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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на Община Симитли е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на
Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.
Той определя целите и приоритетите за развитието на община Симитли като
елемент от развитието на страната и в частност на Югозападния район за развитие.
Неотменима част от Плана за развитие е финансовата рамка на Програмата за
реализация.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за
Областната стратегия и схема за развитие и устройство и Националната стратегия за
регионално развитие. Неговата структура позволява той да бъде координирано
управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие на Югозападния
планов район на Република България. С оглед на предстоящото приемане на
Областната стратегия и схема за развитие и устройство на област Благоевград и
Националната стратегия за регионално развитие, така разработения общински план за
развитие следва да бъде съгласуван с другите два документа.
Общинският план за развитие на Община Симитли като програма за реализация
обхваща периода 2007 – 2013 година, като определя основните стратегически цели и
приоритети за развитие на общината за този период, когато страната ни ще бъде
пълноправен член на Европейския съюз и ще съобразява своите планове за развитие в
съответствие с плановите периоди на Европейския съюз и техните финансови рамки.
Той представлява по-висок етап на развитие на планирането на приоритетите, целите и
мерките за тяхното изпълнение, опиращ се и на Стратегията за развитие на общината,
изработена през 2000 година. Планът е разработен в период, когато Република
България приключи преговорите за присъединяване към Европейския съюз и навлезе в
периода на бързи трансформации, както на организационните структури, така и на
регулиращите регионалното, устойчиво и балансирано развитие документи. До
началото на 2007 година страната ни трябва да разработи и апробира всички
необходими планови и регулиращи документи за да е в състояние да започне активното
си участие като равноправен член на ЕС с усвояването на вече определените финансови
средства за периода 2007 – 2009 година.
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Именно в този контекст е разработен Планът за развитие на Община Симитли,
който отговаря на основните изисквания на регионалната политика на България в
периода преди пълноправно участие в ЕС:
-

последователност и съответствие с регламентите и изискванията на ЕС;

-

дългосрочност на целите и приоритетите;

-

краткосрочност на програмата за реализация и индикативната финансова
таблица в рамките на специфични периоди

Общинският

план за развитие

на Община Симитли съдържа: анализ на

икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни,
възможности и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на
общината; описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане
целите на развитието чрез сътрудничество със съседни общини; индикативна
финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и
проектите; реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.
Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на
развитие на община Симитли са:
•

балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на
ситуацията и постигнатите през последните 4 години резултати;

•

интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите,
националната и регионална рамка за развитие;

•

идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и
дейностите в посока нейното развитие.

Принципите, на които се базира Плана на развитие са изцяло подчинени на
принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за
регионално развитие: единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство,
публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на
дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на
законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на
Европейския съюз.
Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община Симитли се
състои от високо квалифицирани експерти в областта на планиране и програмиране на
Регионалната политика, селско стопанство, базисна и социална инфраструктура,
европейски предприсъединителни инструменти, околна среда, култура и образование,
паметници на културата. Те имат опит както в разработването на подобни планове, така
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и в разработването на национални планови и стратегически документи. Всеки един от
тях в своя профил се съобразява с регулациите и тенденциите за развитие на
политиките на Европейския съюз.
Водещ партньор на екипа, разработил проекта, е кметът на Община Симитли и
общинската администрация, чрез включване в плана на актуална статистическа
информация, организиране на дискусиите и работните срещи и представяне на
експертни мнения.
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2. РЕЗЮМЕ
Община Симитли е разположена в област Благоевград и Югозападния район за
планиране на Република България, като на запад границата на общината съвпада с част
от държавната граница с Република Македония. Общината е съставена от 18 населени
места, от които град е само общинският център Симитли.
По Брутен вътрешен продукт на човек през 2001г. общината се нарежда на 243
място от общо 262 общини в България. Общинската икономика е с ниска
конкурентоспособност и промишлено-аграрна структура. В местната индустрия са
представени са дървообработването, металообработването и шивашката промишленост.
Обликът на селското стопанство се формира от тютюнопроизводството, лозарството,
овощарството, зеленчукопроизводството и пасищното животновъдство. Сферата на
услугите е представена от търговията, а туризмът няма значимо присъствие в
икономиката на общината, въпреки наличието на ресурси за развитие на туристически
продукт.
Демографската ситуация в общината се характеризира с благоприятна
възрастова структура и отрицателен прираст, а населението в общината е с
образователно ниво, близко до средните за страната.
Природо-географските и социално-икономически параметри на общината
определят възможностите за нейното развитие в областта на екологичното земеделие и
животновъдство, включително алтернативни земеделски производства, развитие на
лека и преработвателна промишленост.
Дефинираната дългосрочна цел на развитие определя Община Симитли като
привлекателно място за живеене, осигуряващо условия за професионална реализация, с
развита конкурентноспособна и диверсифицирана местна икономика, запазена
природна и жизнена среда.
Изведените
икономиката,

приоритети

човешките

акцентират

ресурси,

върху

техническата

комплексното
и

социална

развитие

на

инфраструктура,

подкрепяни от силна местна власт.
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3. СОЦИО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
3.1 Географско положение
Община Симитли е разположена на площ от 533 кв. км. в северозападната част
на Благоевградска област. Общински център е гр. Симитли, разположен на двата бряга
на р. Струма в предпланинския район на планина Влахина. Намира се на 110 км.
югозападно от столицата София и на 14 км. от областния център Благоевград.
Общината граничи с общините Благоевград, Кресна и Разлог, като западната й
граница изцяло съвпада с националната граница на Р. България с Р. Македония.
Общият брой на населението в общината по постоянен адрес към м.12 2004г. е 15 754
души.
На територията на общината се намират 18 населени места: общинският център
гр. Симитли, с.Брежани, с.Брестово, с.Горно Осеново, с.Градево, с.Докатичево, с.Долно
Осеново, с.Железница, с. Крупник, с.Мечкул, с.Полена, с.Полето, с.Ракитна, с.Сенокос,
с.Сухострел, с.Сущица, с.Тресково и с.Черниче.
3.2 Релеф
Релефът е разнообразен – от равнинен до високопланински, като в
преобладаващата си част е планински и котловинен. Средната надморска височина е
956м. На територията на Общината се намират Симитлийската котловина по средното
течение на р. Струма, част от източните склонове на планина Влахина, северозападните
склонове на Пирин, северните на Малешевска планина (до Кресненския пролом) и
южните на Рила (до Орановския пролом на р.Струма).
3.3 Климатична характеристика
В някои части на общината климатът е преходносредиземноморски, a в други
части – планински.
В ниските части на планините зимата е сравнително мека, с горещо лятото.
Валежите са около 550-750 мм. годишно, което позволява отглеждане на светло- и
топлолюбиви култури: тютюн, мак, етерични и овощни насаждения, зърнени култури и
зеленчуци.
В териториите над 1000 м. надморска височина (за Рила и Пирин) и над 1500 м.
надморска височина (за планините Влахина и Малешевска) климатът е планински.
Характеризира се с обилни валежи, ниски температури и малка температурна
8
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амплитуда. Климатичните условия са благоприятни за отглеждане на ръж, картофи, за
развитие на пасищното животновъдство.
3.4 Полезни изкопаеми
На територията на Общината са установени кафяви въглища (при с.БрежаниПирински въглищен басейн), черни въглища (при с.Сухострел), лигнитни въглища
(Ораново-Симитлийски въглищен басейн), битуминозни шисти (при с.Брежани,
Пирински

въглищен

басейн),

оловно-цинкови

орудявания

(при

с.Сухострел),

фелдшпати и пегмапшти (при селата Горно и Долно Осеново).
Въглищата в Пиринския басейн са с високо качество и не е необходимо голямо
обогатяване, за да се използват за производство на електроенергия. В горната част на
Пиринския въглищен до с.Брежани е установено и находище на битуминознини шисти,
но то засега е без промишлено значение поради ниското съдържание на битуми (5%).
Находището “Сухострел” е с ниско количество на запасите, което комбинирано
с лоша транспортна достъпност е причина то да не се експлоатира.
Находището на лигнитни въглища в т.нар.Ораново-Симитлийски басейн се
разработва от подземен рудник, чиято производителност значително е намаляла през
последните години-от 200хил т. на 40-50 хил.т. годишно.
Находищата на фелдшпати и пегмапшти (при с.Горно Осеново и с.Долно
Осеново) засега не се разработват.
3.5 Водни ресурси
Територията на община Симитли се отводнява от р. Струма, третата по
водосборен басейн у нас, леви притоци от Рила и Пирин са реките Брежанска,
Сенокоска и Градевска, а десни притоци от Влахина и Малашевска планини – реките
Стара, Сушична, Брезнишка.
Разломната структура на релефа обуславя появата на термоминерални извори
при гр. Симитли, с. Долно Осеново и с. Крупник. Сравнително високата температура на
минералните

извори

ги

прави

подходящи

за

балнеолечение,

оранжерийно

производство. Изворите при гр. Симитли са алкални, сулфатни, богати на натрий и
флуор , със слаба минерализация (около 0,5 - 0,6 гр/л), а температурата им е от 200C до
630C. Водата на тези извори се използва за балнеолечение при заболявания на опорнодвигателния апарат, неврологични и кожни заболявания, както и за напояване-при
оранжерийно производство на зеленчуци.
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Минералните извори при с. Долно Осеново са с алкална, сулфатна,
хидрокарбонатна, богата на натрий и флуор вода, слабо минерализирани (0,5 - 0,6 гр/л),
с температура от 360C до 57,50C.
Минералният извор при с. Крупник се намира на десния бряг на р. Струма. Има
температура 210C и малък дебит. Водата е хидрокарбонатна, богата на натрий и калций
със слаба минерализация (0,4 гр/л).
Екологични оценки показват, че р. Брежанска е практически негодна за
стопанска експлоатация поради заустването на 912 м3 отпадни производствени води
годишно от мина “Пирин". Река Сенокоска се замърсява от дъждовните води в района
на рудника при с. Сенокос, които са със завишена радиоактивност. Водите на р.Струма,
която навлиза с влошени качества на територията на общината (замърсеност над ІІІ
категория), допълнително се замърсяват от производствените и битово-фекални води на
гр. Симитли, с Черниче, с. Крупник и др. За да се подобрят входните параметри на
отпадната вода от битови потребители е необходимо изграждане на пречиствателни
съоръжения в гр. Симитли и по-големите населени места в общината.
3.6 Защитени територии
На територията на общината се намират части от Национален парк “Пирин” и
Национален парк “Рила”.
Националният парк “Рила” попада на територията на община Симитли (с. Горно
Осеново, с. Долно Осеново) с 1071,9 ха горски фонд и 573,0 ха високопланински
пасища и ливади. Флората и фауната са представени от много редки, защитени видове,
включително ендемични за Балканите и страната животни и растения.
В Национален парк “Пирин” попадат землищата на с. Градево, с. Сенокос и с.
Брежани. В землищата на с. Градево са разположени 109.4 ха горски фонд или 0.3 % от
площа на парка, землището на с. Сенокос – 662.1 ха горски фонд или 1.7 % от площа на
парка и землището на с. Брежани – 135.5 ха. горски фонд или 0.3 % от общата площ на
НП “Пирин”. Поради уникалността си НП "Пирин" e обявен за обект на Световното
наследство според Конвенцията за природното и културното наследство на ЮНЕСКО.
Наличието на части от националните паркове, попадащи на територията на
общината представлява ресурс за екотуристическо предлагане и засилена икономическа
активност за развитие на малките населени места.
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3.7 Почви
Разнообразието в климатичните условия, геоложката основа и растителната
покривка са причина за формирането на няколко вида почви. Най-голямо
разпространение имат канелените горски и кафявите горски почви. Срещат се още
алувиално-ливадни почви и рендзини.
Канелени горски почви се срещат в планинските подножия,склонове и ниския
планински пояс с надморска височина 700-800м. На тези почви вирее широколистна
горска растителност - космат дъб, полски бряст, келяв габър и др. Голяма част от
почвите са силно ерозирали, тъй като горите са почти унищожени, а земята е
превърната в обработваема земя или в пасища. Подходящи са за отглеждането на
топлолюбиви интензивни култури, слънчоглед, маслодайна роза, тютюн, лозя и трайни
насаждения.
Кафяви горски почви са разпространени в диапазона 800-1500м. надморска
височина, освен в северната част на Пирин, където тези почви обхващат териториите до
2300м. надморска височина. В пояса до 1500м са разпространени светлокафявите
горски почви и широколистна растителност, предимно бук. В по-високия пояс се
срещат тъмнокафяви горски почви, покрити с иглолистна горска растителност (бял бор,
ела, смърч, бяла мура). Кафявите горски почви са подходящи за отглеждането на
картофи, овес, касис, къпини, малини, овощни дървета и др.
Рендзини

(хумусно-карбонатни

почви)

се

образуват

върху

карбонатни

почвообразуващи скали. Разпространени са в комплекс с канелените и кафявите горски
почви. Тези почви са богати на хумус, но са сухи и силно дренирани.
Планинско-ливадни почви са формирани на височина 1 600 - 2 200 м. Върху тях
са разположени високопланинските пасища и ливади, които създават условия за
развитие на пасищно животновъдство.
Алувиално-ливадни почви са разпространени по поречията на р. Струма и
нейните притоци. Тези почви са подходящи за отглеждане на зеленчуци, овощни
култури, фъстъци, технически култури и др.
3.8 Инфраструктура
Транспортна система
През общината преминава международен транспортен коридор No4 Видин –
София – Кулата, осигуряващ транспортна връзка с Гърция и Румъния.
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В направление север-юг минава железопътна линия, която в рамките на
общината обслужва гр. Симитли и с. Черниче.
На запад община Симитли граничи с Република Македония към която няма
директна функционираща транспортна връзка.
Пътна мрежа
През територията на общината минават два от най-значимите пътя в Южна
България. Път I-1 (Е-79) Видин – София – Кулата е част от трансевропейския
международен транспортен коридор (МТК) №4 - Видин/Лом – София – Благоевград Кулата – Солун. Той обслужва международните транспортни потоци в посока от
север/запад на юг. Това направление е най-късото разстояние от пристанищата Видин и
Лом на р. Дунав до пристанище Солун в Гърция и е конкурент на сухоземния
транспортен коридор по долината на р. Вардар, свързващ Белград със Солун.
Дължината на пътя в рамките на общината е 28 км и се движи по поречието на р.
Струма. След извършената рехабилитация през 2001 – 2002 г. със средства по програма
ФАР-ТГС на Европейския съюз (ЕС), настилката на пътя е в добро състояние.
Сегашният габарит на пътя 7,50/9,00 м. не отговаря на натоварения трафик на
движение. В тази връзка са направени предварителни проучвания за изграждане на
автомагистрала от Перник до границата с Гърция. Поради високата прогнозна стойност
на обекта, редица екологични съображения и тежките релефни условия не се
предвижда проекта за автомагистрала “Струма” да бъде завършен в рамките на
плановия период.
Друг път със стратегическо значение за общината е път ІІ-19 Симитли – Разлог –
Г.Делчев – Копривлен – ГКПП Илинден. Той осигурява връзката на с останалите
общини от област Благоевград, разположени по поречието на р. Места.
На територията на общината път ІІ-19 е с дължина 22 км. Габаритът на пътното
платно е 6/8 м. Качеството на пътната настилка се характеризира като добро.
Отварянето на пътя към Р. Гърция при граничен контролен пункт (ГКПП)
Илинден ще го превърне в международен. Това ще се отрази благоприятно на
икономиката и на община Симитли. Осигурено е финансиране по линия на програма
ФАР-ТГС за рехабилитация и частична реконструкция на пътя, целящо подобряване на
качествените характеристики на пътя и постигане на стандартите за път от такава
категория.
С приемането на България за член на ЕС трафика значително ще се увеличи,
което налага осигуряване на поддръжката на основните пътни артерии, така че да
12
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отговарят на изискванията за натовареност. Също така е необходимо изграждането на
пътен възел в гр. Симитли, който да осигури връзката на международния път Е-79 с
път ІІ-19 Симитли – Разлог – Гоце Делчев.
Четвъртокласна пътна мрежа
Транспортната връзка до населените места на общината, с изключение на
изброените по-горе, се извършва по пътища IV клас и общински пътища. От тях 33,5 км
са в добро състояние и 33,4 км – в лошо. Дължината на отделните пътни участъци на
четвътокласната пътна мрежа са указани в таблица V.1.
Таблица № 1-Четвъртокласна пътна мрежа в община Симитли
№ на
Пътен участък

пътя

Дължина в км.

10061

с. Брежани - с. Ракитина - с.Сенокос

11,5

10064

с. Железница - Симитли - с. Черниче

10,4

10066

с. Черниче - с. Крупник - с. Сушица

11,0

10068

Симитли - с. Тросково - с. Сухострел

26,0

Симитли / с. Сухострел - отклонение за с. Докатичево

2,0

Отклонение за Долно Осеново

6,0

Общо

66,9

19009

От тази група в перспектива по-важно значение би могло да придобие път IV –
10068 Симитли – Брестово - Сухострел в посока запад към границата. Условие за това е
изграждането на ГКПП и свързването му с пътната мрежа на община Пехчево в Р.
Македония, което ще създаде благоприятни условия за увеличаване на контактите с
приграничните македонски общини и ще стимулира икономическото развитие на
западната част на общината.
Железопътна мрежа
През територията на община Симитли преминава V главна ж.п. линя (СЕ-855)
София – Кулата.
В общината има две действащи ж.п. гари, като гара Симитли има пътнически и
товарни функции. Разполага с 7 коловоза и индустриален клон, който обслужва рудник
Ораново. На гарата спират пътнически и бързи влакове.
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На 3 км в южна посока се намира гара Черниче, която също има пътнически и
товарни функции. Тя е с 6 изградени коловоза. Гарата обслужва чрез индустриален ж.п.
клон мина Брежани. На гарата спират пътнически и бързи влакове.
Водоснабдяване
Потреблението на питейна вода в община Симитли през 2003 г. възлиза средно
на 91 л/ден на човек. По този показател общината е около средната стойност от 95
л/ден на човек за област Благоевград и изостава от средното потребление за
Югозападния район, което е в размер на 123 л/ден на човек.
Осем от най-малките населени места – с. Сенокос, с. Сухострел, с. Брестово, с.
Тросково, с. Ракитина, с. Мечкул, с. Горно Осеново и с. Докатичево нямат
централизирано

водоснабдяване.

С

финансиране

по

спечелен

проект

към

Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда е се изградена
част от водопровода на с. Долно Осеново.
Одобрен за финансиране е проект на Община Симитли по програма ФАР,
проект “Водоснабдяване на населени места с туристически потенциал” за подобряване
на водопроводната мрежа в град Симитли и с. Черниче и Полена.
През 2003 г. 85,7 % от населението на общината е било свързано към
обществената водоснабдителна мрежа. По този показател общината е под средните
стойности от 95,2 % на Благоевградска област и 98,8% на Югозападния район. През
същата година в общината не е имало населени места на сезонен режим на
водоснабдяване.
На територията на общината се експлоатират 39 водоизточника – 35 дренажи и
каптажи, 2 речни водохващания и 2 шахтови кладенеца.
Основното водоснабдяване на община Симитли е от четири водоизточника:
¾ помпена станция “Симитли” със среден дебит 28 л/с, намираща се в кв.
“Ораново” от речно водохващане на р. Градевска;
¾ каптаж “Капинковец” – дебит 0,5 л/с;
¾ подпочвени води, хванати с бетонов пръстен и препомпвани от помпена
станция “Ораново” с дебит 25 л/с. От този водоизточник се подава вода за
промишлени нужди на рудник “Ораново”;
¾ водохващане “Предела” – две действащи алпийски водохващания и едно
извън експлоатация, с общ дебит 45 л/с. Водата се подава за гр. Симитли и с.
Градево.
14
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Останалите селища в общината се водоснабдяват от местни водоизточници.
Поради преобладаващият планински и полупланински характер на територията, в която
са

съсредоточени

водоизточниците,

водоснабдителните

системи

са

предимно

гравитачни. Изградени са три помпени станции.
Експлоатацията и поддържането на ВиК инфраструктурата в общината се
извършва основно от държавното дружество “ВиК” ЕООД – Благоевград. За сега
водопроводната мрежа на селата Долно Осеново, Железница и Сушица е общинска
собственост.
Водопроводните мрежи в населените места са предимно от етернитови тръби –
79% и 15% от стоманени тръби. Азбестоциментовите водопроводи са амортизирани и
състоянието им е причина за многобройни аварии и недопустими загуби на питейна
вода, които в някои селища са повече от 50%.
Промишлените предприятия използват вода за питейно-битови и технологични
нужди предимно от селищните водопроводни мрежи.
Канализация
През 2003 г. 78,2 % от населението на общината е било свързано с обществената
канализационна система, при средна стойност за област Благоевград – 82,9%.
Частично изградена канализационна мрежа има в гр. Симитли и селата Крупник,
Черниче, Полето и Брежани.
Незадоволително е състоянието на ревизионните шахти и части от главния
колектор в гр.Симитли. Приемник за отпадъчните води на града е р. Струма. Някои
промишлени предприятия имат собствени септични ями и след тях отпадните им води
се заустват в реката. Банята и пералнята на града ползват отделен канал, който се
нуждае от основен ремонт. Хлебозаводът също има самостоятелна канализация и
септична яма. Канализационната мрежа на село Черниче се зауства в септична яма.
Получено е частично финансиране изграждането на канализация в селата
Железница и Градево от Публични инвестиционни проекти АД.
На територията на общината водите на р. Струма са средно замърсени III
категория. Но като се има предвид отпадъчното водно количество, което се формира в
гр.Симитли и че замърсяванията на р. Струма са трансгранични, налага се
изграждането на обща пречиствателна станция за битовите отпадъчни води на град
Симитли и селата Черниче и Крупник, които са най – големите в общината по
поречието на р. Струма.
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За да се гарантира чистотата на подземните и повърхностните водоизточници
трябва да се реконструира канализацията на “Косячка махала”, чийто главен колектор е
завършен, да се реализира проекта за “Цветановска махала”, да се разшири
канализационната мрежа на квартал ”Ораново”, да се реконструира главния колектор
на гр.Симитли и да се ремонтират септичните ями.
Електроснабдяване
Електроснабдяването на община Симитли се осъществява от ПС “Симитли"
110/20 кв. 2 х 25 кв. чрез ВЕП от ПС 110/20 кв. “Благоевград”, “Разлог” и “Сандански”.
Разпределителната мрежа е с обща дължина 25 км., въздушна, обхваща 14 населени
места, но се нуждае от обновяване, особено в периферните участъци.
Електрическата мрежа е неравномерно разпределена по територията на
общината и е в незадоволителното техническо състояние. Освен град Симитли
електроснабдени са селата Сушица, Крупник, Черниче, Полето, Полена, Брежани,
Ракитина, Мечкул, Сенокос, Железница, Градево и Долно Осеново. Частично
електрифицирани са селата Сухострел, Брестово, Тросково, и Докатичево. Не е
електрифицирано само с. Горно Осеново, но за него има изготвен работен проект.
До края на 2006г. се планира да се приключи проект за подмяна на уличното
осветление с нови съоръжения и енергоспестяващи осветителни тела. Усилията на
Община Симитли за повишаване на енергийната ефективност следва да се
концентрират в саниране и подмяна на горивните инсталации на обществените сгради
като по този начин се реализират икономии в общинския бюджет.
Подготвени са проекти за изграждането на малки ВЕЦ като е налице и
инвеститорски интерес.

Съобщения
В общината функционират пет автоматични телефонни централи, които
обслужват съответно гр. Симитли, с. Крупник, селата Градево и Долно Осеново, селата
Черниче и Полето и селата Брежани, Ракитина, Мечкул и Сенокос. Техният капацитет
покрива търсенето на пазара на този вид услуги. Телефонните връзки се допълват от
обхвата на мобилните оператори, които действат на територията на общината.
Средната плътност на телефонната мрежа е 25,68 поста на кв.км.
Интернет достъп се предлага чрез мрежата на кабелните оператори.
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Газификация
През територията на общината минава транснационалния газопровод за Гърция.
Предстоящото изграждане на автоматична газоразпределителна станция в района на
Симитли ще повлияе благотворно за стимулиране на икономиката, предоставяйки
възможност за ползване на екологически чисто и сравнително евтино гориво. С него ще
се намалят преките разходи за производството и допълнителните разходи за борба с
влиянието от вредните емисии при използване на друг вид гориво. Ще се облекчи и
общинския бюджет, чрез намаляване разходите за отопление на административните
сгради, училищата, здравните заведения и други обществени сгради.
Газифицирането

на

основните

населени

места

ще

създаде

подобрени

възможности за инвестиции в общината.
Околна среда и управление на отпадъците
В резултат на антропогенна и стопанска дейност екологичната обстановка в
община Симитли е влошена в района на мини “Пирин”, около с. Брежани, с. Полето, кв.
Орловец и района на открития уранов рудник при с. Сенокос. От открития и подземен
добив на въглища са нарушени стотици декари площ, като са натртупани около 19
500м3 скална и земна маса от рудниците, 52 420 м3 твърди отпадъци от обогатяване на
въглищата и 1 000 м3 сгур от парокотелните на мините.
По склоновете на Влахина планина, Малешевска планина, Югозападна Рила и
отчасти Западен Пирин са развити ерозионни процеси, чиито мащаби са обусловени от
ограниченото провеждане на противоерозионнни мероприятия.
В системата на организирано сметосъбиране са обхванати гр. Симитли, с.
Железница, с. Крупник, с. Черниче, с. Полена, с. Полето и с. Брежани.
Сметосъбирането се изпълнява от Община Симитли, без възлагане на подизпълнител,
достъп до услугата имат 73,1% от населението, като до края на 2005г. е предвидено
включването на селата Долно Осеново и Градево, с което да се постигне пълен обхват
на сметосъбирането в общината. Отпадъци се депонират на депа за твърди битови
отпадъци в местността “Джоов андък” и местността “Потока”. Депата за твърди битови
отпадъци са разположени в близост до р. Струма и нейни притоци замърсяват реката,
което налага закриване на депата и рекултивация на засегнатите терени. В съответствие
с националния план за управление на отпадъците е предвидено депониране на
отпадъците да се извършва в регионалното депо вобщина Кочериново. Ангажимент на
общината е изграждане на претоварна станция, в землището на с. Долно Церово.
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Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи
сектор Инфраструктура
Таблица № 2
СИЛНИ СТРАНИ
•
•

•

•

СЛАБИ СТРАНИ

Стратегическо географско положение •

Липса на собствен финансов ресурс за

и отлична транспортна достъпност

поддържане на инфраструктурата

Компактно

разпределение

на

по- •

Лошо

състояние

на

общинската

големите населени места, изискващо

пътната мрежа

по-ниски разходи при изграждане на •

Амортизирани

нова инфраструктура

канализация или липсата на такива във

Географско разположение в близост до

всички населени места

Гърция и Република Македония към •

Остарял

които има действащи ГКПП

материално-техническо

Относително добра инфраструктурна

на образованието, социалните услуги и

осигуреност – пътища, комуникации

културата

•

Близост до столицата и областния град

•

Свободни

мощности

•

сграден

водопровод

фонд

и

и

лошо

обезпечение

Липса на техническа документация и
проектна готовност за изпълнение на

на

определени обекти

електропреносната мрежа
•

Недостатъчна ресурсна осигуреност за
газификация на общината

ВЪЗМОЖНОСТИ
•

ЗАПЛАХИ

Откриване на пътна връзка Гоце •

Зависимост от външно финансиране

Делчев – Драма

при изграждане или реконструкция на

•

Изграждане на автомагистрала Струма

основните

•

Използване на геотермалните ресурси

съоръжения

за
•

отопление

и

производство

на •

инфраструктурни

Липса на икономическа ефективност

електроенергия

при инвестиции в населените места

Близост на магистрален газопровод

извън тези с туристически потенциал
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3.9 Човешки ресурси
Населените места в община Симитли са 18, от които 1 град и 17 села. По данни
на Националният статистически институт, към 01.12.2004 г. населението на община
Симитли наброява 15754 души, или 4,6% от общото население на област Благоевград.

Фигура 1. Население в община Симитли, НСИ
18000
17000
16000
15000
14000
13000
1985

1992

2001

2002

2003

За период от една година населението е намаляло със 75 души или с 0,5%.
Спрямо последното преброяване на населението от 1.03.2001 г., намалението е с 518
човека, или с 3,2%, а спрямо преброяването, проведено в края на 1992 г., намалението е
с 1309 човека или с 7,8%.
Разглеждайки данните от двете преброявания се забелязва, че в цялата община
се наблюдава намаление на населението, с изключение на с. Долно Осеново, чието
население е нарастнало със 140 души, както и на общинския център, където се
наблюдава запазване броя на населението по постоянен адрес. Темповете на
намаляване на населението в някои места са слаби, докато при други са по-значителни
–с. Брежани, с. Крупник, с. Черниче. Като цяло намаляването на населението е в
селските райони, като основна причина за това е липсата на възможности за
професионална реализация, ниско ниво на обществените услуги

- образование,

здравеопазване, достъп до информация.

19

Община Симитли - Общински План за Развитие 2007- 2013г.

Таблица 3. Населени места в община Симитли (декември 2004 г.)1
№ по

Населено

ред

място

Постоянно население към
4.12.1992 г.

Община Симитли

1.12.2004 г.

разлика

16840

15754

-1086

1.

с. Брежани

1226

925

-301

2.

с. Брестово

53

19

-34

3.

с. Горно Осеново

63

14

-49

4.

с. Градево

293

203

-90

5.

с. Докатичево

24

10

-14

6.

с. Долно Осеново

1360

1500

140

7.

с. Железница

413

321

-92

8.

с. Крупник

2466

2261

-205

9.

с. Мечкул

60

42

-18

10. с. Полена

889

827

-62

11. с. Полето

816

717

-99

12. с. Ракитна

189

139

-50

13. с. Сенокос

72

53

-19

14. гр. Симитли

7466

7462

-4

15. с. Сухострел

47

10

-37

16. с. Сушица

122

103

-19

17. с. Тросково

53

11

-42

1228

1137

-91

18. с. Черниче

Структурата по пол на населението през 2003 г. показва незначителна разлика
в броя на мъжете и жените, с 43 в полза на последните. Спрямо 1.03.2001 г. е налице
промяна в съотношението, тогава мъжете са превишавали жените с 53 души.
Естественият прираст в края на 2003 г. е отрицателен (-67), родени са 124, а са
починали 191 души. Спрямо края на 2002 г. е налице подобряване на естествения
прираст.

1

Източник: преброявания на населението, НСИ
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Механичният прираст в края на 2003 г. също има отрицателна стойност (-8), с
превес на изселилите се (205) над заселилите се в общината (197). В сравнение с края
на 2002 г. се наблюдава положителна промяна в движението на населението – за
едногодишен период заселилите се в общината са се увеличили със 109 човека, а
изселилите се са намалели с 37 човека.
В сравнение с някои други общини от областта населението на община Симитли
намалява с ниски темпове, но въпреки това представлява основен проблем пред
развитието на човешкия ресурс на общината, тъй като основно е свързано с
напускането на млади хора.
Налице е ясна тенденция на застаряване на населението. В края на 2003 г.
възрастовата структура показва, че делът на населението в надтрудоспособна възраст
(над 64 г.) е 22,1% и надвишава дела на децата и младите хора до 15 г. (17,7%). Делът
на населението в трудоспособна възраст (15-64 г.) е 60,2%. Спрямо март 2001 г. е
налице намаление само на младото население - с 2,1%, докато възрастното население се
е запазило на стабилно равнище. Въпреки тези негативни тенденции, преобладаващият
дял на трудоспособното население и нарастването му с 2,2% спрямо 2001 г., дава
основание да се направи изводът, че община Симитли разполага с човешки ресурс за
развитие в средносрочен план. В дългосрочен план, обаче, трябва да се има предвид
процеса на застаряване на населението, който ще доведе до по-ниска раждаемост и повисока смъртност.
Етническият състав на населението на общината, според данните от
последното преброяване на населението през 2001 г., показва преобладаващ дял на
българското население – 92,9%. Ромите са 5,2%, а турците - 0,2%. Към други етнически
групи са се определили 1% от населението на общината, като специално като
македонци са се определили 130 човека или 0,8%. 2
Анализът на образователното равнище показва ниска степен на образованост
на населението на общината. По данни на НСИ към 01.03.2001г., делът на
специалистите с висше и полувисше образование е едва 4,24% от населението. Групата
на населението със средно образование е 30,48%. Преобладаваща е групата на лицата с
основно, начално или незавършено начално образование – 65,29% от населението на
общината. Неграмотните са 1,3%. Тези данни показват необходимостта от специално
2

Населението не е 100%, защото има лица, които не са се самоопределили или не са показали своята
етническа принадлежност.
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разработване

на

политика

за

подобряване

на

качествените

образователни

характеристики на населението с оглед приоритетните направления за развитие на
общината.
Фигура 2. Образователно равнище на населението в община
Симитли, към 01.03.2001 г., НСИ
висше или
6%
10%
полувисше
2%
средно
основно, начално
или незавършено
начално
неграмотни

33%
49%

деца и непоказани

През

последните десетилетия аетостта на територията на общината е

ориентирана към сферата на индустрията – около 70% от трудоспособното население.
Предприятието, осигуряващо най-голяма заетост в общината е въгледобивната мина
“Пирин”, където през 2004г. има 1370 работни места в двата рудника – при с. Брежани
и в кв. Ораново на гр.Симитли. Понастоящем въгледобивната промишленост е в процес
на преструктуриране, което налага спешни мерки за преквалификация на освободените
от сектора.
От частния сектор важно значение има фирма “Росела” АД, осигуряваща заетост
на около 120 заети лица в производство на зеленчуци при оранжерийни условия.
Съществено място в икономическия живот на общината заема и кооперацията
“Македония”, в което работят 127 души. Заетите в сферата на услугите са около 14 %,
като приблизителният брой заети в туристическия сектор е 200 души.
По данни на Агенцията по заетостта, към 31.08.2005 г. регистрираните в
общината безработни са 825, от които 413 жени, а равнището на регистрираната
безработица е 11,31%. По този показател община Симитли изпреварва доста от
общините в областта, вкл. и средното за област Благоевград равнище от 9%.
Показателят, обаче, е по-нисък от средното за страната равнище (14%) и доста далеч от
драстично високите показатели на безработица, регистрирани в общините Белица
(35%) и Якоруда (34%).
Налице е тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско
квалифицираните жители на общината без специалност. От общо 825 регистрирани
през 2005 г. безработни лица: 196 са с работнически професии, 201 са специалистите и
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428 са без специалност. Най-засегнати от безработицата са лицата с основно и по-ниско
образование и без квалификация - 52% от регистрираните безработни през 2005 г.
Безработните висшисти са 47 човека или 6% от всички регистрирани безработни.
Таблица № 4 - Средногодишни стойности на регистрирани безработни за
периода 1999-2005г. 3
Регистрирани безработни,
от тях:
жени
с висше образование
до 29 г.
с работническа специалност
специалисти
без специалност
с основно и по-ниско
образование и без квалификация

2000
1230

2001
1094

2002
1164

2003
719

2004
682

2005
825

661

601

620

50
339
267
142
686
589

51
353
313
151
700
592

364
38
133
170
115
397
321

413

47
429
322
136
771
657

376
28
163
176
113
430
356

47
174
196
201
428
340

През периода 2000-2005г. се наблюдава колебливо намаляване на безработицата,
като през 2002г. и 2005г. е налице увеличаване на общата безработица, което се дължи
на преструктурирането на въгледобивния отрасъл.
Основните проблеми са свързани с ниско образователно ниво на безработните и
загуба на трудови навици. Допълнително ограничение е ниската трудова мобилност.
Безработните са в голяма степен склонни да приемат работа без оглед на нейния вид и
заплащане. Тези групи са в неблагоприятно положение на пазара на труда и
възможностите за заетост са силно ограничени като се ограничават до заетост в
дейности изискващи нискоквалифициран и неквалифициран труд, участие в програми
за субсидирана заетост, заетост в личното стопанство.
Перспективите за разкриване на нови работни места са свързани предимно с
инвестиции в малък и среден бизнес в областта на индустрията, леката промишлиност
и услугите. Туризмът притежава потенциал за икономическа активност, особено в
малките населени места на общината в близост до защитените територии. Към момента
не се прилага координиран инвестиционен маркетинг за привличане на нов бизнес в
общината и разкриване на нови работни места.
Общинска администрация не може самостоятелно да провежда активна
политика на пазара на труда, не съществуват и условия за превантивна политика.
3

по данни на АЗ, www.nsz.government.bg
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Ограничените финансови ресурси на общината не позволяват обезпечаване в
материално-техническо отношение на на програмите за субсидирана заетост, прилагани
от Министерство на труда и социалната политика.
3.10

Социална инфраструктура

На територията на община Симитли има общо 8 училища, като две са
среднообщообразователни – в гр. Симитли и с. Крупник, пет са основни – в селата
Брежани, Полето, Черниче, Полена, Долно Осеново и едно начално – в кв. Ораново, гр.
Симитли. През учебната 2002/2003 г. в тях са преподавали 317 учители и са се
обучавали 1897 ученици.
Детските градини са 7, от които 5 са в селата. През 2003 г. в тях са преподавали
39 детски учители и са се обучавали 453 деца.
Училищата, както повечето в страната, се отличават с остаряла материална база
и изоставане по отношение на новите средства за обучение и информация. Липсата на
средства прави невъзможно осъвременяването на базата и разкриването на паралелки с
професионална насоченост.
Здравни заведения на територията на общината няма. Здравното обслужване на
населението се осъществява от медицински кадри както следва4: индивидуална
практика за първична медицинска помощ – 10 лекари, от които 9 общопрактикуващи;
индивидуална практика за първична стоматологична помощ - 7 стоматолози; и 12
медицински лица със средно медицинско образование или завършили медицински
колежи със степен “специалист”.
Като се има предвид броя на населението на общината (над 15 000 жители) и
възрастовия им състав, броят на лекарите и стоматолозите е малък и те не са в
състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване на населението,
особено в малките населени места.
Дейностите за социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда, на
територията на общината включват домашен социален патронаж, с капацитет от 72
места.

4

по данни на НЗОК към 31.12.2003 г.
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3.11

Спортна инфраструктура

Като цяло общината разполага със спортни съоръжения в добро състояние, 2
плувни басейни с минерална вода, игрища и минерални бани. Те са разположени както
следва:
•

спортен комплекс “Септември” в кв. ”Ораново”, гр. Симитли, лицензиран за
футболни срещи от професионалните групи, разполагащ с официален
стадион, тренировъчно игрище и двуетажна административна сграда;

•

спортен комплекс “Спартак” в с. Крупник, включващ стадион и сграда
битова – съблекални; спортна площадка в кв.”Ораново”, гр. Симитли;

•

плувен комплекс с минерална вода, разположен в местността “Калуша”, гр.
Симитли, включващ голям плувен басейн с площ 1000 кв.м и малък плувен
басейн с площ 200 кв.м. – отдаден на концесия;

•

детски площадки в гр.Симитли, с. Полето, с. Крупник, с. Черниче и с.
Брежани;

•

“Минерална баня” – гр.Симитли – отдадена на концесия;

•

”Минерална баня” – с. Долно Осеново – отдадена на концесия.

3.11.

Културно наследство

Просветни и културни дейности общината развива чрез 10 читалища – в гр.
Симитли, и в селата Крупник, Долно Осеново, Брежани, Черниче, Полето, Железница,
Полена, Градево и Сушица, като всяко едно ото тях разполага с библиотека.
В общината се честват освен традиционните събори на гр. Симитли и на селата в
общината, и специфични празници като:
•

Празници на бабугерските маски и игри (1 януари) - гр.Симитли, с.
Крупник, с. Брежани, с. Полена и с. Черниче;

•

Традиционни дни на културата "Празници край Струма";

•

Байрам – в с. Долно Осеново;

•

Великденски събори (април) - гр. Симитли и общината;

•

Празник на Свети дух (юни) – в селата Полето, Сушица, Железница

•

Павлов ден;

•

Архангелов ден.
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В с. Брежани има музейна сбирка с 80 броя на експонатите. Голям и богат на експонати
музей съществува и в сградата на читалището в с. Крупник. Налице са голям брой
експонати с историческа стойност.
Историческото наследство и сравнително богатия културен календар са добра
възможност за осигуряване на допълнителен интерес от страна на туристи, посещаващи
или преминаващи през общината.
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Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи
сектор Човешки ресурси
Таблица № 5
СИЛНИ СТРАНИ
•

Висок

дял

на

СЛАБИ СТРАНИ

населението

в •

образователно ниво

трудоспособна възраст
•

Развити

производствени

индустриалното

умения

производство

в

•

Липса на дефинирана политика за
развитие на човешкия ресурс

и
•

селското стопанство
•

Висок процент на население с ниско

Развита базова образователна мрежа и

Наличие

на

населени

недостатъчно

развита

места

с

социална

инфраструктура

близост до средни и висши учебни
заведения
•

Балансирано

разпределение

на

основната част от населението в малък
брой населени места
ВЪЗМОЖНОСТИ
•

Подобряване

на

ЗАПЛАХИ

предприемаческите •

умения и професионалните умения в
•

Концентрация

на

населението

особено сред младите хора
•

приоритетните за общината области

Засилване на миграционните процеси,

в

Влошаване на възрастовата структура
на населението

общинския център позволяващо добра •

Влошаване на инфраструктурата за

организация

социален

при

изпълнението

на

политиката за развитие на човешките

сервиз

и

качеството

на

предоставяните социални услуги

ресурси
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3.12

Икономическо развитие, конкурентноспособност и иновации

Определяща роля в икономиката на община Симитли има индустрията.
Независимо от тенденцията за намаляване на наетите в сектора през последните
години, все още над 60 % от общия брой наети лица работят в него.
Нетните приходи от продажбата на предприятията в общината на един жител са
ниски както в рамките на областта, така и в сравнение със средните за страната. През
2002 г. за област Благоевград този показател варира от 530 лв./жител за община Гърмен
до 8690 лв./жител за община Благоевград. Община Симитли заема девето място след
Благоевград от общо 14 общини в областта. За същата година за страната този
показател е средно 10110 лв./жител или 7,9 пъти повече. Като се има предвид
сравнително по-ниското от средното за страната равнище на безработица, ниската
стойност на нетните приходи от продажбата е косвен показател за по-ниска
производителност и по-ниска конкуретноспособност на продукцията, произвеждана в
общината, което създава определен риск за нейното развитие.
Таблица №6 - Относителен дял на наетите в индустрията по години
Показател

Размерност

Относителен дял на наетите в
идустрията в общия брой наети лица

%

2000 г.

лв.

2002 г.

2003 г.

67,68

67,82

66,09

62,88

1,41

1,48

1,28

1,54

2776

2782

2989

Нетни приходи от продажбата на
х.лв.
предприятията на един жител
Средна работна заплата (годишно)

2001 г.

_

По отношение на средната работна заплата, през 2003 г. в рамките на областта
община Симитли се нарежда на второ място след Благоевград, като изпреварва общини
с по-големи приходи от продажбата на предприятията на един жител. Това е
благоприятно за постъпленията в бюджета от данъка върху дохода на физическите
лица.
Икономическото развитие на общината се влияе силно от процеса на
преструктуриране на въгледобивната промишленост. През 2004 г. в мина “Пирин” АД
са работили 1370 души. Към началото на 2005 г. във въгледобивната компания работят
609 души, от които 407 души в рудник “Пирин”, който е в техническа ликвидация и 202
души, в рудник “Ораново”, който е приватизиран.
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Общината участва в проект по програма ФАР за Конвесия на военните бази.
Проектът предвижда бивши поделения в центъра на града да бъдат трансформирани в
бизнес зони, с подходяща инфраструктура, ориентирани към дейности свързани с
технологични производства, лека промишленост и услуги. Създадените условия ще
предизвикат инвестиционен интерес, което ще се отрази положително както на
икономическата активност в общината, така и върху увеличение на постоянните
работни места.
Благоприятен фактор е и близостта до областния център Благоевград, в който
безработицата е под средната за областта и значително по-ниска от тази на община
Симитли. Близостта на двата града и добрите транспортни връзки между тях
позволяват на живеещите в Симитли да работят в Благоевград. Това допринася за
снижаване процента на безработица и смекчава последствията от неблагоприятните
фактори в развитието на икономиката на общината.
3.13

Промишленост

Въгледобивната промишленост дълги години е била структороопределяща за
общината. Дейността е съсредоточена в Мина “Пирин” АД и е свързана с добива на
кафяви и лигнитни въглища. На територията на общината се намират два рудника – при
с. Брежани и кв. Ораново на гр.Симитли. Максималното количество въглища, добивани
за една година е достигало до 400 хил. тона за рудник Брежани и 200 хил. тона за
рудник Ораново. Добиваните въглища са предназначени основно за ТЕЦ “Бобов дол”.
Част от тях се предоставят за лично ползване на населението. До 1998 г. към рудник
“Пирин” е действал открит участък с прокарани пътища и електрификация, в който е
складирана откривката на вътрешни насипища, част от която се използва и сега за
запълване на добивните пространства.
През последните дванадесет години поради общата икономическа стегнация и
конкуренцията на по-евтините вносни въглища е налице постепенно свиване на добива
на въглища. Наред с това намалява и числеността на заетите. През 2004 г. те са 65,5 %
от работещите през 1992 г. За да се смекчи социалния ефект от очакваните процеси на
преструктуриране на въгледобива, общината трябва в рамките на своите възможности,
да подпомогне развитието на съществуващите производства и да стимулира
разкриването на нови с цел създаване на допълнителни работи места.
В областта на металообработването работи частното предприятие “Струма
метал” АД, което произвежда метални профили. В тази област е предмета на дейност и
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на общинското предприятие “Симора” ЕООД. То произвежда широка номенклатура от
метални изделия. При него е налице тенденция за значително намаление на приходите
и произведената продукция. По-голямата част от производствените мощности не са
натоварени. Това е наложило да се открие процедура за приватизация с цел
осигуряване на инвестиции за неговото развитие и по-добър менижмънт.
ПК “Македония” е предприятие за производство и търговия на хляб и хлебни
изделия. През 1999 г. в него са работили 133 души, които към 2004 г. са намалели на
127. Предприятието има важно значение за общината, тъй като снабдява околните
населени места с хляб и поддържа значителна търговска мрежа. Очакваното развитие
на транспортната инфраструктура по главните транспортни артерии и свързаното с
него увеличение на пътникопотока ще съдейства за разширяване на пазара на неговата
продукция.
През последните години в общината са разкрити няколко шивашки предприятия.
Работи се на ишлеме, като няма наличие на дългосрочна инвестиция в сектора, а
основния мотив на предприемачите за разполагане на производството в общината е
наличието на евтина работна ръка.
От направения анализ се вижда, че на територията на община Симитли няма
достатъчен на брой предприятия и фирми, които да гарантират икономическата
стабилност на общината като цяло. Въгледобивната промишленост, която и до момента
осигурява значителен брой работни места, продължава да е в криза. Тя може да доведе
до нарастване на безработицата и социално напрежение в общината. Необходимо е
изпреварващо да се търсят подходи за привличане на нови производства и разширяване
на съществуващите, за да се смекчат протичащите негативни процеси. От гледна точка
на лостовете с които общината разполага като орган на местното самоуправление има
три основни насоки за въздействие: развитие на инфраструктурата, изграждане на нова
промишлена зона на територията на казармения комплекс и газификация.
Благоприятен фактор за развитието на общината е наличието на международни
транспортни коридори (шосеен и железопътен), които пресичат нейната територия,
както и непосредствената близост на граници с Гърция и Македония, на които действат
ГКПП. Това я прави привлекателна не само за българските, но и за чуждите
инвеститори, най вече за тези от Гърция.
Планинските територии, влизащи в границите на общината, са друг
благоприятен фактор. Те са основа за развитието на дърводобива, за различните форми
на туризъм (в това число на ловния и риболовния), за създаване на допълнителна
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заетост на местното население чрез събиране на билки и за развитието на
животновъдството. Би следвало да се стимулира развитието на дървопреработващата
промишленост.
3.14

Туризъм

Природните дадености на територията на общината, включват големи райони на
планините Рила и Пирин, в това число част от териториите на Националните паркове
“Рила” и “Пирин”. Богатата горска растителност, наличието на ловни стопанства за
едър и дребен дивеч, минералната вода, добрите възможности за спортен риболов и
туризъм, благоприятстват развитието на туроператорска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство. Сега категоризираните заведения за хранене и развлечение в
общината са 38, а броя на местата за нощуване - 85. Фирмите, занимаващи се с
туристическа дейност са 46. Отрасълът осигурява около 200 работни места. В района на
Кресненското дефиле се намират мотел “Рай”, хотел “Мерина”, хотел “Струма” и
комплекс “Митьов хан”. В гр. Симитли се намират мотел “Найс” и хотел “Димарио”.
Възможности за развитие на алтернативен туризъм са налице в малките населени места
в общината, като за това значително ще допринесе изграждането на директна пътна
връзка с Република Македония.
3.15

Селско стопанство

Земеделие
По данни на НСИ през 2003 г. заетите в селското стопанство в община Симитли са
били 36,5 % от населението. Аграрното производство е в пряка зависимост от
природните дадености на Среднострумския агроклиматичен район. Традиционно найшироко застъпени са тютюнът, зеленчуците, лозята, овощарството и пасищното
животновъдство.
Към края на 2004 г. все още не е приключило окончателно възстановяването на
земеделските земи. Забавянето на процеса не оказва благоприятно влияние за
развитието на сектора. Опитите за коопериране на земеделските стопани с цел
уедряване на обработваемата земя и повишаване степента на механизация бяха
безуспешни. Към края на 2004 г. на територията на общината няма действаща
земеделска кооперация.
Обработваемата земя в община Симитли възлиза на 46967 дка., което средно прави
по 2,98 дка. на човек, или два пъти по-малко от средната стойност за страната. Това не
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позволява растениевъдството да бъде структуроопределящо в икономиката на
общината. Поради сезонният си характер растениевъдството създава постоянна заетост
само на ограничена част от работната сила. Въпреки това в условията на
съществуващата към момента безработица, то е фактор за осигуряването на
допълнителни доходи на домакинствата и тяхното самозадоволяване с хранителни
продукти.
За 2004 г. в структурата на стопанисваната обработваема земя по начин на трайно
ползване определящо значение за общината имат лозовите масиви - 1791 дка, следвани
от овощните насаждения – 1616 дка., зърнените култури – 1464 дка. и тютюн – 1250
дка.
Естествените ливади и люцерната заемат 13492 дка. Заедно с 104003 дка. пасища
те представляват потенциал за развитие на животновъдството, осигурявайки сено,
естествени фуражи и паша.
Зоната със сравнително интензивен характер на растениевъдството е разположена
около р. Струма и обхваща град Симитли и селата Железница, Крупник, Полето,
Брежани и Ракитна. Това е територията с най-богат природен потенциал за
зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство.
Съществена роля за развитието на растениевъдството има възстановяването на
съоръженията за напояване. През 2002 г. и 2003 г. са напоявани около 2300 дка., а през
2004 г. тези площи са нарастнали на 2522 дка. Макар и да има тенденция за увеличение,
темповете са крайно незадоволителни. Проблемът е от изключително важно значение и
трябва да бъде заложен в програмата за развитие на селското стопанство за следващите
години.
Поради благоприятните климатични условия и наличието на топла минерална вода
с добра перспектива e развитието на зеленчукопроизводството, в това число на
оранжерийното производство. Данните от Таблица №8 за структурата на засетите
площи през последните три години площи показват значително увеличение на
площите, засети със зеленчуци.
Традиционна техническа култура за Благоевградска област и за община Симитли е
тютюна. Неговото отглеждане е концентрирано в района на селата Крупник - Полена и
Градево - Долно Осеново. Отглеждането на тази култура е основен източник на доходи
за голяма част от домакинствата в тези населени места. Проблемът с осигуряване на
заетост на производителите на тютюн е с национално значение, но на общинско ниво
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решение следва да се търси в преориентацията на производството в посока отглеждане
на зеленчуци и етерично-маслодайни култури.
Независимо, че земеделските площи в общината са сравнително ограничени,
трябва максимално да се използват наличието на благоприятните климатични и
почвени условия, както и на минерални извори с подходяща температура за
оранжерийно производство. Необходимо е обаче да се намери алтернатива на тютюна
като единствена до сега техническа култура за да не се допусне криза в земеделието
при евентуално намаляване обемите на изкупувания тютюн. Трябва да се направи
максимално възможното за възстановяване на хидромелиоративните съоръжения, за да
се намали влиянието на засушаванията върху добива на селскостопанската продукция.
Таблица №8- Структура на посевните площи и трайните насаждения (по данни на
община Симитли)
№
I.
1
2
3
4
II.
1
2
3
4
5
6

Вид насаждения
Посевни площи, в т.ч.
Зърнени
Зеленчуци
Картофи
Тютюн
Трайни насаждения
Лозя
Череши
Ябълки
Праскови
Сливи
Кайсии

Площ в дка
2002г.
2003г.
3906
3847
1316
1445
250
160
1022
890
1318
1352
1791
110
22
0
130
10

1791
140
22
0
130
10

2004г.
4204
1464
511
979
1250
1791
120
24
5
130
10

Животновъдство
Състоянието на животновъдството в община Симитли най-точно се характеризира
от данните за числеността на отглежданите животни през последните петнадесет
години. Ако се вземе за база 1988 г. се вижда, че има увеличение на броя при говедата,
козите и птиците. При овцете продължава намаляването на животните, като вече
техния брой е почти три пъти по-малък от този през 1988 г. Очевидно при сегашната
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ситуация и съществуващата организация на отглеждане и реализиране на продукцията
няма икономически интерес от тази дейност и тя се ограничава основно в рамките на
дребното производство и личното потребление.
Таблица №9 - Брой животни за периода 1998- 2004г.
Животни
Говеда

1988 г.
800

1993 г.
787

Крави

1999 г.

2004г.

1296

1105

877

760

Овце

20500

8604

8630

6900

Кози

3980

5803

6705

6700

Свине

5638

3231

4670

3125

Птици

14580

11220

13570

15320

11590

13700

Кокошки носачки

От таблицата се вижда, че през 2004 г. при говедата увеличението на числеността
спрямо 1988 г. е 38 %. При козите то е още по-голямо – 68 %. Нараснала е и
числеността на птиците. При същите групи животни през 2004 г. са произведени повече
мляко и яйца спрямо 1999 г. При това увеличението на продукцията през последния
период изпреварва увеличението броя на животните, което е показател за повишаване
на производителността.
По отношение на животновъдството негативно влияние оказва силно ограничената
възможност за местно производство на фуражно зърно. В западните и източните
планински части на общината има сравнително добри естествени ресурси за пасищно
животновъдство. В тези райони обаче пътната инфраструктура не е добре развита. Не е
решен въпроса с преработката на млякото поради липса на мандри, отговарящи на
изискванията на нормативната уредба.
3.16

Горско стопанство

Дърводобивът е другата стопанска дейност, заедно с добива на каменни въглища, която
от дълги години е основна за икономиката на община Симитли. Територията на горския
фонд представлява 58,5% от нейната територия. Стопанисва се от Държавно
лесничейство “Симитли”. От него 28 280,3 ха. са залесени, 822,1 ха. са незалесени и 1
867,4 ха. са недървопроизводителни площи.
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Площта на горския фонд попада в четири лесорастителни зони с чисти и смесени
насаждения.
Първата зона е дъбова и обхваща планинските територии от 200 до 800 м.
надморска височина. Насажденията в нея са от дъб, благун и келяв габър и не са в
добро състояние. В добро състояние са само издънковите насаждения около с.
Крупник. Новозасадените култури са от черен бор, някои широколистни и кестенови
дървета и се намират в района на с. Брежани.
Втората зона е буково-иглолистна и е на височина 800-1 600 м. Има наличие на
чисти букови гори и на смесени буково-горунови и буково-габърови насаждения.
Разпространени са и чисти насаждения от бял бор, а също така и смесени насаждения
от бял бор и бук, и от смърч, ела и бук.
Третата зона е смърчово-мурова, на височина 1 600-2 100 м. В нея са
разпространени чисти насаждения от бял мура, ела и смърч, както и смесени гори от
бяла мура-ела и от бяла мура – бял бор.
Четвъртата последна зона е клекова. Тя обхваща териториите над 2 100 м. и е
характерна с цялостни клекови насаждения, както и с отделни клекови групи и
алпийска тревна растителност.
От иглолистните видове най-голяма площ заемат белият бор, черният бор и
смърчът, а от широколистните видове най-разпространени са зимният дъб и букът.
Средната възраст на растителността от горския фонд е 51 години, средният
бонитет – ІV (3,8), средната пълнота – 0,7, средният запас – 101 куб.м./ха., а средният
годишен прираст – 60 997 куб.м. или 2,2 куб.м./ха.
Освен дърводобива горският фонд на територията на общината благоприятства
развитието на специфични икономически дейности. По-важните от тях са събирането
на семена, плодове и билки, както и добива на сено за изхранване на селскостопански
животни и полезния дивеч.
От гледна точка икономическия интерес на община Симитли е необходимо част от
добитата на нейна територия дървесина да се преработва на нейна територия. Това ще
осигури допълнителни работни места за населението и допълнителни приходи в
местния бюджет.
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Анализ Силни / Слаби страни / Предимства / Заплахи
сектор Икономическо развитие
Таблица № 10
СИЛНИ СТРАНИ
•

Изграждане

на

нова

СЛАБИ СТРАНИ

бизнес

зона •

(конвесия на военна база)
•

Новостартирали
територията

промишленост

дейности
на

на •
в •

общината

шивашката промишленост
•

Традиции

в

и

на

близост

•

Неразработена

•

Маломерност

•

обработваните

селскостопански площи и ограничени

ционни връзки към тях

възможности

Свободни общински или държавни

хидромелиоративната мрежа

терени, подходящи за развитие на •

Слаба техническа обезпеченост на

производствена и друга дейност на тях

селското стопанство

за

развитие

на

ЗАПЛАХИ

Възможност за разкриване и развитие •

Промяна в икономическото ситуация

на

по отношение пазара на въглища

нови

МСП

свързани

с
•

изгражданетто на новата бизнес зона
•

на

Осигурена транпортна и комуника-

ВЪЗМОЖНОСТИ
•

инвестиционна

маркетингова платформа

до

консуматорските центрове
•

инвестиционни проекти
•

Относителна

Липса на кадастрална карта и планчастна собственост за нуждите на

пасищното

животновъдство
•

Липса на газификация
програма за съчетаване на общинска и

отглеждането

зеленчуци

Преструктуриране на въгледобивната

Поодобряване

на

икономическите

Слаба професионална подготовка на
кадрите

връзка между субекти от общината и •

Незаконна сеч и бракониерство в

съседните държави

горите, водещи до невъзстановими

Развитие

на

дървообработваща

и

щети

дърводобивна промишленост
•

Използване

на

хидротермалните

ресурси
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3.17

Бюджетно осигуряване

Приходи в общинския бюджет
В приходната част на бюджета на община Симитли за периода 2001 – 2004 г.има
тенденция за намаляване на собствените приходи и увеличаване субсидиите от
държавния бюджет.
Таблица № 11 - Бюджетни приходи на община Симитли за 2001-2004г.
Приходи
А
1.
2.

Общо приходи
в това число:
Собствени приходи
Субсидии от държавния
бюджет

2001 г.
х.лв.

%

2002 г.
х.лв.

%

2003 г.
х.лв.

%

2004 г.
х.лв.

%

3635,807 100,0% 4072,647 100,0% 3775,360 100,0% 4319,742 100,0%
927,185 25,5% 688,079 16,9% 932,205 24,7% 608,046 14,1%
2457,294 67,6% 2997,297 73,6% 2309,252 61,2% 3343,074 77,4%

Трансфери от/за
3.

бюджетни сметки

251,328

6,9% 387,271

9,5% 437,646 11,6% 418,006

9,7%

0,0%

0,0%

0,0%

извънбюджетни сметки
4.

Финансиране на
дефицита/излишъка

0,000

0,000

0,000

0,0%

0,000

Собствените приходи включват две основни групи – данъчни и неданъчни приходи.
Таблица № 12 -Данъчни и неданъчни приходи на община Симитли за 2001-2004г.
Приходи в х.лв.
Собствени приходи

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

927,185

688,079

932,205

608,046

1. Данъчни приходи

631,629

431,208

605,199

170,993

2. Неданъчни приходи

295,556

256,871

327,006

437,053

Докато през първите три години на периода водеща роля в тази група са имали
данъчните приходи (ДП), то през 2004 г. тежестта пада вече върху неданъчните (НП).
Прогресивното намаляване дела на данъчните приходи в общите приходи е израз
на нереализираната национална програма за финансова децентрализация на местното
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самоуправление и на непрекъснатото свиване на данъчната основа за общините. Тази
нестабилност във фискалната политика, касаеща местните власти, значително
затруднява средносрочното и дългосрочно планиране на бюджетните приходи и
формирането от общините на финансова политика.
През 2004 г. данъчните приходи на община Симитли се формират основно от
имуществените данъци (ИД). През четири годишния период се наблюдава тенденция за
нарастване приходите от имуществените данъци както по стойност, така и като процент
от общите приходи.
В Таблица №13 са посочени източниците, които формират приходите във втората
група местни приходи – неданъчните (НП). За периода 2001 – 2004 г. При тях има
тенденция за нарастване като стойност. През 2004 г. те са с 47,8 % по-високи в
сравнение с 2001 г.
Таблица №13

- Видове неданъчни приходи

Неданъчни приходи в х.лв.

2001 г.

Общо,

2002 г.

2003 г.

2004 г.

295,556

256,871

327,006

437,053

44,836

29,219

26,157

30,265

163,674

189,520

204,038

286,739

19,549

19,601

12,549

16,028

40,054

10,761

3,530

34,340

24,600

5,600

18,600

56,800

Помощи, дарения и др.

0,000

0,000

12,490

5,899

Други неданъчни приходи

2,843

2,170

46,965

1,350

0,000

0,000

2,677

5,632

в това число:
Приходи и доходи от собственост
Общински такси
Глоби и административни наказания
Приходи от продажба на държавно и
общинско имущество
Приходи от концесии

Събрани и внесени ДДС и други данъци вху продажбите (нето)

Доминиращо място в тази група приходи в община Симитли имат общинските
такси (ОТ). Тази тенденция ще се запази, тъй като тя отразява количеството на
извършените

административни

услуги,

което

ще

нараства

с

развитието

на

децентрализацията.
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Приходите и доходите от собствеността, както и приходите от продажба на
държавно и общинско имущество през следващите години ще намалеят поради
навлизането в заключителна фаза на процеса за приватизация на общинската
собственост. На този етап общинското ръководство в лицето на кмета и общинския
съвет трябва да определят своята политика по отношение на наличното общинско
имущество като намерят баланса между дългосрочното получаване на приходи под
формата на наем или коцесионни вноски от една страна и еднократните постъпления от
неговата продажба от друга. Необходимо е да се вземе предвид доколко имуществото
може да е необходимо за нуждите на общината в един по-дългосрочен период. През
следващите пет години приходите от имуществото не се очаква да надхвърлят рамките
на 2,5 % от общите бюджетни приходи.
Субсидии от държавния бюджет
В бюджета на община Симитли през последните четири години делът на
субсидиите от държавния бюджет е в рамките от 61 % до 77 %. При променените
условия, които настъпват във връзка с приемането на Р. България в Европейския съюз,
когато окончателно ще влезнат в сила стандартите за издръжка на делегираните
държавни дейности от централния бюджет, общините ще трябва да осигуряват средства
за развитие на инфраструктурата си, за подобряване на жизнената среда и за създаване
на условия, стимулиращи развитието на бизнеса на своята територия главно чрез
активно привличане на средства за инвестиции с участие със свои проекти пред
външни донори, в това число пред Структурните фондове и фонд “Сближаване”. В тази
връзка от съществена важност е създаването и развитието в рамките на общинска
администрация на структура, която да организира работата по изготвянето на проекти и
представянето им пред финансиращите институции.
Сравнително нисък е размера на целевите субсиди за капиталови разходи, които
през 2004 г. бележат намаление от 40 % спрямо предходните две години. Това
потвърждава необходимостта от активно привличане на донорски средства за
реализиране на проектите на общината.
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Таблица №14 - Субсидии от държавния бюджет
Приходи в х.лв.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Субсидии от държавния бюджет

2457,2942997,297 2309,2523343,074

Общи субсидии

2239,2942395,697 1902,4932168,098

Целеви субсидии за социални помощи

178,000 336,600 140,759 481,960

Целеви субсидии за капиталови разходи

40,000 265,000 266,000 158,840

Държавен трансфер по преотстъпени данъци по
ЗОДФЛ

0,000

0,000

0,000 534,176

Анализ на разходите по функции
През целия период най-висок е относителния дял на разходите за функция
“Образование”. Те нарастват плавно като абсолютна стойност и в процентно
отношение спрямо общите разходи (от 40 % през 2001 г. до 55 % през 2004 г.). По
принцип това е характерно и за останалите общини.
Образованието е делегирана държавна дейност и основната част от разходите за нея се
финансират от държавния бюджет, като размера на средствата се определят на базата
на приетите стандарти. Поради тази причина на ниво община не може да се влияе в
посока на тяхното намаляване и пренасочване средствата за други дейности.
Таблица №15 - Структура на разходите по функции
Разходи в х.лв.
Общо разходи
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

3635,807 4072,647 3775,360 4319,742
412,196

515,714

485,585

736,656

24,143

17,521

24,131

53,999

1456,843 1702,748 1858,440 2377,707

Здравеопазване

110,431

75,563

50,220

67,352

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

707,385

663,245

323,854

355,023

БКС

485,728

614,073

771,635

438,216

Други

439,081

483,783

261,495

290,789

40

Община Симитли - Общински План за Развитие 2007- 2013г.

Средствата за социално подпомагане през последните две години са намалени
двойно. Основната причина за това е преразпределянето на задълженията в тази сфера
между държавата и общините. Ако не настъпи нова промяна в тази насока тези разходи
ще се задържат на ниво 8 % – 10 % от общия размер на разходите.
Средствата за БКС функцията през четиригодишния период се колебаят в рамките
между 10 % и 20 %. Тя включва редица обществено важни дейности като териториално
развитие, водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, озеленяване,
чистота, благоустрояване, опазване на околната среда и др. Поради тази причина
намаляването на разходите от тази група е свързано с намаляване на възможностите на
общината да поддържа изградената инфраструктура и да подобрява околната среда и не
е добра характеристика за бюджета.
Анализ на капиталовите разходите
Капиталовите разходи на общината се финансират по три линии –от бюджета на
общината, извънбюджетно финансиране което включва и целевите субсидии от
държавния бюджет и външно финансиране ( в т.ч. привлечени средства по проекти към
външни донори).
Таблица №16 - Структура на капиталовите разходите
Финансиране х.лв.
Бюджетно
финансиране

Бюджет

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Общо

707,385

663,245

551,042

Целеви субсидии

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Фонд
"Жилищно
строителство"

1,590

41,466

0,692

0,000

43,748

Извънбюджетно Фонд "Инвестиции и
финансиране ДМА" 91%

26,312

109,075

23,132

0,378

158,897

21,462

0,019

0,000

0,000

21,481

297,553

0,028

0,350

0,000

297,931

8,121

6,804

0,000

0,000

14,925

1062,423

820,637

575,216

73,632

Фонд "Екология"
Фонд
"Приватизация" 9%
Външно
Други (дарения)
финансиране
Общо за годината

73,254 1994,926
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Като цяло през последнвите години размера на капиталовите разходи на
общината се формира основно със средствата на нейния бюджет. През разглежданият
четиригодишен период практически няма постъпили средства за капиталовложения от
централния бюджет или от външно финансиране. Необходимо е през следващите
години да се засили работата по оптималното използване на откриващите се
възможности за финансиране на общински инфраструктурни проекти, особено за
изостаналите гранични райони и за подпомагане на селското стопанство.
4.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ
Стратегическата част на Плана е разработена на базата на извършения анализ,

като процесите и тенденциите са разгледани по отношение на тяхната устойчивост във
времето. При разработването на стратегическата част в Плана за развитие на община
Симитли са използвани метода на еквивалентността и метода на конверсията и са
планирани интервенции както за преодоляване на идентифицираните слабости, така и
за развитие на потенциала на общината. Предложените цели, мерки и проекти са
фокусирани върху специфични местни ресурси и възможностите за развитие, като е
отчетена близостта на община Симитли до областния център Благоевград и
възможностите за трансгранично сътрудничество с общини в Република Гърция и
Република Македония.
4.1. Визия за развитие
Визията за развитие изразява очакванията на местните хора за дългосрочното
развитие на общината и е определена като:
Община Симитли да привлича и задържа своето население с възможности за
професионална реализация, достъп до качествени образователни, здравни и социални
услуги, възможности за отдих и културен живот, в привлекателни селища и
съхранена околна среда.
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4.2. Приоритети, цели, мерки и проекти
Приоритет 1 “Постигане на икономически растеж и подобряване
конкурентоспособността на общинската икономика”
Планираните

интервенции

в

приоритета

са

насочени

развитието

на

диверсифицирана и устойчива местна икономика, чрез реализиране на потенциала и
ресурсите на общината за икономическо развитие. Предвижда се насърчаване
възникването и развитието на бизнес на съвременно технологично ниво, развитието на
туристическия отрасъл, като алтернативен стопански сектор и пазарноориентирано
селско стопанство. Същевременно усилията са насочени към преодоляване на
зависимостта от структуроопределящите отрасли без значителен потенциал за
нарастване и намаляване на негативните ефекти от предстоящото преструктуриране на
въгледобива.
Важен инструмент за подобряването на конкурентноспособността както на ниво
отделна компания, така и на ниво общинска икономика е активното сътрудничество и
кооперирането със съседните общини и реализация на проекти с регионално значение.
Важен аспект на кооперирането е развитието на трансгранично сътрудничество и
бизнесвръзките с предприемачи от Република Гърция и Република Македония.
Отчетени са ограничените възможности на Община Симитли пряко да участва в
местната икономика чрез създаването и управлението на общински търговски
дружества, като усилията са насочени към подкрепа за бизнеса чрез изграждане на
инфраструктура, сътрудничество с предприемачите при усвояването на финансови
средства от фондовете на ЕС, съвместни маркетингови инициативи за разширяване на
бизнес контактите и развитие на публично-частни партньорства.
Цел 1.1. Развитие на бизнеса и привличане на инвестиции
Подкрепата за развитието на местния бизнес е особено важна предвид на
предстоящото

членство

на

Република

България

в

Европейскя

съюз

предизвикателствата, свързани с оперирането на европейския пазар в нова силно
конкурентна пазарна среда. Това налага инвестиции в човешки ресурси, материални
активи и технологии и повишаване на иновативния потенциал на местните компании.
Община Симитли подпомага местния бизнес чрез инициативи за съвместен маркетинг
и насърчаване на експортните операции, подкрепя трансфери на ноу-хау и технологии,
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сертифициране на производителите и преработвателите, усвояването на финансови
средства от Структурните фондове на ЕС, достъпни за бизнеса.
Провеждането на координиран инвестиционен маркетинг за привличане на
външен бизнес и стимулиране на възникването и развитието на подизпълнителски
вериги и клъстери са основни инструменти, достъпни за местната власт за повишаване
конкурентноспособността на общинската икономика и увеличаване на заетостта, чрез
подкрепа за създаване на нови и по-добри работни места. Акцентът е върху
привличането на бизнес на съвременно технологично ниво и внедряване на технологии
в местните компании, като важен фактор за конкурентноспособността на общинската
икономика и задържане на високообразованото местно население. Важен аспект на
общинската политика е насърчаване на трудоемки производства за създаване на нови
работни места, предимно в леката промишленост и селското стопанство.
Привличането на външни инвеститори ще се осъществява предимно чрез нови
бизнес проекти, поради приключване на приватизационния процес, което изисква
развитието на капацитет на общинско ниво за идентифициране на местните ресурси,
тяхната промоция и целенасоченото привличане на външен бизнес в общината.
Планираните интервенции са групирани в мерки и проекти, както следва:

Мерки

Проекти

Мярка “Услуги и

Създаване на звено за информационно обслужване и

партньорства с бизнеса за

подпомагане на бизнеса

усвояването на различни

Създаване на браншова организация на

финансови инструменти”

тютюнопроизводителите и земеделските
производители и съдействие при регистрацията и
сертификацията им
Съвместно разработване на проекти за финансиране
Намаляване на административните бариери пред МСП

Мярка “Инвестиционен

Разработване на стратегия за икономическо развитие

маркетинг и икономическо

Създаване на рекламни материали за общината

развитие”

Институционализиране на общински офис за работа с
инвеститори
Участие в инвестиционни форуми
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Участие в регионални, национални и международни
мрежи на общини
Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи в
селското и горското стопанство и преработвателната
промишленост
Насърчаване развитието на екотуризъм

Цел 1.2. Изграждане на инфраструктура, подобряваща условията за
развитие на бизнеса
Изграждането на физическа среда, привлекателна за бизнеса е една от
основните задачи на Община Симитли в привличането, задържането и развитие на
бизнес в общината, както на местните компании, така и на външните инвеститори.
Инвестициите в бизнесинфраструктура повишават привлекателността на общината и
са важен компонент на усилията за утвърждаване на общината като добро място за
правене на бизнес, стимулиране на инвестиционната активност и повишаване
стопанската активност на местните фирми.
Предвижда се изграждането и развитието на индустриален парк “Симитли” и
бизнесинкубатор да допринесе за повишаване на конкурентноспособността и
технологичното ниво на местните компании, да стимулира сътрудничеството на
бизнеса и да повиши качеството на предоставяните бизнесуслуги.

Мерки

Проекти

Мярка “Развитие на бизнес

Изграждане на бизнес инкубатор в гр. Симитли,

инфраструктура”

включително прилежаща инфраструктура
Управление на бизнес инкубатор
Изграждане на инфраструктура в Индустриален парк
"Симитли"

Мярка “Изграждане на

Изграждане на екотуристически посетителски център

туристическа

Изграждане на екотуристическа инфраструктура и

инфраструктура”

съоръжения за достъп в НП "Рила" и НП "Пирин"
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Приоритет 2 “Развитие на инженерно-техническата и екологичната
инфраструктура”
Инвестициите в публична инфраструктура имат комплексно влияние върху
процесите

на

регионално

развитие,

като

от

една

страна

влияят

върху

конкурентноспособността на местните компании, привлекателността на общината
пред външните инвеститори и развитието на туристическото предлагане, а от друга
страна допринасят за повишаване качеството на живот на местните хора, за опазване
на природната среда и социализиране на културноисторическото наследство.
Главните

ангажименти

на

общинската

администрация

са

свързани

с

изграждането и поддържането на местната пътна инфраструктура, включително
уличната мрежа в населените места и обществените паркове, участие в развитието на
водоснабдителната и канализационната мрежа, подобряване на инфраструктурата за
управление на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и насърчаване
използването на възобновяеми източници на енергия. Ключов проблем пред
общинската администрация е осигуряването на финансови ресурси за реализиране на
инфраструктурни проекти и за поддръжката на наличната инфраструктура.
Основните усилия на община Симитли ще са насочени към:
•

Подобряване характеристиките на пътната мрежа и осигуряване на достъп до
населените места, като приоритетни са ремонта на общинската пътна мрежа
и изграждането на пътна връзка с Република Македония.

•

Осигуряване на достатъчно количество и качество питейна вода и обхващане
в канализационната мрежа на всички населени места в общината.

•

Съхраняване на природната среда и отстраняване на старите замърсявания,
поддържане на стандартите за качество на атмосфера, почви, повърхностни и
подземни води, опазване на биологичното разнообразие и интегриране на
екологичната политика с политиката за насърчаване на местната икономика.

•

Намаляване на публичните разходи за енергия, повишаване на енергийната
ефективност и насърчаване прилагането на енергоспестяващи технологии в
частния сектор, включително подкрепа за трансфер на иновации.
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Цел. 2.1. “Развитие на транспортната инфраструктура”
Изграждането на нова и поддръжката на съществуващата пътна инфраструктура
е основен ангажимент на община Симитли със сериозен социално-икономически ефект.
Планираните интервенции са насочени изграждане на пътна връзка с Република
Македония и развитие на общинската пътна инфраструктура, като приоритетно
подобряване на техническите характеристики на общинските пътища, свързващи найголемите населени места и местата с потенциал за икономическо развитие. В
населените места са планирани инвестиции за подобряване на градската среда, чрез
реализация на проекти за подобряване на уличната мрежа и развитие на обществените
паркови пространства. Специфична интервенция е развитието на мрежата от
селскостопански и горски пътища за насърчаване развитието на селскостопанския
сектор и дърводобивната и дървопреработвателната индустрия.
Планирани са следните проекти, групирани по мерки:

Мерки
Мярка

Проекти

”Подобряване на Рехабилитация на общински път ІV-10068 Симитли -

общинската пътна мрежа”

Тросково - Сухострел
Рехабилитация на общински път ІV-10061 Брежани Ракитина - Сенокос
Ремонт на общински път ІV-10064 Железница Симитли - Черниче
Ремонт на общински път ІV-10066 Крупник - Сушица
Рмонт

на

общински

път

ІV-10068

/Симитли

-

Сухострел/ - Докатичево
Ремонт на общински път ІV-19009 отклонение Долно
Осеново
Мярка “Ремонт и изграждане Реконструкция на улична мрежа в гр.Симитли
на улична мрежа в населените Доизграждане и реконструкция на улична мрежа в
места”

с.Брежани
Доизграждане и реконструкция на улична мрежа в
с.Крупник
Доизграждане и реконструкция на улична мрежа в
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с.Долно Осеново
Доизграждане и реконструкция на улична мрежа в
с.Черниче
Доизграждане и реконструкция на улична мрежа в
малки населени места в общината
Мярка

“Поддържане

селскостопански

и

на Поддържане на селскостопански и горски пътища в

горски землището на гр. Симитли

пътища ”

Поддържане на селскостопански и горски пътища в
землището на с. Крупник
Поддържане на селскостопански и горски пътища в
землището на с. Долно Осеново
Поддържане на селскостопански и горски пътища
обслужващи малки населени места

Цел

2.2.

“Подобряване

на

водностопанската

и

екологичната

инфраструктура”
Целта е адресирана към осигуряване на местното население с достатъчно
количество и качество вода за битови и стопански нужди, като се обезпечи отвеждането
на отпадните води след пречистване във водоприемниците.
Предвижда

се

инвестициите

за

развитие

на

водоснабдителната

и

канализационната инфраструктура да се изпълняват съвместно с “Водоснабдяване и
канализация” ООД, гр. Благоевград, като дружеството

стопанисва и осъществява

поддръжката на инфраструктурата.
Изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води ще се изпълнява
според изискванията на Директива 91/271ЕЕС на Европейския съюз, Рамковата
директива по водните въпроси и Конвенцията за защита и използване на
трансграничните водни течения, като се отчита трансграничния характер на
замърсяването на река Струма. Община Симитли се ангажира с експертно участие на
регионално ниво за интегрирано управление на водните ресурси.
Планираните интервенции за развитие на екологичната инфраструктура са
насочени към подобряване третирането на битовите и промишлените отпадъци, в
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съответствие с провежданата национална политика за опазване на околната среда.
Развитие на екологичната инфраструктура е съобразено с предвижданията на
Националната стратегия за управление на отпадъците и въвеждането на регионален
принцип на депониране на твърдите битови отпадъци.
Управлението на отпадъците е ангажимент на Община Симитли и предвид на
недостига на собствени финансови ресурси и високата ценова чувствителност на
населението по отношение на събираните такси за сметосъбиране, депониране на
отпадъците и отстраняване на замърсявания, са силно ограничени възможностите за
подобряване качеството на тази услуга. Проблемни са натрупаните стари замърсявания
и нерегламентирани сметища, за отстраняването на които са необходими финансови
ресурси надхвърлящи възможностите на общината. Предвижда се да се увеличат
разходите на община Симитли във връзка с управлението и финансирането на
регионалното депо за твърди битови отпадъци, което се предвижда да обслужва
общината.

Предвижда се изпълнението на следните проекти:
Мярка
Мярка

“Изграждане

реконструкция

Проект
и Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната
на система в гр.Симитли

водоснабдителната

Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната

инфраструктура”

система в с.Крупник
Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната
система в с.Долно Осеново
Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната
система в с.Черниче
Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната
система в с.Брежани
Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната
система в малки населени места в общината
Проектиране

и

подготовка

на

техническа

документация за водоснабдителни съоръжения
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Мярка

“Изграждане

и Доизграждане и реконструкция на канализационната
на система в гр.Симитли

реконструкция
канализационната мрежа”

Доизграждане и реконструкция на канализационната
система в с.Крупник
Изграждане на канализационна система в с.Долно
Осеново
Доизграждане и реконструкция на канализационната
система в с.Черниче
Доизграждане и реконструкция на канализационната
система в с.Полето
Доизграждане и реконструкция на канализационната
система в с.Брежани
Изграждане на канализационни системи в малки
населени места в общината
Проектиране

и

подготовка

на

техническа

документация за изграждане и реконструкция на
канализационни мрежи
Мярка

“Изграждане

пречиствателни

на Изграждане на ГПСОВ гр.Симитли

съоръжения Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни

за отпадни води”

води в с.Долно Осеново
Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни
води в малки населени места в общината

Мярка

“Управление

твърдите битови отпадъци”

на Инвестиции в претоварна станция за твърди битови
отпадъци
Рекултивация и закриване на депа за твърди битови
отпадъци
Отстраняване

на

нерегламентирани

сметища

и

рекултивация на засегнатите терени в гр. Симитли
Отстраняване

на

нерегламентирани

сметища

и

рекултивация на засегнатите терени в селата Крупник
и Черниче

Отстраняване

на

нерегламентирани

сметища

и
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Осеново
Отстраняване

на

рекултивация

на

нерегламентирани
засегнатите

сметища

терени

в

и

малките

населени места в общината
Мярка“Енергийна

Реконструкция на отоплителните системи и

ефективност”

подобряване на топлоизолацията в обществени сгради
Насърчаване на инвестициите в енергийна
ефективност
Проучване на възможностите за използване на
възобновяеми енергийни източници

Цел 2.4. “Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура”
Развитието на обществената инфраструктура и осигуряване на привлекателна
градска среда е изключително в компетенциите на общинската администрация.
Обществената инфраструктура има ключово значение за предоставяне качествени
административни, образователни, здравни и социални услуги и за създаване на условия
за пълноценен културен живот за местната общност.
Планираните проекти са насочени към развитие на обществената инфраструктура
в селищата в общината, като е отчетен демографския, икономическия и социокултурния потенциал на населените места.
За изпълнение на целта са предвидени следните мерки и проекти:
Мярка

Проект

Мярка “Благоустрояване на Ремонт на сграда на Общинска администрация гр.
обществени терени и сгради”

Симитли
Ремонт на спортен комплекс "Септември", гр. Симитли
Ремонт на сградата на кметство с. Черниче
Ремонт на сградата на кметство с. Крупник
Ремонт на сградата на кметство с. Долно Осеново
Ремонт на сградата на кметство с. Брежани
Ремонт на сградата на кметство с. Полена
Ремонт на сградата на кметство с. Полето
Ремонт на спортен комплекс "Спартак", с. Крупник
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Ремонт на спортна площадка в кв.”Ораново”, гр.
Симитли
Ремонт и изграждане на детски площадки в
гр.Симитли, с. Полето, с. Крупник, с. Черниче и с.
Брежани
Мярка

“Подобряване

образователна,
социална

и

на Ремонт на сградата на СОУ, гр. Симитли

здравна, Ремонт на сградата на СОУ, с. Крупник
културна Изграждане на Социален дом, гр. Симитли

инфраструктура”

Ремонт на сградата на ОУ, с. Брежани
Ремонт на сградата на ОУ, с. Полето
Ремонт на сградата на ОУ, Черниче
Ремонт на сградата на ОУ, с. Полена
Ремонт на сградата на ОУ, Долно Осеново
Ремонт на сградата на НУ, кв. Ораново, гр. Симитли
Ремонт на сградата на НЧ, гр. Симитли
Ремонт на сградния фонд в читалищата в селата
Крупник, Долно Осеново, Брежани, Черниче, Полето,
Железница, Полена, Градево и Сушица
Доставка на оборудване за читалищата в общината

Мярка

“Подобряване

на Доставка

на

оборудване

и

осъвременяване

на

материалното осигуряване за материално-техническата база в СОУ в общината
образованието”

Доставка

на

оборудване

и

осъвременяване

на

материално-техническата база в основните училища в
общината

Приоритет 3 “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на
живот”
Качествените човешки ресурси представляват важно конкурентно предимство на
общинската икономика и следва целенасочено да бъдат развивани, като се отчитат
перспективите и тенденциите в икономическото развитие.
Подобряването

на

образователно-квалификационните

характеристики,

интеграцията на лицата отпаднали от пазара на труда, на лицата с увреждания и
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етническите малцинствени групи, предоставянето на качествени социални и
медицински услуги, опазването на природното и културно-историческото наследство са
основни фактори за повишаването качеството на живот и привлекателността на
общината и населените места.
Цел. 3.1. “Адаптиране на образователните услуги съобразно потребностите
на пазара на труда”
Главните причини за безработицата в общината са липсата на квалификация,
образование и несъответствието за образователния

ценз на безработните с

изискванията и потребностите на работодателите. За намаляване мащабите на
съществуващия

дисбаланс

професионалните
стимулирането на

на

компетенции

пазара
на

на

труда

заетите

и

следва

да

безработните,

бъдат

развивани

паралелно

със

икономическата активност на бизнеса и разкриването на нови

работни места.
Ключов проблем в средносрочен план е преструктурирането на въгледобивната
промишленост, която има роля на структуроопределящ отрасъл в общинската
икономика и поради това се налага квалификация и преквалификация на заетите в
отрасъла, координирано с подкрепата за развитие на бизнеса.

Предвидени са следните проекти:

Мярка

Проект

Мярка “Развитие на

Обучение на лица напуснали образователната система

професионалното обучение”

за получаване на професионална квалификация
Повишаване адаптивността на работната сила и
обучение на работното място

Мярка “Подобряване на

Компютърно обучение за деца и младежи

достъпа до информационни

Осигуряване на интернет достъп за читалища и

технологии и повишаване на

културни институции от общината

компютърните умения на

Изграждане на общински образователно-

учащите”

информационен портал
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Цел 3.2. “Опазване на местното културно наследство”
Планираните интервенции са насочени към съхраняване на паметници на
културата и тяхната социализация за целите на туристическото предлагане, както и към
подкрепа за местни културни инициативи и обогатяване на културния живот на
местната общност. Проектите са тясно свързани с насърчаването на туристическото
предлагане и подкрепата за включване в регионален туристически продукт.

Мярка

Проект

Мярка “Развитие на местни Участие в национален фолклорен събор “Пирин пее”
културни инициативи”

Провеждане на международен младежки кукерски
събор
Културни инициативи на читалищата в общината
Отбелязване на официални празници

Мярка "Подобряване на

Инвентаризация на паметниците на културата и

техническото състояние и

възможностите за туристическо предлагане

социализация на паметници

Изграждане на информационна система

на културата"

Реставрация на църквите “Св.св.Петър и Павел” и
”Св.Илия”в с.Мечкул и с.Сенокос
Реконструкция на “Тросковски манастир”
Подобряване на достъпа до”Тросковски манастир”
Реставрация и социализация на паметници на
културата

Цел 3.3. “Подобряване на социалните и здравните услуги и социална
интеграция на лица и групи в неравнопоставено положение”
За изпълнение на целта е предвидена подкрепа за интеграция на лицата в
неравностойно положение по икономически, физически или етнически причини.
Планираните интервенции са насочени към:
•

Повишаване качеството на медицинското обслужване, социалния сервиз и
спорта
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•

Подобряване квалификацията на групите и лицата отпаднали от пазара на
труда, тяхната ресоциализация и подобряване на трудовите им навици.
Планирано е участие на общината в провежданата на национално ниво
активна политика на пазара на труда за създаване на временни работни
места;

•

Подобряване на достъпа до образование и професионална квалификация на
лицата от ромската етническа група и превенция на ранното напускане на
образователната система;

•

Инвестиции за създаване на достъпна градска среда, подобряване на
възможностите за заетост и осигуряване на достъп до качествени социални
услуги за лицата с физически увреждания.

За изпълнение на целта са планирани следните мерки и проекти:
Мярка

Проект

Мярка ”Информационни

Профилактични прегледи сред рискови обществени

кампании за превенция на

групи

социално значими
заболявания”

Здравно-информационно обслужване на населението
чрез семинари и открити дискусии

Мярка “Развитие на младежки Стимулиране създаването на младежки клубове за
дейности и спорт”
спорт
Ремонт на спортни площадки в училищата
Мярка “Подобряване на

Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и

достъпа до публични услуги и социални услуги за лица в неравностойно положение
възможности за

Създаване на заетост за групи в неравностойно

професионална реализация”

положение на пазара на труда

Приоритет 4 “Укрепване на институционалния капацитет в общинска
администрация”
Развитието на административния капацитет на общинска администрация е
свързан с целенасочено обучение на служителите и повишаване на практическия им
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опит чрез споделяне на опит и работа в експертни мрежи на регионално, национално и
международно равнище.
Главното предизвикателство пред администрацията след 2007г. е нарастващата
роля и ангажименти на местните власти в процеса на прилагане на законодателството
на Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите
ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно
ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове
Общинската администрация следва да развива капацитет в тази област, като се
ангажира със споделяне на експертиза с местния неправителствен сектор. От
изключителна важност за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и
съхраняването на административни структури и експерти, създаването на местни и
участието в регионални партньорства.
Качеството на публичните услуги е свързано с повишаване квалификацията на
заетите в общинска администрация, намаляване на бюрокрацията и повишаване на
прозрачността в управлението.

Цел 4.1. “Подобряване качеството на предоставяните публични услуги и
укрепване на административния капацитет на общинско ниво”
Целта е насочена към изграждане на дружелюбна, компетентна общинска
администрация, която да предоставя качествени услуги на гражданите и бизнеса.
Интервенциите

са

фокусирани

върху

подобряване

професионалните

компетенции на служителите, подобряване на техните умения за работа с
информационни технологии и подобряване на чуждоезиковите им умения, като залог за
качествено административно обслужване. Специален акцент е поставен върху развитие
на капацетета за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове на
ЕС, участие в регионалната политика и изграждане на административен капацитет за
подкрепа на бизнеса и икономическото развитие.

Мярка

Проект

Мярка “Обучение на

Предоставяне на публични услуги чрез Интернет

общински служители”

Обучение по управление на проекти
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Подготовка и управление на проекти по линия на
Структурните фондове на ЕС
Местно икономическо развитие
Стимулиране на заетост чрез инструменти на местната
власт
Обучение за придобиване и доусъвършенстване на
компютърна грамотност и езикови умения на
общинската администрация
Мярка “Повишаване

Създаване на обществени консултативни съвети

информираността на местната

Обучение за местни партньори и нестопански

общност и подобряване

организации

участието на гражданите и

Подобряване на работата с малолетни и непълнолетни

неправителствения сектор в

лица с противообществени прояви

управлението на общината”

Наблюдение, защита и отстраняване на последствията
от природни бедствия, аварии и катастрофи

Цел 4.2. “Участие в партньорски мрежи”
Участието в партньорски мрежи на ръководно и експертно ниво важен
инструмент за повишаване на професионализма, подобряване на достъпа до
информация

и

реализиране

на

надобщински

инициативи.

Същевременно

разположението на общината и възможностите за трансгранично сътрудничество
представляват уникална възможност за коопериране с местни власти в Република
Гърция и Република Македония.

Мярка

Проект

Мярка “Участие в

Участие в експертни мрежи на общини

регионални, национални и

Изграждане на партньорства и побратимяване с други

международни мрежи”

общини
Културен обмен със побратимени общини

Мярка “Изграждане и

Насърчаване икономическото развитие и обмен на

развитие на трансгранични

информация за компаниите от двете страни на

партньорства”

границата
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Осигуряване качество на околната среда в
трансграничния район
Изграждане на мрежи за трансгранична заетост,
културен обмен и обмяна на опит
4.3. Таблица за финансова реализация към Общински план за развитие на
община Симитли (2007 -2013)
Представена е като Приложение 1
5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ, ПРОЦЕДУРИ НА
ПАРТНЬОРСТВО
Публичност и прозрачност при обсъждане, съгласуване и реализация на
плана за развитие на община Симитли.
Планът за развитие на община Симитли е подготвен от екип експерти, които са
работили в тясно сътрудничество с кмета на общината и специалисти в общинска
администрация. Като част от програмата си екипът на местната власт предвижда тясно
сътрудничество с формациите на гражданското общество, със социалните и
икономически партньори.
Управленският екип на местната власт избира пътя на съгласуване и обогатяване
с мненията и предложенията на гражданите на вече създаден проект за Общински план
за развитие. По такъв начин екипът поема отговорността за стратегическата насоченост
на Плана във връзка с управленската си програма, но я съгласува и подчинява на
вижданията и партньорството с гражданското общество.
Проектът на План за развитие ще бъде представен на обществено обсъждане,
преди да бъде одобрен от Общински съвет за развитие. По такъв начин пред местният
парламент ще бъде представен един завършен проект и мнението на обществеността за
него, което е основа за конструктивни обсъждания и решения.
Общественото обсъждане на Проекта за План за развитие ще се проведе чрез:
Представяне на Основните цели и приоритети на плана в местните медии; обсъждане на
целите, приоритетите, мерките и конкретните проекти на срещи, организирани от
общинската управа; организиране на събирането на предложения на гражданите чрез
поставяне на кутии за предложения в сградата на общината, читалището и други
обществени места – кина, средно училище, видео клубове и др.; създаване на временна
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комисия за събиране и обобщаване на предложенията след изтичането на срока за
тяхното представяне; провеждане на среща на кметската управа с гражданите по повод
подготовката на Проекта за общински план за развитие в местния парламент.
Следваща стъпка е осъществяването на граждански контрол на реализацията на
Плана и изграждането на обществени нагласи за дефиниране на целите и приоритетите
на общината през първия планов период на участие на България и Община Симитли в
Европейския съюз – от 2007 до 2013 година. Публичните отчети и обсъждания на
постигнатите резултати са основни инструменти на гражданския контрол върху
изпълнението.
Партньорство
Основни партньори на местната власт в процеса на подготовка, съгласуване и контрол
на Плана за развитие са социалните и икономически партньори на територията на
общината. Това са представители на организации на работодателите, професионалните
съюзи, НПО, други значими организации в просветната, научната, културната,
здравната и др. области.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и
обсъждане, контрол на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Плана за развитие. Чрез тях той се обогатява така
както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и технте
организации.
Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на местните
общности, поради своя нарастващ стабилитет, все повечето наемна работна ръка,
ангажирана в частни компании и възможностите за развитие на малкия бизнес.
Развитието на Общината е невъзможно без участието на частната инициатива – като
партньор, като коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за
развитие.
Информационно

осигуряване

на

процеса

на

подготовка,

обсъждане,

съгласуване и контрол на общинския план за развитие
Основните източници за информационно осигуряване на подготовката на плана са:
-

Официални статистически издания на НСИ;
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-

Работна статистика, работни документи и бележки, притежание на експертите,
изготвили Плана;

-

Статистически данни, предоставени от общинска администрация

-

Предишни разработки и студии за регионалната социално-икономическа среда,
или за групи от отделни фактори;

-

Предишни осъществени планове и проекти на областно, или местно ниво, друга
информация достъпна за работните групи.
6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
След приемането на Плана за развитие от Общински съвет, Кметът на общината

ще назначи Постоянна работна група към общината, която да разработи Индикатори за
оценка на реализацията на Плана за развитие, по които ще извършва оценка на
ефективността му всяка година. Примерният списък на индикатори е както следва:
¾ Повишаване на активността на пазара на земята/ терени на територията на
общината
¾ Километри ремонтирани пътища
¾ Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура в населените места
¾ Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на
общината
¾ Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината
¾ Брой закрити и новоткрити малки и средни предприятия на териториата на
общината
¾ Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура извън населените места
¾ Повишаване качеството на пътната мрежа, чрез извършени ремонтни работи
¾ Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа
¾ Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината
¾ Брой санирани сгради
¾ Подобряване показателите за енергийна ефективност
¾ Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата
в общината
¾ Брой сключени договори с туроператорски фирми
¾ Брой участници в етнографски фестивали и празници
¾ Брой спонсори, брой гости от чужбина.
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¾ Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях
услуги
¾ Брой масови спортни мероприятия годишно
¾ Брой курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40 години
¾ Процент от завършилите професионалния техникум - ангажирани в местни
компании
По предложение на кмета на общината, Общинският съвет определя работна група за
наблюдение, която извършва мониторинга и оценката на изпълнението на плана за
развитие. Постоянната работна група изпълнява следните задачи:
•

разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

•

периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на
целите;

•

анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на
целите;

•

разглежда резултатите от междинната оценка;

•

разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;

•

предлага промени, свързани с постигането на целите на плана.

Кметът изисква регулярни отчети от работната група извършваща надзора и оценката
за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията на
задачите и мерките, обсъжда се изпълнението на посочените показатели на
реализацията (посочва се дали задачата/мярката е осъществена или не; ако е
реализирана - какъв е прогресът, а ако не - причината за неизпълнението или
закъснението).
Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и включва:
•

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за изпълнение
на плана за оценка на общото въздействие

•

анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на
програмата

•

оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите

•

изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие
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По

резултатите

от

заключителната

оценка

и

анализа

на

социално-

икономическите фактори се изготвя нов план за следващия период на планиране.
Оценката за осъществяването на плана може да бъде вътрешна или външна. За
външната оценка се наема независима професионална институция. За вътрешната
оценка е достатъчна същата институция, която е координирала реализацията на плана и
упражнявала надзор по неговото осъществяването.
Оценките се възлагат от кмета на общината.
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