. Динамика в коефициенти за механичното Повишената интензивност
движение на населението в Община Стрелча, 2014- на
изселвания
на
200г. (‰)
населението е резултат от
съществуващата
влошена
икономическа обстановка в
община Стрелча. По-голяма
част от изселените са в
трудоспособна
възраст,
което влошава ситуацията
на пазара на труда.

Оценка на общото въздействие по Приоритет № 1. Интелигентен растеж и
икономическо развитие
Състоянието на икономиката на община Стрелча е свързана с наличните
природни и човешки ресурси, местоположението й в Южен централен район,
преструктурирането на националната икономика, състоянието на националните пазари
и др.
През периода 2014-2020г. нивата на инвестиционна активност в общината са
сравнително ниски. Преструктурирането на икономиката е в посока на развитие на
адаптивни микро и малки предприятия, базирани на местни ресурси. По данни на НСИ
преки чуждестранни инвестиции за развитие на икономическия сектор в общината за
периода не се постъпили. Няма и инвестиции в научноизследователска и развойна
дейност (НИРД).
Таблица 6. Основни икономически показатели за община Стрелча (нефинансови
предприятия)
показател
2014
2019
Предприятия (брой)
183
227
Нетни приходи от продажби (хил. лв.)
26252
29976
Наети лица (брой)
407
507
Разходи за придобиване на ДМА (хил. лв.)
17340
27782
Към 2019 г. в община Стрелча функционират 227 предприятия, като поголямата част от тях са регистрирани в общинския център гр. Стрелча. Икономиката на
община Стрелча оказва влияние върху икономиката на област Пазарджик, като близо
2% от броя на предприятията в областта развиват своята дейност на територията на
община Стрелча.
През периода 214-2019г. се наблюдава ръст на предприятията в община Стрелча
с 24%, което е близо 3 пъти по-голям в сравнение с областните показатели (в област
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Пазарджик през 2014г. функционират 10 568 бр., а към 2019г. техният брой е 11331).
Това показва по-добри темпове на развитие на местната икономика и оползотворяване
а наличния потенциал, както и ролята на общинската икономика за икономическото
развитие на област Пазарджик.
Фигура 14. Нетни приходи от продажби в община
Стрелча (в хил.лв.)
През 2019г. е постигнат
ръст от 14% (29 976хил. лв.)
спрямо
2014г.,
когато
нетните
приходи
от
продажби са 26 252 хил. лв.
През
2019г.
микро
предприятията реализират
77% от нетните приходи в
общината,
малките
предприятия формират 33%.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) е един от
показателите, с който се характеризира инвестиционната активност на предприятията
във всички сектори на икономиката. В община Стрелча се отчита ръст от над 60% на
разходите за ДМА през 2019 г. (27 782 хил.лв), спрямо 2014г. (17 340 хил.лв.).
Влаганите инвестиции са предопределящи за ускоряване темповете на икономическо
развитие на Стрелча. Микро предприятията формират 64% от разходите за ДМА през
2019г. (17821 хил.лв.), като запазват тенденцията от 2014г. – 59% (10201 хил.лв.).
Икономическият сектор в общината се модернизира и развива, което се
потвърждава и от придобитите дълготрайния материали активи от предприятията.
Фигура 15. Наети лица в нефинансовите предприятия
(среден годишен брой)
Общият брой на наетите
лица
в
нефинансовите
предприятия
през
разглеждания период също
бележи ръст от близо 25%.
През 2014г. броят на
наетите
в
местната
икономика е 407 души, а
през 2019г. техният брой е
507 д. 52% от наетите лица
работят
в
малките
предприятия.
Общият брой на предприятията нараства през годините, като се отчита ръст
основно при икономическите сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“;
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„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. Единствено спад се наблюдава при
сектор „Преработваща промишленост“. Доминиращите предприятията са в сектора на
услугите.
Важна роля в местната икономика има Общинско предприятие „БКС и
Общински имоти“ (адрес: гр. Стрелча, пл. „Оборище“ №1) е създадено с Решение
№18 от 15.12.2011г. на ОбС Стрелча като специализирано звено на общината. То
извършва широк спектър от дейности: сметосъбиране и сметоизвозване в общината
(събиране на смет, извозване със специализирани автомобили); поддържане чистотата в
град Стрелча (сметосъбиране и сметоизвозване, метене, миене и оросяване на улиците
и тротоарите; снегопочистване и опесъчаване на улиците на град Стрелча;
стопанисване, поддържане на общински зелени площи, детски и спортни площадки,
тротоари и цветни алеи, производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади
за задоволяване нуждите на зелената система на общината; благоустрояване, ремонт и
поддържане на общински имоти; поддържане и стопанисване на Градска минерална
баня; градски минерален плаж; минерален извор „Банче“; поддържане на уличното
осветление в общината; поддържане и стопанисване спортни бази и др.
В община Стрелча има две действащи държавни концесии с предмет „Концесия
за добив на подземни богатства“ за следните обекти: Концесия за добив от находище
„Луда Яна“ и Концесия за добив от находище „Стрелча-Мерата“ - участъци „Мерата“,
„Мали Кладни дял“ и „Банчовец“.4
Към момента възможностите за ПЧП проекти в община Стрелча не са
реализирани.
Таблица 7. Списък с индикатори по Приоритет № 1. Интелигентен растеж и
икономическо развитие
Начал Целев Пости
Мерн
на
а
гната
а
стойн стойн стойн
Степен на
Индикатор
велич
ост
ост
ост
изпълнение
ина
(2012 (2020 (2020
г)
г)
г)
Приоритет №1: Интелигентен растеж и икономическо развитие.
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността
и селското стопанство.
Мярка 1: Създаване
не може да
МСП, които
на
условия
за
бъде отчетен
получават
брой
х
10
стимулиране
на
(липсва
бизнес услуги
МСП.
информация)
Регионални
Мярка
1.2.
клъстери и
брой
x
2
0
неизпълнен
Създаване
на
мрежи;
регионални
клъстери.
Фирмите,
брой
x
14
0
неизпълнен
4

Източник: https://nkr.government.bg/Concessions
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

участващи в
регионални
клъстери и
мрежи;
Брой на МСП,
получаващи
Мярка 1.3. Подкрепа
финансова
за
фирмипомощ за
брой
x
5
2
неизпълнен
производители
от
обучение
общината.
(мащаб, тип,
продължително
ст)
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на
инвестиционния интерес към общината.
Мярка
1.
Местни и
Повишаване
на чуждестранни
хил.
14
x
0
неизпълнен
конкурентоспособно инвестиции (в
лева
600
стта чрез маркетинг,
лева).
премахване
на
Равнище на
пречките
за средна работна Лева
4768
9536 87115
неизпълнен
инвестиции,
заплата;
координиране
на
инициативите
за
Равнище на
брой 13.02
6
9,316
неизпълнен
икономическо
безработица
развитие.
Изградени
обекти на
местната и
Мярка 2. Подкрепа
регионална
за
развитие
на
бизнес
брой
x
2
0
неизпълнен
бизнес и пазарна
инфраструктур
инфраструктура;
а: регионални
бизнес офиси,
изложбени

Източник: НСИ, 2019г.
Държавен вестник, брой 11 от 9.II, Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г. за определяне списък на
общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година
5
6
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Индикатор

Мярка 3. Подкрепа
на
ново
технологично
развитие;

зали, бизнес
инкубатори,
бизнес
центрове,
индустриални
паркове,
производствен
и зони,
технопаркове,
техноинкубато
ри и др.
Фирмите,
разположени в
бизнес
паркове,
индустриални
зони и
техноинкубато
ри;

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

брой

x

10

0

неизпълнен

Мярка 4. Развитие
не може да
на информационно Публикации на
бъде отчетен
общество,
сайта на
брой
(липсват
подпомагащо
общината;
конкретни
бизнеса.
стойности)
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на
селското стопанство.
не може да
бъде отчетен
Животновъдни
брой
(липсват
ферми
конкретни
Мярка 1. Развитие
стойности)
на земеделието и
не може да
животновъдството;
Декари
бъде отчетен
обработваеми Декар
(липсват
земеделски
и
конкретни
площи
стойности)
Мярка
2.
Реализирани
брой
x
5
0
неизпълнен
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Мерн
а
велич
ина

Индикатор

Подобряване
достъпа
земеделските
стопанства
естетизиране
ландшафта;

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

на
проекти за
до подобряване на
извънградската
и
среда;
на

Мярка 3. Подмяна и
увеличаване
на
трайните
насаждения
(лозя,
овощни градини и
др.);
Мярка
Оптимизиране
поливното
земеделие.

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

4.
на

Декари трайни
насаждения,
овощни
видове, лозя,
посадъчни
площи за
цветя, билки и
др. видове.
Декари
поливни
земеделски
площи;

ВидДекар
и

не може да
бъде отчетен
(липсват
конкретни
стойности)

Декар
и

не може да
бъде отчетен
(липсват
конкретни
стойности)

Мярка 5. Засаждане
Декари
не може да
и отглеждане на
новозалесени
бъде отчетен
нови
и
Декар
площи в
(липсват
възстановяване
на
и
горското
конкретни
съществуващи
стопанство;
стойности)
горски масиви.
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките
ресурси в аграрния сектор.
Мярка
1. Публикации на
Осигуряване
на
сайта на
брой
x
6
0
неизпълнен
масов достъп до
общината;
актуална
информация
и
повишаване
на Провежданите
брой
x
4
0
неизпълнен
научното
обучения;
обслужване
в
аграрния сектор.
Мярка 2. Укрепване Организационн брой
x
4
0
неизпълнен
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

на съществуващите и инициативи
и създаване на нови на органите за
браншови
местно
организации
на самоуправлени
производители
е и резултатите
(овощари, пчелари,
от дейността
животновъди,
им;
зърнопроизводители
и др.)
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските
продукти.
Мярка
1.
Подпомагане
на
Изпълнени
фермерите да се
общински
приспособят
към проекти чрез
брой
x
10
0
неизпълнен
нарастващите
програми за
изисквания
на финансиране.
стандартите на ЕС.
Разработени
проекти за
Мярка
2.
подпомагане на
Изграждане
на
бизнеса и
брой
x
15
0
неизпълнен
земеделски
земеделските
тържища.
производители
в района;
Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селата.
Мярка
1.
не може да
Привличане
на Финансови и
бъде отчетен
инвеститори
в
материални
лева
(липсват
предприятия
за
средства.
конкретни
преработка
на
стойности)
плодове и зеленчуци
(замразяване,
Човешки
сушене,
брой
x
50
0
неизпълнен
ресурс.
консервиране,
дестилиране).
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

Организационн
Мярка
2.
ии
Подпомагане
на
регулаторни
частни инициативи в
дейности за
брой
x
5
0
неизпълнен
създаване
на подпомагане на
микропредприятия.
частните
инициативи.
Брой
Мярка
3.
новосъздадени
Подпомагане
на
местни
Липсва
частните
брой
x
5
туристически
информация
инициативи
в
продукти и/или
областта на туризма.
услуги.
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер „Екологични хранителни
продукти”.
Мярка
1.
Популяризиране на
Форми за
клъстера като висша подпомагане на
организационна
регионалните
брой
x
7
0
неизпълнен
форма за отстояване
клъстери и
на
пазари
и
мрежи;
конкуренция.
Организационн
Мярка
2.
ии
Организиране
на
регулаторни
заинтересованите
дейности за
брой
x
3
0
неизпълнен
производители,
подпомагане на
създаване
на
частните
партньорство.
инициативи.
Мярка
3.
Оползотворяване на
Регионални
финансовите
клъстери,
ресурси
за
получаващи
брой
x
2
0
неизпълнен
институционално
целево
изграждане
на финансиране.
клъстери.
Мярка 4. Създаване Информационн брой
x
10
0
неизпълнен
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Индикатор

на
център
за
разпространение на
информация,
обучение,
консултации
и
подкрепа
на
стартиращите
фирми.

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

о подпомагане
на стартиращи
фирми и
проведени
обучения.

Общински
Мярка 5. Създаване
политики и
на координационна
програми за
програма
за
инвестиционно
насочване на нови
брой
x
2
0
неизпълнен
подпомагане на
инвестиционни
регионални
инициативи
към
клъстери и
клъстер.
мрежи;
Специфична цел 8: Развитие на алтернативен туризъм.
Мярка
1.
Туристи
Професионална
посетили
промоция и реклама туристически и
преизпълнен
на
туристически
културни
брой
x
15000 16002
7
продукти, базирани
обекти и
на
настоящото забележително
предлагане.
сти;
Мярка 2. Създаване
Разработени
на
актуализирана
актуални
общинска програма
програми за
брой
x
1
0
неизпълнен
за
алтернативен
алтернативен
туризъм (2014 туризъм;
2020).
Мярка 3. Създаване
Новосъздадени
на
туристически
местни
продукт
туристически
брой
x
3
0
неизпълнен
„Археологически и
продукти и/или
исторически
услуги.
училища на терен”.
7

Бележка: Общ брой туристически посещения за периода 2014-2020г. по данни от Община Стрелча
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Индикатор

Мярка
4.
Информиране
на
населението
за
възможните
инициативи
и
Междуинститу
достъпните
ционални
финансови
координации за
източници
за
развитие на
изграждане
на
туризма;
туристическа
инфраструктура
и
предлагане
на
туристически
услуги.
Мярка 5. Създаване
Реализирани
на специализирана
общински
устройствена схема
политики в
за
развитие
на
областта на
туризъм в общината
туризма.
и съседните общини.
Изградена
техническа,
комуникацион
Мярка
6.
на и
Подобряване
на
прилежаща
туристическата
инфраструктур
инфраструктура
и
а към
информация.
туристическите
обекти в
общината.

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

брой

x

7

0

неизпълнен

брой

x

1

0

неизпълнен

брой

x

5

0

неизпълнен
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Оценка на общото въздействие по Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия
чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
Пазар на труда
Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар
на община Стрелча, като ясно е изразена тенденцията за намаляване на броя на хората в
трудоспособна възраст.
Фигура 16. Население в трудоспособна възраст в
община Стрелча и в град Стрелча (2014-2020г.)
Данните за 2020 г. показват, че
общият брой на икономически
активните лица в община
Стрелча е 2472 души, от които
2132
д.
са
в
града.
Трудоспособният контингент
е концентриран приоритетно в
града 86%.
Прогнозите са за продължаващо намаляване на броя на населението в
трудоспособна възраст. Остро се усеща необходимостта от кадри в цялата общинска
икономика. Сериозен е проблемът с кадрите в сферата на здравеопазването,
образованието и др.

Фигура 17. Динамика на наетите лица по трудово и
През
периода
се
служебно правоотношение (среден годишен брой)
наблюдава плавно увеличение
на наетите лица и се отчита
ръст от 22%. Важна роля за
намаляване натиска върху
пазара
на
труда
има
общинската администрация,
която реализира проекти,
насочени към субсидираната
заетост и професионалната
квалификация.
За осигуряване на заетост през периода са реализирани проекти, както от частни
бенефициенти, така и от Община Стрелча по различни национални програми. В тях
предимно са ангажирани представители на рисковите групи: младежи до 29 г.,
безработни лица над 50 год. възраст, лица с ниска квалификация и образование, както и
дългосрочно безработни.
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Община Стрелча си партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр.
Панагюрище, което оказва съдействие за включване на безработни лица в програми за
заетост и обучение. ДБТ участва в планирането и изпълнението на програми и активни
мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи,
напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно
безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски
общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в
СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). През периода са
реализирани проекти за насърчаване на заетостта и професионална квалификация, по
които крайни потребители са уязвимите групи лица, регистрирани на бюрото по труда:
Проект „Обучение и заетост за хора с трайни увреждания“; Национална програма
„Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“; Национална програма „Помощ за
пенсиониране“ и др.
Фигура 18. Динамика на средната брутна работна
заплата в община Стрелча
За периода 2014-2019г. се
наблюдава и ръст на
средната брутна работна
заплата на наетите по
трудово
и
служебно
правоотношение. Въпреки
покачването й за периода
нивото й остава ниско в
сравнение със средното за
област Пазарджик.
Безработицата в община Стрелча отбелязва спад, но остава над средното за
страната. За 2014г. безработицата е 13,5%, а за 2020г. е 9,31%8. По отношение на
професионалната структура на безработните лица на територията на община Стрелча
най-голям е делът на тези без придобита професионална квалификация, както и на
лицата от по-висока възрастова група. Тревожен е фактът, че поради липса на
професионална квалификация, както и липсата на образование или притежание на
ниска образователна степен, се явява невъзможно преминаване на курс или друг вид
обучителна подготовка, която да ги направи пригодни за пазара на труда.
Ефективен модел на работа в община Стрелча е предоставяната услуга
„Мобилно бюро по труда“. Услугата е насочена към безработни лица, с фокус към
уязвимите групи, неактивни лица, работодатели, както и към учащи, заети и
пенсионирани, търсещи работа. Изнесени са работни места на експерти от Бюрото по
труда за предоставяне на пълния набор от услуги по местоживеене. Предоставя се
Държавен вестник, брой 11 от 9.II, Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г. за определяне списък на
общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година,
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137209769/issue/6343/zapoved%E2%84%96-zmf-70-ot-1-fevruari-2021-g-za-opredelyane-spisak-na-obshtini-s-bezrabotitsa-sas-ili-nad-25-nasto-po-visoka-ot-srednata-za-stranata-za-2020-godina
8
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пълния набор от услуги на Дирекция „Бюро по труда“ с акцент върху осигуряване на
заетост, информиране, мотивиране към регистрация и обучение. Услугата се
предоставя от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Панагюрище.
Здравеопазване
На територията на община Стрелча няма лечебни заведения за болнична
медицинска помощ. Болничната помощ се осъществява от персонала на
Многопрофилна болница за активно лечение „УНИ-ХОСПИТАЛ“ ООД (МБАЛ) в гр.
Панагюрище, която обслужва населението на общините Панагюрище и Стрелча. От
2014г. собственик на 90 % от капитала става създаденото инвестиционно дружество
„Асарел Панагюрище Здраве“ ООД. Модерния медицински комплекс в Панагюрище е
пример за успешен модел на публично-частно партньорство - между Община
Панагюрище, „Асарел-Медет“ АД, привлечени инвеститори и десетки лекари и
медицински специалисти от Панагюрище и страната.
Първична извънболнична медицинска помощ в община Стрелча се осъществява
от общопрактикуващите лекари (ОПЛ) – физически лица са 2 (двама). В по-голямата си
част населението от областта не изпитва затруднения в достъпа си до първична
медицинска помощ, поради близостта на по-големите градове и развитата през
последните години система за предоставяне на здравни услуги на населението.9
Съгласно Националната здравна карта минималният брой лекари за община Стрелча са
5 - 4 за гр. Стрелча и с. Дюлево и 1 за селата - Смилец, Блатница и Дюлево. Лекарските
практики са организирани само в гр. Стрелча.
Специализираната извънболнична медицинска помощ в общината се предоставя
от 3 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ (ИПСМП) и 1
медицински център.
Достъп до качествени и своевременни медицински грижи за гражданите на
община Стрелча осигуряват екипи на Медицински център – Панагюрище, който е част
от МБАЛ „Уни Хоспитал“. Приемният кабинет се намира в Поликлиниката в Стрелча,
в който по предварително обявен график преглед извършват специалисти по различни
специалности (съдов хирург; кардиолог; гастроентеролог; ендокринолог и др.). Един
път в седмицата работи пробовземна на МЦ „Панагюрище“ за извършване на кръвни
изследвания от областта на клиничната лаборатория, микробиологията и
вирусологията.
Периодично екипи от специалисти в МБАЛ „Уни Хоспитал“ преглеждат жители
на селата в община Стрелча, като основната цел на инициативата е осигуряване на
достъп до качествена медицинска грижа за хората от региона.
В град Стрелча функционира 1 медицински център, който извършва дейност по
физикална и рехабилитационна медицина.10 „МЦ – ЕЛСЕМ“ ЕООД се намира на ул.
„Ив. Павлов“ (градска минерална баня). Медицинските специалисти разполагат с
необходимата апаратура за физиотерапевтични процедури, които се прилагат при
заболявания на опорно-двигателния апарат, ставите, мускулите, за преодоляване на

9

Източник: РЗИ – Пазарджик; http://www.rzipz.net/docum1/god_analiz_zdr_sastoianie_2020.pdf
Източник: РЗИ – Пазарджик, http://www.rzipz.net/page.php?35

10

46

болката, за възстановяване на подвижността и тонуса, прилага се лечебен масаж и
водолечение.
Населението на община Стрелча се обслужва от Филиал за спешна медицинска
помощ в гр. Панагюрище към Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Пазарджик
за оказване на спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на
местопроизшествието и по време на транспорт до евентуалната им хоспитализация.
Фигура 19. Динамика на медицинския персонал в
община Стрелча (2014-2020г.)
Общият брой на лекарите в
община Стрелча през 2020г.
е намалял с 50% - едва 3-ма
лекари,
спрямо
2014г.,
когато техният брой е 6.
Броят на лекарите по
дентална медицина също
намалява, като през 2020г.
те са 2.
Медицинските специалисти по здравни грижи са 5 към 2020г., като техният брой
е намалял с близо 29% спрямо 2014г.
На един лекар в общината се падат 1495 пациента (към 2020г.), при 778 д. през
2014г., което показва рязко нарастване на натовареността на лекарите в общината
спрямо техните колеги на по-високите административни нива – за област Пазарджик –
279 д., за Южен централен район – 245 д.11
Населението, което се пада на един лекар по дентална медицина в община
Стрелча за 2020г. е 2243д., което е близо два пъти повече в сравнение с данните за
област Пазарджик - 1 127 д. и повече от три пъти по-високо на ниво Южен централен
район – 774 д.
В община Стрелча е установена практиката общопрактикуващите лекари да
бъдат в населеното място 2 пъти седмично по графи, за да могат да оказват медицинска
помощ и консултации на нуждаещите се.
Общинска администрация - Стрелча оказва не само непрекъсната подкрепа на
системата на здравното обслужване в общината, но и полага усилия за превантивна и
информационна работа сред ромското население. Негативната тенденция, свързана със
здравословното състояние на лицата от ромски произход е обусловена от по-висока
заболеваемост, по-лоши условия на живот и изключването от здравноосигурителната
система на много от ромите.
Успешната практика на ромския здравен медиатор, финансирана чрез МТСП и
Министерство на финансите създава добри условия за провеждане на поредица от
превантивни мероприятия - консултации по въпросите на сексуалното и репродуктивно
здраве, семейно планиране, начини за предпазване от сексуални предавани инфекции,
превенция и борба със социално значимите заболявания и др.
11

Източник: НСИ
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Детски ясли: На територията на община Стрелча функционира яслена група към
единствената детска градина „Д-р Стайко Стайков“ в града.
Детска млечна кухня: В град Стрелча функционира раздавателен пункт на детска
млечна кухня, която осигурява храна за деца от 10 месеца до 3 години.
Здравно обслужване в детските градини и училищата: Организацията и дейността на
здравните кабинети в детските градини и училища на територията на община Стрелча е
уредена с Наредба №3 от 27 април 2000г. Към трите образователните институции –
детска градина и две училища са разкрити 3 здравни кабинета, съгласно изискванията
на Закона за здравето, които се обслужват от медицински сестри.
Образование
Община Стрелча осъществява активна политика в образователния сектор в
съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност за
координирано и ефективно разпределение на учащите в съответните училищни
паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления,
стимулиране развитието в средищните училища и своевременно реновиране и
обновяване на материалната база и оборудване в училищата.
Системата на образованието в община Стрелча включва: детски градини – 1;
общообразователни училища – 2. Общината прилага действащ механизъм за
финансиране на делегираните от държавата дейности и политики за обезпечаване на
дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез дофинансиране на общински
образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве и социални
дейности, програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. Използване на
възможности по оперативни програми за допълнително финансиране.
През периода 2014-2020г. в община Стрелча функционира 1 детска градина с 5
групи. За учебната 2020/2021 е разкрита още една група и общият брой е 6.
Фигура 20. Брой деца и места в детските градини в
Към детската градина
12
община Стрелча за периода 2014 – 2020г.
функционира яслена група за
деца от 10 месеца до
тригодишна възраст.
Капацитетът
на
детската градина е запълнен
изцяло, като през годините
капацитетът се съобразява с
броя на децата и се постига
баланс,
който
напълно
задоволява потребността от
услугата.

12

Източник: НСИ.
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През периода 2014г. – 2020г. броят на училищата в община Стрелча остава
непроменен – има 2 общински общообразователни училища: Начално училище
„Паисий Хилендарски“ и Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. В тях са
обхванати учениците от населените места, в които няма училище.
Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е със статут на „средищно“
училище за учебната 2020/2021г.13
Основните проблеми на съществуващата училищна мрежа са свързани с
демографската криза. С всяка учебна година броят на учениците намалява спрямо
предходната.

Фигура 21. Учащи в общообразователни училища в
община Стрелча (2014-2020г.)14
През 2020/2021г. в общината
се обучават 214 ученици, като
спада в броя на учениците е
25,7% спрямо 2014/2015г. С
близо 24% по-малко са
учениците от I - IV клас, като
това е проблем, който ще се
отрази съществено в бъдеще
на броя ученици от горните
класове.

Задължителната училищна възраст съгласно ЗПУО е 16 години, след която се
наблюдава тенденция на отпадане на ученици от системата на образованието особено
от ромската общност.
За децата и учениците е осигурен безплатен превоз до образователните
институции, в които се осъществява тяхното обучение. Изградена е оптимална и
гъвкава транспортна схема с наличните училищни автобуси като е осигурено
безопасното придвижване на учениците до съответното училище.
Професионалното обучение в община Стрелча се осъществява в СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“. Учениците от VIII до ХІІ клас се обучават по общообразователен
учебен план по две професионални направления.

Източник: Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр. 102
от 1 декември 2020 г.) (публ. 30.11.2020 г.)
14
Източник: НСИ
13
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Фигура 22. Учащи в професионалните училища в Професионално
община Стрелча (2014-2020г.)15
направление „Хотелиерство,
ресторантьорство
и
кетъринг“ за професионална
подготовка по професията
„Ресторантьор“ с разширено
изучаване на чужд език (III
степен на професионална
квалификация) и професия
„Готвач“
(II
степен
професионална
квалификация).
Част от учениците след седми клас се ориентират към учебните заведения в поголемите градове. Между образователните институции и местния бизнес се реализират
съвместни проекти/ инициативи за подготовка на учениците за професионална
реализация. В община Стрелча няма центрове за професионално обучение.
Община Стрелча изпълнява Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Стрелча (2017 – 2019), която е насочена към
премахване на всички форми на изолация в образованието и осигуряване на подкрепа и
удовлетворяване на индивидуалните потребности на всички участници в
образователно-възпитателния процес.
Община Стрелча стимулира и подкрепя морално и материално творческите
изяви на даровити деца чрез прилагане на Наредба за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча и
Правилник за отпускане на стипендии за студенти от община Стрелча.
Специален акцент в образователната политика е интегрирането на децата със
специални образователни потребности (СОП). При идентифициране на деца със СОП
се полагат всички усилия за качественото им включване в учебния процес. Прилагат се
механизми за социална интеграция на ученици и деца със специални образователни
потребности (СОП). Ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП се осъществява
от Ресурсен център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО)
Пазарджик и работещи на територията на община Стрелча.
Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение
на учениците се осъществява от обществени възпитатели в училищата, както и от
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН). Училищните ръководства и общинска администрация
полагат усилия за ограничаване на учениците, които не посещават училище.
Директорите на училищата поддържат постоянна връзка с общината за осъществяване
на контрол и своевременно информиране за записването на учениците, в задължителна
училищна възраст потвърдено със съобщения. Експедитивно и отговорно се работи за
обхвата на всички деца в задължителното предучилищно и училищно обучение и се
прилага „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
15

Източник: НСИ
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образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст“.
В трите учебни заведения е създадена атмосфера на толерантност и търпимост
към социо-културните различия между етносите.
Промяната в броя на учениците оказва пряко влияние върху педагогическия
персонал. По данни от общинската администрация училищата и детската градина
разполагат с квалифицирани учители по учебните предмети. Има липса на
квалифицирани кадри - психолози и педагогически съветници за работа с деца и
ученици с проблемно поведения.
Фигура 23. Педагогически персонал и детски учители
в детските градини в община Стрелча за периода 2014 Необходимо е осигуряване на
– 2020г.16
специалисти в училищата и
детската
градина
за
предоставянето на обща и
допълнителна подкрепа за
личностно
развитие,
осигуряване
на
ресурсни
учители за краткосрочна и
дългосрочно
допълнителна
подкрепа
на
децата
и
учениците със специални
образователни потребности.
Важно е осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията
на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на
компетентностите, за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща и
допълнителна подкрепа.
Социалните услуги
Водещият документ на общинско ниво е Стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Стрелча 2016 – 2020 (приета с решение №131/29.06.2016г. от ОбССтрелча). Основните целеви групи към които е насочено предоставянето на социални
услуги са: деца и възрастни с увреждания и стари хора. 17
На територията на общината няма разкрити специализирани институции за
предоставяне на социални услуги.
Предоставяните социални услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално
включване на лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други
уязвими групи. Социални услуги в домашна среда са: личен асистент; социален
асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж.

16

Източник: НСИ.

17

Източник: Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стрелча 2016 – 2020
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Като елемент на социалната среда за възрастните хора значителна роля имат
пенсионерските клубове. На територията на община Стрелча са регистрирани общо 7
клуба на хора в пенсионна възраст, като функционират 3 - в гр. Стрелча, с. Свобода и с.
Блатница. Материалната база на клубовете се поддържа в добро състояние. Те са
местата, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното
дълголетие на пенсионерите в общината.
Общината чрез бюджета си поддържа както предоставената за стопанисване
инфраструктура, така подпомага и издръжката на клубовете, осигуряване на транспорт
за осъществяване на мероприятията им.
Култура
Община Стрелча има богат културен календар, в който са залегнали всички
приоритети във връзка с функционирането на културните институции, както и за
осъществяването на културни прояви на различни нива. Културният календар се
публикува в интернет страницата на общината (http://www.strelcha.bg/page.php?124).
В капиталовата програма на Община Стрелча се залагат ежегодно разходи за
поддръжка, както и извършване на ремонтни дейности на отделните културни обекти.
В гр. Стрелча има действащ Исторически музей, който е културна институция,
чиято основна дейност е опазването и представянето на движими и недвижими
културни ценности чрез издирване, събиране, документиране, научно изследване и
популяризиране на това богатство.
Фигура 24. Брой посещения в Исторически музей –
Стрелча за периода 2014-2020г.18
През
периода
нараства
броят на посетителите в
Историческия
музей
–
Стрелча. Ръстът е над 183%,
което
е
резултат
от
устойчивото маркетингово
позициониране
и
кампаниите
за
популяризиране
на
туристическия потенциал.
Въпреки спада през 2020г., резултат от световната пандемия КОВИД – 19, броят
на посетителите е значително по-висок в сравнение с 2014г.
На територията на община Стрелча функционират 5 читалища, разположени във
всяко едно населено място. Читалищата са се утвърдили като активно културно
средище с разнообразните форми на работа. Основната им функция е свързана с
развитието на различни творчески групови и индивидуални инициативи. Към
читалищата в общината функционират самодейни колективи, които поддържат жива
фолклорната традиция и богатство на района.
18

Източник: По данни от Община Стрелча
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От направения преглед е видно, че читалищата, които разполагат със собствена
база се поддържат библиотеки и читални.
Читалищата се включват активно при организиране и участие в празници,
фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни
занимания и др., като част от тях са по собствена инициатива. Читалищната
организират или са домакини на различни тематични изложби.
Община Стрелча ежегодно подпомага финансово местни инициативи на
читалищата, свързани с традиционни празници и обреди в съответните населени места
и включени в общинския културен календар – събори и/или традиционни дни на
населеното място, както и други културни мероприятия.
Повечето от събитията, които се организират и провеждат са свързани с
културни прояви с национално значение, като изпълняват предимно културно –
просветна функция. Събитията с регионално и местно значение са значими предимно за
местната общност, за близки и роднини: традиционни събори в селата Дюлево (6 май);
с. Блатница (24 май); с. Свобода (26 октомври) и др.
През отчетния период ежегодно се организират: Празник на град Стрелча;
Празникът на розата; Тодоровден; Етнографски фестивал на Средногорието, чиято цел
е град Стрелча да стане център на средногорския песенен, инструментален, танцов и
обреден фолклор. Организатори на събитието са Община Стрелча и НЧ „Просвещение1871“. Фестивалът се провежда през месец септември. Той е иницииран по проект на
Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, финансира по Програма
за развитие на селските райони.
Спорт
Спортът е един от секторите в който има целенасочена политика от страна на
общинската администрация. През анализирания период има действаща Стратегия да
развитие на физическото възпитание и спорта в Община Стрелча за периода 2016 –
2020г. (приета с решение/122/07.06.2016г. от ОбС-Стрелча). Наличието на Стратегия за
развитието на физическото възпитание и спорта на общината показва осъзнатата
необходимостта от създаване на нова политика на базата на ясно определени
приоритети.
Община Стрелча подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, чрез
финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Всяка година се
разработва
календар за спортно-туристическите прояви в Община Стрелча.
Организират се различни спортни инициативи и кампании.
На територията на община Стрелча функционират 3 спортни клуба,
регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта, като само един от тях е
регистриран в град Стрелча. Спортните клубове в предоставят възможност за активно
занимание със спорт на децата и младите хора. Сформирани са волейболни отбори –
момичета и момчета, които тренират във физкултурния салон към СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“. Общината предоставя спортна база според възможностите си и еднократни
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стипендии по Наредбата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
учениците с изявени дарби от община Стрелча.19
Основната спортна инфраструктура се намира в град Стрелча и включва стадион
и открит басейн, които дават редица предимства при използването им за тренировъчна
дейност и масов спорт.
През периода новопостроените спортни съоръжения: мини-футболно игрище
(2014г.), (закрит плувен басейн (2014г.) - градска минерална баня многофункционална
спортна площадка, (фитнес зала (2015г.) – градска минерална баня, предоставят добри
условия за развитие на спорта, но използването им не е в желания оптимален вариант.
Плувният басейн допринася в най-голяма степен за спортната дейност. Минифутболното игрище също е добра база за тренировъчни и спортни занимания. За
фитнес залата и спортната площадка е необходимо да се създаде план за по-добро
използване. Спортен – възстановителен център разположен в сградата на Градска
минерална баня – Стрелча. Разполага с закрит плувен басейн, два закрити малки
басейни, фитнес салон и кабинети за извършване на медицински процедури.
Минералната вода е едно от най-ценните богатства на град Стрелча. През
периода са реализирани важни проекти, финансирани от фондове на ЕС, целеви
средства от държавата и собствени средства. Благодарение на тях се увеличава и
подобрява материалната база, променен е обликът на сградата на минералната баня,
увеличен е броят на посетителите и приходите на общината.
Реализиран проект, финансирани от ПИП на Министерски съвет: Изграждане на
покрит плувен басейн към сградата на минерална баня и въведен в експлоатация.
Закритият басейн се захранва с минерална вода от стария „Бански каптаж“, което го
прави независим от основния сондаж 1ХГ и не влияе върху водовземането от хотелите
и къщите за гости. Водата се доставя чрез хидрофорна система.
Реализиран е проект „Обособяване на спортно възстановителен център в
източното крило на банята“, финансира от МИГ.
Реализиран е и проект „Ремонт на градска минерална баня гр. Стрелча и
изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс“. Направен е ремонт на
покрива на градската минерална баня и е изградена детска площадка пред банята.
Минерален извор „Банче“ е изграден втори басейн към минерален извор „Банче“
и обособяване на балнеоложки комплекс – въведен в експлоатация с финансиране от
ПИП на МС.
Минерален плаж разполага с два басейна, един с олимпийски размери, един с
полуолимпийски, два детски басейна, бар с грил, мини футболно игрище, фитнес зала,
игрище за плажен волейбол, в съчетание и много зеленина и красива природа на
средногорския град.

Източник: Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Стрелча за периода
2016 – 2020 г. (приета с решение/122/07.06.2016г. от ОбС-Стрелча)
19
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Таблица 8. Списък с индикатори по Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия
чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
Начал Целев Пости
Мерн
на
а
гната
а
стойн стойн стойн
Степен на
Индикатор
велич
ост
ост
ост
изпълнение
ина
(2012 (2020 (2020
г)
г)
г)
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал.
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
Сключени
договори с
работодатели
Липсва
брой
x
7
0
по мерките за
информация
Мярка
1. насърчаване на
заетостта;
Изграждане
на
информационна
Включени лица
система за търсената
в
Липсва
брой
x
100
0
от
инвеститори квалификацион
информация
работна
сила
и
ни курсове;
предлаганите
Безработни
специалисти.
лица включени
в заетост по
Липсва
брой
x
75
0
мерките за
информация
насърчаване на
заетостта;
Мярка 2. Развитие
на професионалните
умения в подкрепа
Включени лица
на
местната
в
Липсва
икономическа
брой
x
75
0
квалификацион
информация
активност
и
ни курсове;
повишаване
адаптивността
на
човешките ресурси.
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието.
Компютрите на
Липсва
Мярка
1.
сто ученика в
брой
x
25
0
информация
Модернизиране на
училищата;
сградния фонд и
Санирани
оборудването
на
сгради на
брой
1
2
2
изпълнен
училищата.
училища и
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Индикатор

детски
градини;
Обновени
интерактивни
класни стаи

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

брой

x

10

0

Липсва
информация

Мярка 2. Включване
на
Интернет места
информационните и
Липсва
на сто ученика брой
x
25
0
комуникационните
информация
в училищата;
технологии
в
училищата.
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях.
Обезпеченост с
брой
3
5
320
неизпълнен
лекари;
Обезпеченост
със
брой
х
3
2
неизпълнен
стоматолози;
Проведени
анкетни
проучвания
Мярка
3.1.
брой
x
2
0
неизпълнен
сред
Провеждане
на
населението по
общинска политика
проблема
за намаляване броя
Предложени
на
здравномерки за
неосигурените лица.
брой
x
2
0
неизпълнен
решаване на
проблема.
Решения на
общинския
съвет по
брой
x
2
2
изпълнен
отношение на
конкретната
политика
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности.
Мярка 1. Развитие Новоизградени брой
x
3
0
неизпълнен
20

Източник: НСИ, 2020г.
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Индикатор

на
културата, /модернизиран
опазването
и
и културни
експонирането
на
обекти и
културноновосъздадени/
историческото
подобрени
наследство.
туристически
атракции
Туристи
посетили
туристически и
културни
обекти и
забележително
сти
Новоизградени
Мярка 2. Развитие
/реновирани
на спорта и местата
детски и
за отдих.
спортни
площадки;
Реализирани
мерки за подобра
координация в
сфери като
образование,
трудова
Мярка 3. Развитие
заетост,
на
младежките
социално
дейности.
включване,
здравеопазване
, етническа
толерантност,
младежко
доброволчеств
о,
равнопоставен
21

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

брой

x

15000

16002

брой

x

5

3

неизпълнен

брой

x

10

0

неизпълнен

Степен на
изпълнение

преизпълнен
21

Бележка: Общ брой туристически посещения за периода 2014-2020г. по данни от Община Стрелча
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

ост на
половете,
конкурентоспо
собност.
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите
групи.
не може да
Места за
бъде отчетен
настаняване в
брой
(липсват
социални
конкретни
заведения;
Мярка 1. Развитие
стойности)
на
социалните
Лица
не може да
услуги.
(семействата)
бъде отчетен
за жилищно
брой
(липсват
настаняване,
конкретни
настанени;
стойности)
Социални
не може да
услуги и
бъде отчетен
обслужвани
брой
(липсват
лица,
конкретни
предоставяни в
стойности)
Мярка 2. Интеграция
общината;
на уязвимите групи
не може да
Противообщес
бъде отчетен
твените прояви брой
(липсват
в общината
конкретни
стойности)

Оценка на общото въздействие по Приоритет № 3. Техническа и инженерна
инфраструктура
Транспортна инфраструктура
Транспортната мрежа в община Стрелча е добре изградена, като са осигурени
транспортни връзки към градовете - София, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище,
Копривщица, Хисаря и Карлово. Община Стрелча е в неблагоприятна позиция по
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отношение обслужването от пътищата с по-висока категория, по които се провежда
значителен трафик, включително транзитен.
Обща дължина на пътните мрежи в община Стрелча е 55 км, в т.ч.
републиканска пътна мрежа - 39,20 км, от тях 3,24 км в гр. Стрелча. Състоянието на
пътната настилка на републиканската пътна мрежа в община Стрелча е в
незадоволително състояние.
Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа и осъществява в
достатъчна степен свързаността между отделните населени места. Общата дължина на
общинските пътища е 15,80 км. Преобладаващата част от общинската пътна мрежа е в
незадоволително състояние поради липса на системна поддръжка, което особено
затруднява комуникацията през зимния сезон.
Енергийна ефективност
През периода 2014-2020г. акцент в местната политика е повишаване на
енергийната ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради (МЖС)
за осигуряване на по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт повисоко качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна
ефективност допринася за по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на
разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики на сградите.
Основен консуматор на енергия е уличното осветление, който формира найголям дял в потреблението на електроенергия и се явява най-скъпият от всички
първични енергоизточници, ползвани в община Стрелча. Системата е изключително
енергоемка и преобладаващата част от съоръженията й /около 60%/ не са
енергоефективни.
Водоснабдяване и канализация
На територията на община Стрелча съоръжения от водопроводната и
канализационната система се експлоатират от „ВиК – С ЕООД“ все още не е
присъединена към „В и К услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик. Към момента наличният
капацитет на подземните и повърхностните водоизточници не достига за покриване на
питейно-битовите и други нужди на всички обслужвани населени места през летния
сезон.
Водоснабдителната мрежа и съоръженията са стари и амортизирани. Всички
напорни водоеми се нуждаят от рехабилитация.
В община Стрелча има изградена канализационна мрежа само в общинския
център с дължина 27,315 км, която е силно амортизирана.
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Таблица 9. Списък с индикатори по Приоритет № 3. Техническа и инженерна
инфраструктура
Начал Целев Пости
Мерн
на
а
гната
а
стойн стойн стойн
Степен на
Индикатор
велич
ост
ост
ост
изпълнение
ина
(2012 (2020 (2020
г)
г)
г)
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура.
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика,
респективно доходите на населението;
Рехабилитиран
и третокласни
км
x
16
0
неизпълнен
Мярка
1. пътища в лошо
състояние;
Подобряване
параметрите
и
Подобрени
състоянието
на
общински
км
x
16
0
неизпълнен
транспортната
пътища в лошо
инфраструктура
с
състояние
регионална
Подобрена
значимост.
улична мрежа в
2529,
км
x
10
преизпълнен
лошо
05
състояние
Домакинства/
стопански
предприятия,
обслужвани от
нови/подобрен
Мярка 2. Енергийна
и системи за
брой
x
100
0
неизпълнен
ефективност.
газифициране
и
възобновяеми
източници на
енергия;
Специфична цел 2: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура,
подобряваща жизнената среда;
Мярка 1. Създаване
Осигурена
не може да
и
прилагане
на питейна вода
бъде отчетен
стратегически
от
км
(липсват
подход
при пречистващи
конкретни
управлението
на съоръжения с
стойности)
техническата
нови
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Индикатор

инфраструктура
общината.

довеждащи
водопроводи
Население
осигурено с
питейна вода
отговаряща на
Наредба №9
Мярка
2. Изградена нова
Изграждане
на канализационн
канализационна
а мрежа;
мрежа и осигуряване
пречистването
на
отпадъчните
води
чрез изграждане на
Изградена
малки ПСОВ (за
ПСОВ
отпадъчните води на
три
села
около
Стрелча);
Мярка
3.
Подобряване
на
Разкрити нови
съобщителните
постове
връзки като качество
и
обхват
на
предлаганите
Осигурено
услуги;
покритие

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

%

x

5

5

изпълнен

км

x

15

0

неизпълнен

км

x

1

0

неизпълнен

в

брой

x

x

%

x

98

не може да
бъде отчетен
(липсват
конкретни
стойности)
100

изпълнен

Оценка на общото въздействие по Приоритет № 4. Екологично развитие
Община Стрелча не е район с нарушена екологична обстановка, но на
територията й са установени екологични проблеми, чието решаване изисква
целенасочено планиране и активна работа.
Съществено е неизпълнението на предвидените специфични мерки и цели по
приоритет № 4. Екологично развитие.
Таблица 10. Списък с индикатори по Приоритет № 4. Екологично развитие
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Начал Целев Пости
Мерн
на
а
гната
а
стойн стойн стойн
Степен на
Индикатор
велич
ост
ост
ост
изпълнение
ина
(2012 (2020 (2020
г)
г)
г)
Приоритет № 4. Екологично развитие.
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община
Стрелча.
Мярка 1. Екологичен
мониторинг
–
изграждане
на
не може да
система
за Изградени/дост
бъде отчетен
непрекъснато
авени пунктове брой
x
(липсват
следене
на за наблюдение
конкретни
замърсяването
на
стойности)
въздуха, водата и
почвата.
Актуализиране
програмата за
брой
x
1
0
неизпълнен
опазване на
околната среда;
Мярка 2. Програмни Реализиране на
мерки.
проект
"Подобряване
брой
x
1
0
неизпълнен
качеството на
питейната
вода;
Техника за
сметосъбиране,
брой
x
1
0
неизпълнен
рециклиране,
съдове;
Изграждане на
Мярка
3.
парк на р.
брой
x
1
0
неизпълнен
Технически
и
Стрелчанска
технологични
Луда Яна
мерки;
Почистени
речни корита
на р.
дка
x
3
3
изпълнен
Стрелчанска
Луда Яна и др.
реки;
Мярка
4. Процедури за
брой
x
14
0
неизпълнен
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Индикатор

Партньорство
бизнеса
гражданското
общество;

с
и

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

изготвяне на
правила за
обществено
обсъждане и
обявяване и
оповестяване
на резултати;

Оценка на общото въздействие по Приоритет № 5. Укрепване
административния капацитет и развитие на нови професионални умения

на

Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор
за постигане на стратегическите цели на управлението на общината; изграждане на
адекватна и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението;
усъвършенстване
на
организацията
по административно обслужване
и
документооборота в администрацията; откритост и достъпност на дейността на
администрацията.
Административният капацитет на общинските служители се поддържа ежегодно
от обучения по различни теми, повишаващи управленския и административния
капацитет на персонала на Общината, включително за разработване и управление на
проекти. Тези обучения се планират на базата на предварително извършен анализ на
потребностите от страна на служителите.
Всички служители имат достъп до интернет, а техническото обезпечаване е
добро. Общината разполага с достатъчно административен капацитет и технически
ресурс за обезпечаване на дейностите си.
Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи
от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност,
целесъобразност и ефективност.
В община Стрелча основните области на политика са обезпечени с програмни
документи за периода 2014-2020г.
През отчетния период е приет Общ устройствен план на общината (ОУПО). За
период от една година се приемат тематични програми и планове, свързани с
управление на общината.
През 2020г. се наблюдава динамизиране работата на администрацията при
разработване и реализиране на проекти. Това е резултат от добре изградената
административна структура и осигуряване на необходимия човешки ресурс и капацитет
за изпълнение на проекти. Създадена е много добра организация за планиране и
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реализиране на проекти, вътрешен мониторинг и контрол, привличане на средства от
фондовете на ЕС и други програми.
Таблица 11. Списък с индикатори по Приоритет № 5. Укрепване на административния
капацитет и развитие на нови професионални умения
Начал Целев Пости
Мерн
на
а
гната
а
стойн стойн стойн
Степен на
Индикатор
велич
ост
ост
ост
изпълнение
ина
(2012 (2020 (2020
г)
г)
г)
Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови
професионални умения.
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процеса на изпълнение на общинския план за
развитие.
Мярка
1.
Подобряване
на
взаимодействието
между кмета на
Функциониран
общината
и
е на общинска
общинския
съвет
брой
x
1
0
неизпълнен
група за
чрез създаване на
наблюдение;
обединена общинска
група за подкрепа на
изпълнението
на
общинския план.
Мярка 2. Създаване
на
програма
за
обучение и развитие
на
умения
в
общинската
Общински
администрация
за
служители,
подкрепа
на
участвали в
брой
x
70
0
неизпълнен
местната
програми за
икономическа
обучение;
активност
и
подобряване
на
социалния климат в
общината.
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на
предоставяните от общината административни услуги.
Мярка
1.
Въведена
брой
x
1
0
неизпълнен
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

Предоставяне
на единна система
комплексни
за
административни
предоставяне
услуги
на
на
гражданите
и административ
бизнеса и развитие
ни и
на
електронното
технически
управление.
услуги
Създадени
електронни
брой
x
15
0
неизпълнен
административ
ни услуги;
Въвеждане на
електронно
Мярка 2. Развитие
движение на
на
общинския
документи в
информационен
администрация брой
x
1
0
неизпълнен
център в община
та и
Стрелча.
електронно
обслужване на
гражданите
Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщинското
сътрудничество.
Мярка 1. Създаване
на цялостна система
Изготвяне на
за
партньорство
правила за
между общината и
дейността на
брой
x
1
1
изпълнен
заинтересованите
обществен
страни
при
съвет;
реализирането
на
общински политики
Мярка 2. Обучение
на участниците и
Участници в
местните партньори
програми за
брой
x
70
70
изпълнен
за подпомагане на
обучение
процесите
на
партньорство
и
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Индикатор

Мерн
а
велич
ина

Начал
на
стойн
ост
(2012
г)

Целев
а
стойн
ост
(2020
г)

Пости
гната
стойн
ост
(2020
г)

Степен на
изпълнение

управление
на
съвместни програми
Специфична цел 4: Създаване на програмен проектен капацитет
Мярка 1. Създаване Създаване на
на капацитет за
експертни
ефективно
групи по
планиране,
наблюдение и
брой
x
5
5
изпълнен
програмиране,
оценка на
управление,
стратегии,
контрол,
планове и
наблюдение, оценка
програми;
и подготовка за
Самостоятелно
усвояване
на
изготвяне на
средствата
по
годишни
структурните
доклади по
брой
x
7
0
неизпълнен
инструменти на ЕС,
реализация на
а така също от
общински
национални
и
политики;
местни източници;
Създадени
общински
частично
сайтове, по
брой
x
2
1
изпълнен
Мярка 2. Развитие
конкретна
на нови подходи за
проблематика;
насърчаване
и
Проведени
насочване
на
срещи,
регионалното
и
публични
частично
местното развитие;
брой
x
14
7
обсъждания с
изпълнен
бизнеса, НПО
и гражданите
Оценка на заинтересованите страни
Основни принципи, които се прилагат при провеждане на политиката за
регионално развитие са принципите за информираност, партньорство, публичност и
прозрачност на всички нива при осъществяване на процесите на планиране,
програмиране, финансиране, наблюдение и оценка.
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Представената оценка на заинтересованите страни е базирано на резултатите от
анкетното проучване за социално-икономическото състояние в Общината, проведено
във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на общината за периода
2021-2027г. на Община Стрелча.
Фигура 25. Как се промени Община Стрелча, като
цяло, през последните 7 години?

Според
75%
от
анкетираните
през
последните години община
Стрелча се променя към подобро.

Според анкетираните най-осезателни са положителните промени при управление
на отпадъците – сметосъбиране и транспортиране и развитие на туризма.
Фигура 26. Отговор на въпрос „В кое направление се подобри състоянието на
общината през последните години?“

Фигура 27. Отговор на въпрос „Кои са основните инфраструктурни проблеми на
Община Стрелча?“
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На първо място анкетираните поставят проблема за лошата улична
инфраструктура в населените места, пътищата в общината и лошото състояние на ВиК
инфраструктурата.
Сериозните икономически проблеми в общината са свързани с недостатъчното
разнообразие на икономическите сектори, неефективното използване на природните
ресурси, вкл. минералната вода. Проблем пред бизнес развитието е и лошото състояние
на транспортната инфраструктура, както и липсата на чуждестранни инвеститори в
общината. В допълнение е посочен и отговор: Липса на ускорена маркетингова
стратегия със силен акцент върху рекламата за засилване на балнеотуризма, културния
и историческия туризъм в града.
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ІII. ОЦЕНКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА И
ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ
РЕСУРСИ
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Оценката на използваните ресурси за постигане на целите и приоритетите на
ОПР е изготвена на база съпоставка между заложеният индикативен финансов ресурс в
Програмата за реализация на ОПР.
Анализ на общото финансовото изпълнение на ОПР
В настоящата точка се разглежда финансовото изпълнение на ОПР по 5-те
приоритета и специфичните цели, които очертават бъдещите състояния, към които са
насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, включени в документа.
Таблица 12. Степен на финансово изпълнение на ОПР
Планирана
Степен на
стойност в Изпълнение финансово
Приоритет
ОПР 2013
(хил.лв.)
изпълнение
г. (хил.лв.)
(%)
Приоритет № 1. Интелигентен растеж и
13 727
16 722
122%
икономическо развитие
Приоритет № 2. Постигане на социална
7 620
кохезия чрез укрепване и развитие на
8 356
110%
човешкия капитал
Приоритет № 3. Техническа и инженерна
46 880
7 331
16%
инфраструктура
Приоритет № 4. Екологично развитие
23 770
722
3%
Приоритет
№
5.
Укрепване
на
административния капацитет и развитие на
580
152
26%
нови професионални умения
Общо ОПР
92 577
33 282
36%
Общата степен на постигане на целите на ОПР за периода 2014-2020г. е
добра – 36%. Общата стойност на реализираните проекти е 33 282 хил.лв.
Степента на изпълнение на Приоритет № 1. Интелигентен растеж и
икономическо развитие постига 122% изпълнение единствено в резултат на активното
участие на местния бизнес за финансиране на проекти по различни оперативни
програми и фондове. По този приоритет провидените мерки за администрацията
остават в по-голямата си част неизпълнени.
Не е постигнато изпълнение по следните специфични цели:
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността и
селското стопанство;
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в
аграрния сектор
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти;
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер „Стрелчански етерични масла“
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64% изпълнение се отчита по Специфична цел 2: Изграждане на подходяща
бизнес среда и повишаване на инвестиционния интерес към общината, по който
отчетения финансов ресурс е единствено от проекти на частни бенефициенти,
финансирани по ОПИК.
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на
селското стопанство постига изпълнение от 177%, в резултат на привлечено
финансиране от частни бенефициенти от ПРСР, субсидии за селското стопанство от
ДФЗ и проекти по Програма за морско дело и рибарство. Единственият реализиран
проект от общинската администрация е „Първоначално залесяване на неземеделски
земи на територията на община Стрелча, област Пазарджик“ (2014-2015г.).
На Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите дейности и
повишаване качеството на живот в селата изпълнението е едва 3%.
Най-добро изпълнение на мерките има при Специфична цел 8: Развитие на
алтернативен туризъм – 139%. Подобряване на туристическата инфраструктура и
информация чрез изграждане на екопътеки, като през периода 20142015г. са
реализирани следните проекти:
 „Изграждане на туристическа пътека „Град Стрелча - „Марков камък“ – язовир
„Черешката“ в община Стрелча, област Пазарджик.“
 „Изграждане на туристическа пътека – „м. Огледалото – м. Черешата“ в Община
Стрелча, обл. Пазарджик
 „Изграждане на туристическа пътека „Природни скални образования м.
Скумсале“;
 „Изграждане на туристическа пътека „Киселицата – Кулата“;
 „Изграждане на туристическа пътека „Град Стрелча - язовир Калаващица - м.
Чобанка“;
 „Изграждане на туристическа пътека „Местност Ненчовец - м. Пионерски
лагер“;
 „Изграждане на туристическа пътека „Банчето – Жаба могила – Липите“.
Подкрепа за туристическия информационен център чрез реализиране на проект
„Развитие на туризма в община Стрелча чрез оборудване и обзавеждане на
туристически информационен център“ (2014-2015г.) , дарения от хотелиери и др.;
„Създаване на атракции за посетителите в община Стрелча чрез изграждане на
туристически център за представяне на културно историческото наследство и
съоръжения за велотуризъм“ (2014-2015г.).
През периода 2014-2020г. капацитетът на местните фирми за участие с проекти
за финансирани от фондовете на ЕС нараства. Общо привлеченият финансов ресурс от
частния бизнес е над 13 милиона лева.
Фигура 28. Стойност на финансираните проекти в
община Стрелча (в хил.лв.)22
Местният

22

бизнес

има

Източник: ИСУН и ДФЗ.
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достъп до изпълняваната в
момента
Многофондова
стратегия за Водено от
общностите
местно
развитие
на
МИГ
Панагюрище,
Стрелча,
Лесичово, която е основен
финансов инструмент за
подкрепа
на
микро-,
малките
и
средни
предприятия в общината.
По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
(ОПИК) са финансирани 12 проекта, от които един е насочен към внедрява продуктови
и технологични иновации, с финансиране чрез „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с бенефициент „ОМЗ-ИНВЕСТ
2000“ АД. Два проекта има реализирани в „Оптексим“ АД, като единият е насочен към
подобряване на производствения процес чрез усвояване на високо технологичен процес
за нанасяне на фотокатодно покритие и последваща херметизация на електронно –
оптична тръба в условията на висок вакуум, а вторият проект е насочен към развитие на
управленския капацитет чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите
и ресурсите. 9 проекта са свързани с получаване на подкрепа за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19.
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. (ОПРЧР)
са финансирани 2 проекта в град Стрелча, насочени към осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в „РЕМСТРОЙ – ИТД“ ЕООД и изграждане на пилотен
интеграционен модел – Стрелча на Сдружение „Център за обучение и услуги“. И двата
проекта са финансирани чрез МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово.
По Програма за морско дело и рибарство, 2014-2020г. са финансирани 3 проекта
с един бенефициент „Алгае Фарм“ АД, с. Свобода за предприятие за преработка на
водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се с. Свобода.
По Програма за развитие на селските райони, 2014-2020г. са реализирани 6
проекта, като 2 от тях са реализирани в град Стрелча, 2 в с. Дюлево и по един проект в
селата Свобода и Блатница. 54от проектите са финансирани чрез МИГ Панагюрище,
Стрелча, Лесичово. Тематичната насоченост на проектите е: стартова помощ за
създаване и развитие на стопанство на млад фермер; устойчиво развитие на малко
земеделско стопанство. В с. Свобода е финансирано изграждането на цех за
млекопреработка и закупуване на оборудване в УПИ IV, находящ в местност
„Калейца“; в с. Блатница е направена инвестиция в стопанството чрез оборудване със
земеделска техника и инвентар; в с. Дюлево е модернизиране на земеделското
стопанство и са създадени 133 дка трайни насаждения от синя слива.
От Държавен фонд земеделие (ДФЗ) към частния бизнес са постъпили и
директни плащания, субсидии.
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Физически и юридически лица ежегодно получават субсидии по схеми и мерки
на Разплащателната агенция на Държавен фонд „Земеделие“, по ПРСР, директни
плащания, пазарни мерки, държавна помощ по схеми от националния бюджет.
Степента на изпълнение на Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия
чрез укрепване и развитие на човешкия капитал е 110%.
Не е постигнато изпълнение по Специфична цел 3: Подобряване на здравните
услуги и свободния достъп до тях.
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция е
с изпълнение 36%, като приносът е от реализирани проекти на частни бенефициенти,
финансирани от ОПРЧР и проекти на Община Стрелча по проект „Обучение и заетост
за хора с трайни увреждания“; Национална програма „Заетост и обучение на хора с
трайни увреждания“; Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и др. Като част
от устойчивата интеграционна политика е реализиран проект „Обединени от знанието“
(2017-2019г.), с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ с бенефициент НУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стрелча в
партньорство с Община Стрелча, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча и
„Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона“.23
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието е с 96%
изпълнение в резултат на реализирани проекти, насочени към модернизиране на
сградния фонд и оборудване на образователната инфраструктура:
 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо
дворно място на детска градина „Д-р Стайко Стайков“, с финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 „Изграждане на спортна площадка и инфраструктура в двора на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, сключен договор с ДФЗ на 15.05 2019 г.
 „Обновяване и модернизиране на физкултурния салон
НУ „Паисий
Хилендарски“
 „Основен ремонт на покрив на физкултурен салон на училище СУ „Св. св.
Кирил и Методий“, гр. Стрелча;
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности е с
най-висока степен на изпълнение – 253%, което е в резултат на реализирани проекти с
бенефициент Община Стрелча.
През периода са реализирани следните проекти, свързани с опазване,
експониране, социализиране и популяризиране на културно-историческото наследство
 „Съхранение и популяризиране на местния фолклор чрез организиране на
Етнографски фестивал на Средногорието“ (2014-2015г.)
 „Създаване на атракционен кът „История на розопроизводството в Неделева
къща - гр. Стрелча“ (2014-2015г.)
 „Популяризиране на местните традиционни обичаи „Розобер” и „Тодоров
ден”(2014-2015г.)
23

Източник: http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/Project/Activities?contractId=KwQqerCDisI%3D&isHistoric=False
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За Развитие на спорта и местата за отдих са реализирани следните проекти:
обект „Градска минерална баня“ Първи етап: Проект „Ремонт на Градска
минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофункционален балнеоложки
комплекс“; Втори етап - Обособяване на спортно - възстановителен център в гр.
Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на ГМБ в гр. Стрелча (2014 2015.); Ремонти минерална баня - последен етап
„Изграждане на втори басейн към минерален извор „Банче“ и обособяване на
балнеоложки комплекс“ (2015г.)
„Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на
територията на гр. Стрелча, община Стрелча“
„Възстановяване на паркови пространства и градинки в с. Смилец, с. Дюлево, с.
Свобода, с. Блатница, община Стрелча” (2014г.)
„Рехабилитация на обществени зелени площи в град Стрелча, кв.82А”(20142015г.)
„Изграждане на туристически атракционен комплекс на миниатюрите в град
Стрелча” (2014-2015г.)
„Насърчаване на физическата активност на населението на Община Стрелча
чрез изграждане на спортно съоръжение в гр. Стрелча,кв.92,УПИ I” (20142015г.)
„Съоръжения и места за спорт и отдих в гр. Стрелча с подобект: „Колоездачна
пътека“ (2014-2015г.)
„Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда - съблекалня,
външни скамейки и сенна конструкция към стадион“, находящ се в УПИ, кв. 85
в гр. Стрелча.“ (2020г.)

Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите
групи е с финансово изпълнение от 107%. Най-много реализирани проекти на Община
Стрелча са със социална насоченост: „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча“
(2016 - 2020г.)24, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане; „Център за социални услуги в домашна среда.“25 (2015-2017),
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.
Чрез Център за услуги в домашна среда са подпомогнат лица с трайни увреждания и
техните семейства и възрастни хора над 65 г. при самообслужване, осъществяване на
социални контакти и поддържане своя бит и хигиена. Създадени са условия за
приемственост и гарантиране на обслужването на лица, ползващи услугите „Социален
асистент“, „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, финансирани от ОПРЧР и
националния бюджет.
За функционирането на Центъра за предоставяне на социални услуги в домашна
среда са осигурени помещения - приемна, офис и тоалетна, намиращи се в Домашен
социален патронаж – Стрелча, които изцяло са ремонтирани и оборудвани по проекта.
Проект „Приеми ме 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“,
24
25

Източник: ИСУН
Източник: ИСУН
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През периода 2014-2020г. община Стрелча обезпечава безвъзмездно
финансиране при изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на
социални услуги чрез разработване на проекти от общинската администрация.
Средствата са основно от европейските фондове. Поетапно се създава качествено нова
среда за представителите на целевите групи и се провежда активна работа с тях.
Степента на изпълнение на Приоритет № 3. Техническа и инженерна
инфраструктура е 16%.
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата
инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска
икономика, респективно доходите на населението – изпълнение едва 3%.
В процес на реализация е проект „Реновиране и прилагане на мерки за енергийна
ефективност на основната сграда на читалището“ към МИГ- Панагюрище, Стрелча,
Лесичово. През анализирания период е реализиран проект „Енергийна ефективност на
многофамилна жилищна сграда на бул. „България“ 110 А, Б, В“ с 36 жилища,
финансиран от Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа
инфраструктура, подобряваща жизнената среда е 47%.
През разглеждания период на територията на община Стрелча са реализирани
или в процес на реализация следните проекти за решаване проблемите във ВиК
сектора:
 „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Стрелча. Подмяна
водопроводна мрежа 7 от 24 бр. улици с обща дължина 2239 м“;
 „Реконструкция на водохващане в с. Блатница, каптаж Буровица, по който е
подменен е 300 м нов водопровод.
 „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча, етап: Подмяна на
водопроводна мрежа по ул. „Д. Благоев” от О.Т. 22 /бул. „България”/ до О.Т. 106
/източно след моста на река Луда Яна/“ (2016г.)
 „Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стрелча - на
ул. „Трети март“, ул. „Победа“, ул. „Мир“, ул. „Труд“ в ромския /квартал/ (20142015г.)
 „Основен ремонт на водопровод на ул. „Богдан Овесянин“ от осева точка 161 до
осева точка 169 - гр. Стрелча“ (2017г.)
 „Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и
доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и
подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Свобода“ (2014-2015г.)
 „Изграждане на канализация на ул. „Средна гора“ (2017г.)
 „Канализация от ул. „Боровец“ по ул. „Д. Благоев“ и бул. „Руски“ и ул.
„Крайезерна“ (2018г.)
През 2016г. е реализиран проект „Извършване на аварийно – спасителни и укрепителни
работи на обект „Подпорна стена на ул. „Вълк“ №9“ по плана на град Стрелча“.
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В процес на реализация е един от големите проекти на общината - „Благоустрояване на
улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча“.
Степента на изпълнение на Приоритет № 4. Екологично развитие е 3%.
През 2020г. е изпълнен един от значимите за обществеността проекти
„Рекултивация на депо „Черни ниви“/ „Окопана“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 000171,
000175 и 000174, м. „Черни ниви“, в землището на гр. Стрелча“. Замърсяването на
места продължава и от депонирани битови, строителни, животински и градински
отпадъци, както и от безконтролни сметища.
За опазване на природния потенциал от пожари са реализирани през 2014г.
следните проекти, финансирани от МИГ:
 Закупуване на защитни средства и оборудване за протовопожарно депо в с.
Смилец
 Закупуване на защитни средства и оборудване за протовопожарно депо в гр.
Стрелча
 Закупуване на защитни средства на гасаческите групи при кметствата: с. Дюлево
и с. Блатница
 Закупуване на защитни средства на гасаческите групи при кметство с. Свобода
 „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в
община Стрелча“
Принос за повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението
по въпросите на опазването на околната среда и устойчивото развитие имат проектите,
финансирани от ПУДООС: „Зелена околна среда. Създаване на кът за отдих в с.
Смилец, община Стрелча” (2017г.) и „Създаване на кът за отдих в околоблоково
пространство в гр. Стрелча“ и „Създаване на зона за спорт и отдих в гр. Стрелча“
(2018г.).
Степента на изпълнение на Приоритет № 5. Укрепване на
административния капацитет и развитие на нови професионални умения е 26%.
Не е отчетено финансово изпълнение по
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и
подобряване координацията в процес на изпълнение на общинския план за развитие
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от
общината административни услуги
Специфична цел 3: Засилване на партньорството и междуобщинското сътрудничество
При Специфична цел 4: Създаване на програмен проектен капацитет е отчетено
финансово изпълнение в резултат на допълнен проект за разработване на Общ
устройствен план на общината, които е реализиран през анализирания период.
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Разпределение на финансовите ресурси по източници
Най-голям дял от получените средства са от структурните и кохезионни фондове
на ЕС - 64% (над 21 390 хил. лева) за общински и частни проекти, следвани от
осигурения финансов ресурс от републиканския бюджет – 25% (над 8 378 хил.
лв.).Общинският бюджет формира над 6% от общата финансова рамка на изпълнението
на ОПР – 2 072 хил. лв.
Фигура 29. Разпределение на финансовите ресурси по източници общо за ОПР
други източници, частно финансиране изцяло общински общински бюджет
вкл. национални
бюджет
за съфинансиране
2%
програми
6%
0%
3%
републикански
бюджет
25%

фондове на ЕС
64%

Най-голям дял от получените средства от структурните и кохезионни фондове на
ЕС са реализирани за проекти от Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо
развитие; Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал и Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура. В
подкрепа на тези политика са и средствата привлечени от други източници за
финансиране, вкл. национални програми.
Фигура 30. Разпределение на финансовите ресурси по източници и по приоритети
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Общински бюджет за съфинансиране на проекти
Фондове на ЕС
Частни инвеститори

П1

П2

П4

121

30

374

302

36

10

3724

П3

494

1150

1962

3398
106

57

2

10

467

2278

4793

13966

Изцяло общински бюджет
Републикански бюджет
Други изтч., вкл. нац. Програми

П5

Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение
Мониторингът и оценката на Общинския план за развитие са неразделна част от
неговото съставяне, изпълнение и отчитане. Независимо от подробно разписаната
процедура в ОПР, през периода не са изготвяни годишни доклади, като не е спазено
изискването на чл.23 от Закона за Регионалното развитие относно извършване на
ежегоден мониторинг за изпълнението на Общинския план за развитие.
През 2018г. е изготвена Междинна оценка на ОПР, който съгл. ЗРР и
Правилника за неговото прилагане се изготвя към средата на периода на неговото
действие.
Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи
Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват ниска резултатност в
изпълнението на ОПР. Реализираните проекти в Община Стрелча имат пълно
съответствие със стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите и
мерките. За значителна част от мерките има преизпълнение на финансовите стойности
и на реализираните проекти. Това дава основание да се даде задоволителна оценка
относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи.
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ІV. ИЗВОДИ И
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО
ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА ЗА
РЕГИОНАЛНО И
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
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Общинският план за развитие на община Стрелча 2014-2020 г. (ОПР) е основен
инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано
развитие на общинско ниво и за ефективното управление на общината.
От направената последваща оценка е видно, че в резултат на общинска политика
и усилия на местната власт през периода 2014-2020г. за подобряване на
икономическото и социално състояние на общината, подобряване и развитие на
инфраструктурата и предоставяне на качествени услуги на населението, са постигнати
добри резултати във всяка от изброените сфери, а именно: икономика, социално
развитие, инфраструктура и осигуряване на качествени услуги за жителите на община
Стрелча.
Основният извод е, че са положени усилия от страна на Общината за постигане
на заложената в Общинския план стратегическа цел като са вложени значителни
ресурси от Общината и са използван и всички възможности за финансиране по линия
на ЕС и национални програми и Републикански бюджет, в резултат на което са налице
добри резултати по изпълнението на ОПР.
Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на
ОПР е незадоволителна. Йерархичната съподчиненост и съответствието със сродните
стратегически документи са пълни. Координацията със секторните политики и
програми на общината е добра.
Предприетите мерки и инициативи за изпълнение на Целите, както и
изразходваните средства, имат пряк положителен ефект върху инфраструктурата и
икономиката в Общината, условията на живот и качеството на природната и жизнената
среда.
ОПР не е актуализиран и не са отразени препоръките от Доклада на междинната
оценка през 2018 г., което наложи при оценката да се съпоставя базовото със
съществуващото състояние.
Препоръки
Политиката за местно развитие на Община Стрелча през периода 2021-2027г. да
се провежда в съответствие с националните и регионални цели и приоритети за
развитието в България и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021 2027
г. и да допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по близо до
гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Това условие е залегнало в основата на разработения План за интегрирано
развитие на община Стрелча за периода 2021-2027 г., който е със 7-годишен период на
действие.
Изведените препоръки няма задължителен характер.
Да се осъществяват партньорски проекти със съседни общини и други
заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез интегрирани
териториални инвестиции.
Необходимо е проектите, които се включват в ПИРО да бъдат с ясно определени
партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, като фокусът на
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вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на публично-частни
партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор,
насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на
гражданите и бизнеса;
Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и
приоритетните области с цел по-лесна проследимост и отчетност на ефективността и
ефикасността;
Да се приложи по ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви
стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО
индикаторите да бъдат съобразени с общите индикатори в областта на регионалната
политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г.
(Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). Типът индикатор, за
продукт или за резултат следва да обхващат физическите характеристики (параметри)
по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като
стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна
база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана.
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение №1. Финансово изпълнение на Общински план за развитие 20214-2020г. на Община Стрелча (в
хил. лв.)

Цели/приоритети/мерки/проекти

1
Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията
в промишлеността и селското стопанство
Мярка 1. Създаване на условия за стимулиране на МСП
1.1.1. Анализ на потребностите и подкрепа на бизнеса от страна на
общината
1.1.2. Регулярни срещи с бизнеса и информиране за възможностите
от съответни проекти
1.1.3. Информация за възможностите за финансиране по европейски
програми от фондовете на ЕС от уеб-страницата на общината
1.1.4. Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на
бизнеса на местно ниво
Мярка 2. Създаване на регионални клъстери и мрежи
1.2.1. Иницииране, разработване и реализиране на проект за
създаване и развитие на клъстер в производството на етерични
масла
1.2.2. Иницииране, разработване и реализиране на проект за
създаване и развитие на регионален клъстер - туризъм
Мярка 3. Подкрепа за фирми-производители от общината
1.3.1. Подпомагане участието на производителите в регионални,
национални и международни изложения и панаири
1.3.2. Осигуряване на възможности за стрелчански фирмипроизводители да разполагат със собствени щандове и по-добри
условия по време на Коледните базари в града
1.3.3. Организиране на фестивал на виното
1.3.4. Организиране на ежегодно търговско изложение за
здравословни хранителни продукти
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и
повишаване на инвестиционния интерес към общината

Местно публично
Външно публично финансиране
финансиране
Планирана
стойност в Изпълнение
%
Други
Изцяло
за
ОПР 2013
(общо)
Централен Фондове източ., вкл. фирми изпълнение
общински съфинансиране
г.
бюджет
на ЕС национални
бюджет
на евр.проекти
програми
2
3
4
5
6
7
8
10
11
13 727
16 722
10
0
2 278
13 966
0
467
122
582

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

7

0

5

0

10

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

200

0

155

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

5

0

50

0

50

0

2 065

1 315

0

0

154

873

0

287

64

Източник на
финансиране
12

Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез
маркетинг, премахване на пречките за инвестиции,
координиране на инициативите за икономическо развитие
2.1.1. Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на
потенциални инвеститори
2.1.2. Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори,
организиране и участие в бизнес форуми и срещи
2.1.3. Разработване на „бизнес профил на община Стрелча”,
съдържащ подробна и актуална информация, насочен към
потенциалните инвеститори
2.1.4. Създаване на гаранционен фонд и фонд рисков капитал в
подкрепа на местния бизнес
Мярка 2. Подкрепа за развитие на бизнес и пазарна
инфраструктура
2.2.1. Проучване на площадки за изграждане на нови
производствени зони
2.2.2. Изграждане/обновяване на прилежащите комуникации към
съществуващите производствени зони
2.2.3. Модернизиране на базата на Общински пазари в гр. Стрелча
2.2.4. Допълнен - проекти на бизнеса по ОПИК
Мярка 3. Подкрепа на ново технологично развитие
2.3.1. Разработване на общинска иновационна стратегия
2.3.2. Подкрепа на публично-частните партньорства при трансфер
на технологии
2.3.3. Иновации и технологии за стартиращи фирми и МСП
2.3.4. Иновации в енергийна ефективност и опазване на околната
среда
Мярка 4. Развитие на информационно общество, подпомагащо
бизнеса
2.4.1. Изграждане на широколентови комуникационни мрежи
2.4.2. Подпомагане развитието на информационното общество и
осигуряване на достъп до информация
2.4.3. Подобряване достъпа до развитието на он-лайн публични и
бизнес услуги
2.4.4. Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и
ефективно използване на информационните и комуникационните
технологии
2.4.5. Развитие на умения в населението, свързани с
информационните и комуникационните технологии
Специфична цел 3: Оптимално използване на природните
ресурси за развитие на селското стопанство
Мярка 1. Развитие на земеделието и животновъдството
3.1.1. Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване и
развитие на земеделски и животновъдни стопанства
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0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20

0

10

0

500

0

520
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0

0
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253

20

0

300

0

200
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10

0
1 315
0
0

0

0
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0
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0

0
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0

0

20

0

500

0
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0
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0

150

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0

5

0

10

0

7 230

12 801

0

0

1 866

10 786

0

150

177

150

11 836

0

0

1 775

10 061

0

0

7 891

30

298

45

253

ОПИК

ПРСР 2014-2020

216

субсидии за селското стопанство от ДФЗ
проекти по Програма за морско дело и рибарство
3.1.2. Осигуряване на компетентна информация за подходящи
породи, изисквания за качество, пазарни конюнктури
3.1.3. Административна подкрепа в изготвяне и реализация на
инвестиционните проекти
3.3.4. Разширяване на ветеринарната помощ за общината
Мярка 2. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и
естетизиране на ландшафта
3.2.1.
Изграждане,
отводняване
и
стабилизиране
на
селскостопанските пътища
3.2.2. Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания,
заслони, места за почивка
Мярка 3. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения
(лозя, овощни градини)
3.3.1. Максимално оползотворяване на възможностите на фондовете
на ЕС
3.3.2. Привличане на инвеститори за развитие на земеделието
3.3.3. Съдействие за комасация на необходимата земя
Мярка 4. Оптимизиране на поливното земеделие
3.4.1. Информационна, методическа и организационна помощ за
създаване на сдружения за напояване
3.4.2. Иницииране на публичен проект за обновяване и разширяване
на напоителните полета и съоръжения
3.4.3. Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за
оптимизиране на напояването (информационно-консултативна
система)
3.4.4. Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за
поливно земеделие
Мярка 5. Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на
съществуващи горски масиви
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството
на човешките ресурси в аграрния сектор
Мярка 1. Осигуряване на масов достъп до актуална
информация и повишаване на научното обслужване в аграрния
сектор
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови
браншови организации на производители (овощари, пчелари,
животновъди, зърнопроизводители)
4.2.1. Преустройство и модернизация на пчелини по изискванията
на ЕС
4.2.2. Подкрепа на млади фермери
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на
земеделските продукти
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Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към
нарастващите изисквания на стандартите на ЕС
Мярка 2. Изграждане на земеделски тържища и борса
Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите
дейности и повишаване качеството на живот в селата

200

0

300

0

320

10

Мярка 1. Привличане на инвеститори в предприятия за
преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене,
консервиране, дестилиране)

200

0

6.1.1. Устройствени проекти, уреждане на собствеността на земята,
осигуряване на инфраструктура и маркетинг за привличане на
инвеститори;
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

Мярка 2. Подпомагане на частни инициативи в създаване на
микропредприятия
Мярка 3. Подпомагане на частните инициативи в областта на
туризма
6.3.1. Проучване и информиране за възможностите за финансиране,
помощ при изготвяне на проекти за кандидатстване, включване в
регионалните туристически продукти;
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер
„Стрелчански етерични масла”
Мярка 1. Популяризиране на клъстера като висша
организационна форма за отстояване на пазари и конкуренция
Мярка 2. Организиране на заинтересованите производители,
създаване на партньорство
Мярка 3. Оползотворяване на финансовите ресурси за
институционално изграждане на клъстери
Мярка 4. Създаване на център за разпространение на
информация, обучение, консултации и подкрепа на
стартиращите фирми
Мярка 5. Създаване на координационна програма за насочване
на нови инвестиционни инициативи към клъстер
Специфична цел 8: Развитие на алтернативен туризъм
Мярка 1. Професионална промоция и реклама на туристически
продукти, базирани на настоящото предлагане
8.1.1. Програма за визуална информация, ориентация и реклама на
туристическото предлагане в общината
Мярка 2. Създаване на актуализирана общинска програма за
алтернативен туризъм (2014 -2020)
Мярка 3. Създаване на туристически продукт „Археологически
и исторически училища на терен”
Мярка 4. Информиране на населението за възможните
инициативи и достъпните финансови източници за изграждане
на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически
услуги
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Мярка 5. Създаване на специализирана устройствена схема за
развитие на туризъм в общината и съседните общини
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0
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1.1.1. Информиране на работодателите и безработните лица за
политиката по заетостта, регламентирана в Националния план за
действие по заетостта

10

0

1.1.2. Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с
цел максималното им обхващане и насърчаване за използване на
предлаганите от ДБТ гр. Панагюрище услуги по заетостта,
съобразно ситуацията на пазара на труда
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1 400

1 344

182

1 030
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Мярка 6. Подобряване на туристическата инфраструктура и
информация
8.6.1. Изграждане на екопътеки
8.6.2. Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите
ареали
8.6.3. Подкрепа за туристическия информационен център –
създаване на пълен актуализиращ се информационен и рекламен
пакет за туристическо предлагане;
8.6.4. Превръщане на Стрелчанска Средна гора в привлекателно
място за екотуризъм;
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване
и развитие на човешкия капитал
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и
социална интеграция
Мярка 1. Изграждане на информационна система за търсената
от инвеститори работна сила и предлаганите специалисти

Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на
местната икономическа активност и повишаване адаптивността
на човешките ресурси
2.2.1. Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и
самонаети
2.2.2. Адаптиране на съществуващата и създаване на нова
образователно-квалификационна инфраструктура с многоцелево
предназначение
2.2.3. Създаване на работни места в секторите с растеж
2.2.4. Действия за увеличаване устойчивото участие на жените в
пазара на труда
2.2.5. Действия за засилване на социалната интеграция на хората в
неравностойно положение, в т.ч. хората, изложени на социално
изключване и малцинствата и хората с увреждания;
2.2.6. Развиване на връзки между социалните и икономическите
партньори и мониторинг на чуждите пазари на труда
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието
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Мярка 1. Модернизиране на сградния фонд и оборудването на
училищата
Мярка 2. Увеличаване дела на информационните и
комуникационните технологии в училищата
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и
свободния достъп до тях
Мярка 1. Провеждане на общинска политика за намаляване
броя на здравно-неосигурените лица
3.1.1. Участие в международни проекти и здравни мрежи
3.1.2. Създаване на условия за привличане на медицински
специалисти
3.1.3. Подобряване на координацията между лечебните заведения за
ПИМП,МИ и болницата в Панагюрище
3.1.4. Обновяване на сградния фонд на здравната система в
общината
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на
културно-историческото наследство
4.1.1. Инвестиции за обновяване на културните институции
4.1.2. Опазване, експониране, социализиране и популяризиране на
културно-историческото наследство
4.1.3. Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата
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Мярка 2. Развитие на спорта и местата за отдих

500

5 070

0

0

4 327

743

0

0

1 014

Мярка 3. Развитие на младежките дейности
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и
интеграция на уязвимите групи
Мярка 1. Развитие на социалните услуги
5.1.1. Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните
заведения и развитие на дом за стари хора и инвалиди;
5.1.2.Изграждане на хоспис, осигуряващ грижи за терминално болни
пациенти съгласно Закона за здравето
5.1.3. Подобряване състоянието на социалните и защитени жилища;
5.1.4. Проект „Подкрепа за деинституциализация на социалните
институции, предлагащи услуги за деца в риск” съвместно с община
Панагюрище;
5.1.5. Допълнени проекти
Център за социални услуги в домашна среда.
Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча
„Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча”
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2016 г. „Модернизация на кухня към Домашен социален патронаж гр. Стрелча, чрез закупуване на кухненско оборудване”
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи
5.2.1. Насърчаване на достъпа на уязвимите групи до образование,
на активно поведение на трудовия пазар и др.;
5.2.2. Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени
места, сгради, транспорт, обществена информация и др.
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата
инфраструктура, стимулираща развитието на
конкурентоспособна общинска икономика, респективно
доходите на населението
Мярка 1. Подобряване параметрите и състоянието на
транспортната инфраструктура с регионална значимост
1.1.1. Реконструкция на третокласния път Копривщица-Стрелча и
Стрелча Панагюрище;
1.1.2. Ремонт и реконструкция на третокласната пътна мрежа (15
км.) и мостовите съоръжения;
Мярка 2. Енергийна ефективност
1.2.1. Разработване на програма за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници
1.2.2. Реализиране на програма за газификация на общински обекти
1.2.3. Топлинно саниране на големите обществени сгради (по Закона
за енергийна ефективност)
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1.3.1.1. Проект Реновиране и прилагане на мерки по енергийна
ефективност на НЧ „Просвещение-1871 г.” гр. Стрелча - Първи
етап: „Реновиране и прилагане на мерки по енергийна ефектовност
на основна сграда на читалището“
1.2.4. Изработване и приемане на общинска програма за обновяване
на жилищата
1.2.4.1. Допълнен - енергийна ефективност на МФЖС
1.2.5. Подмяна на уличното осветление с енергоефективно
1.2.6. Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми
енергийни източници (масово информиране за предимствата и
възможностите)
2.7. Битова газификация
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на
техническа инфраструктура, подобряваща жизнената среда
Мярка 1. Създаване и прилагане на стратегически подход при
управлението на техническата инфраструктура в общината
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2.1.1. Изграждане и поддържане на водоснабдителната мрежа и
осигуряване на постоянно подаване на чиста питейна вода;
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Приоритет № 4. Екологично развитие
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното
състояние на община Стрелча
Мярка 1. Екологичен мониторинг – изграждане на система за
непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и
почвата
Мярка 2. Програмни мерки
1.2.1. Общинска програма за опазване на околната среда
1.2.2. Реализиране на проект „Подобряване качеството на питейната
вода и намаляване вредното влияние на отпадните води в регион
Стрелча”
Мярка 3. Технически и технологични мерки
1.3.1. Депо за твърди отпадъци в община Панагюрище,
съфинансирано от община Стрелча – разработване на
инвестиционен проект, ПУП, ОВОС, строителни дейности за
изграждане на депото
1.3.2. Изграждане на нов градски парк в северо-западната част на
Стрелча;
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1.3.3. Изграждане на ПСОВ в гр. Стрелча
1.3.4. Изграждане на площадки за разкомплектоване и временно
съхранение на излезли от употреба МПС;
1.3.5. Осъвременяване на системите за разделно събиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки;

20 000

0

100
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1.3.6. Премахване на нерегламентираните сметища в общината;

100

10

2.1.2. Изграждане на съоръжения за предотвратяване на свлачищата
в гр. Стрелча и общината
2.1.3.Рехабилитация на общинска пътна мрежа;
2.1.4. Рехабилитация на улици;
Мярка 2. Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване
пречистването на отпадъчните води чрез изграждане на ПСОВ
и довеждаща инфраструктура
Мярка 3. Подобряване на съобщителните връзки като качество
и обхват на предлаганите услуги
2.3.1. Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките
населени места
2.3.2. Развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез
цифровизация на телекомуникационната мрежа

10

ПРСР
Общински
бюджет

общински
бюджет
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„Рекултивация на депо „Черни ниви“/ „Окопана“ в поземлени
имоти (ПИ) №№ 000171, 000175 и 000174, м. „Черни ниви“, в
землището на гр. Стрелча“.
1.3.7. Внедряване на съвременна техника за сметосъбиране,
сметоизвозване и специализирани съдове за отпадъци;
1.3.8. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с
оглед правилното им съхранение и обезвреждане

345
100

0

100

0

1.3.9. Допълнени проекти (2014г.)

ПУДООС

345

МИГ , ПРСР
2007- 2013г.

338

0

0

36

302

0

0

250

29

0

0

0

0

29

0

100

29

0

0

0

0

29

0

100

0

50

0

Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и
развитие на нови професионални умения

580

152

0

30

121

0

0

0

26

Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската
администрация и подобряване координацията в процес на
изпълнение на общинския план за развитие

150

0

0

0

0

0

0

0

0

Мярка 1. Подобряване на взаимодействието между кмета на
общината и общинския съвет чрез създаване на обединена
общинска група за подкрепа на изпълнението на общинския
план, която да включва:

50

0

0

100

0

0

Мярка 4. Партньорство с бизнеса и гражданското общество
1.4.1. Повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата
и населението по въпросите на опазването на околната среда и
устойчивото развитие
1.4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за
управление на дейности, които въздействат върху околната среда,
чрез масово прилагане на доброволни екологични схеми в
индустриалния сектор
1.4.3. Привличане и повишаване участието на обществеността в
процеса на вземане на решения и осигуряване на широк достъп до
информация

12
ПУДООС

организационна и технологична подготовка, наблюдение и оценка
на реализацията на общинския план;
информационно осигуряване на процесите на управление и
функциониране на информационната система за управление на
общината;
изготвяне на регулярни доклади, справки и материали за
изпълнението на плана и провеждане на политика на публичност и
прозрачност по неговата реализация
Мярка 2. Създаване на програма за обучение и развитие на
умения в общинската администрация за подкрепа на местната
икономическа активност и подобряване на социалния климат в
общината
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Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството
на предоставяните от общината административни услуги
Мярка 1. Предоставяне на комплексни административни услуги
на гражданите и бизнеса и развитие на електронното
управление
Мярка 2. Развитие на общинския информационен център в
община Стрелча

100

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

50

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мярка 1. Създаване на цялостна система за партньорство
между общината и заинтересованите страни при реализирането
на общински политики

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Мярка 2. Обучение на участниците и местните партньори за
подпомагане на процесите на партньорство и управление на
съвместни програми

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Специфична
капацитет

230

152

0

30

121

0

0

0

66

Мярка 1. Създаване на капацитет за ефективно планиране,
програмиране, управление, контрол, наблюдение, оценка и
подготовка за усвояване на средствата по структурните
инструменти на ЕС, а така също от национални и местни
източници

80

0

0

0

0

0

0

0

0

Мярка 2. Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване
на регионалното и местното развитие

150

152

0

30

121

0

0

0

101

4.2.1. Изграждане на ефикасна и усъвършенствана функционалноорганизационна структура на общината, която да води до
управление, изградено на принципите на партньорството,
отвореността и хоризонталната ориентация

50

0

4.2.2. Прилагане и ускорено въвеждане на широколентовите
комуникации, уеб-ориентираните връзки и създаване на атрактивни
сайтове за общината и сферата на конкретните интереси

50

0

50

0
30

121

33

8378

Специфична цел 3: Засилване
междуобщинското сътрудничество

цел

4:

Създаване

на

на

партньорството

програмен

и

проектен

4.2.3. Развитие на засилен диалог и взаимноизгодна съвместна
дейност с бизнес-общността, НПО и гражданите
4.2.4. Допълнени
Изработването на проекта за ОУП (2016-2018г.)

152
92577

33282

2039

МРРБ
21390

975

467

36
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Приложение №2. Източници на информация
1. Закон за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане;
2. Национален статистически институт
3. Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.
4. Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик 2014-2020 г.
5. Общински план за развитие на Община Стрелча за периода 2014-2020 г.
6. Междинна оценка на общински план за развитие на Община Стрелча 2014 – 2020 г.
7. Интернет страница на Община Стрелча (https://www.kozloduy.bg)
8. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (2014-2020)
9. Други документи

225

