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Увод
Община Берковица е динамично развиваща се община, устремена към постигане на
ефективна и конкурентна икономика и по-висок жизнен стандарт за цялото
население. Пред управлението на общината стои предизвикателството успешно да
се включи в процеса на европейска интеграция и да се превърне в равностоен
партньор на европейските общини и региони.
При разработването на плана за развитие на община Берковица са използувани
следните документи, които са разработвани в предходни периоди, а именно:
“Програма за развитие на Берковица до 2030 година”, в. “Ком”, бр. 38/873, год.
ХХVІІІ, 13.10.1994 г., “Стратегия за развитие на община Берковица 2000 – 2007 г.” и
“Повишаване капацитета на местните власти за ефективно и отговорно управление
чрез подобряване на бюджетния процес”, София 2001 г., Решение № 370 от
Протокол № 19/21.01.2005 г. от заседание на общинския съвет на община
Берковица за привеждане в съотвествие на съществуващата стратегия със ЗРР.
Планът за развитие на община Берковица, съгласно Закона за регионално развитие,
е основният документ, определящ стратегическите цели, приоритети и тактика на
провеждане на общинската политика. Планът е отправна точка за насочване на
усилията на общинското ръководство, на всички заинтересовани страни и на
населението в общината за постигане на целите на стратегията. По такъв начин
стратегическото планиране ще се превърне в основен действащ инструмент за
развитие на общината.
Основните задачи на плана за развитие на община Берковица са:
1. Дефиниране на стратегическите цели на общинското развитие за периода до
2013 г.
2. Разработване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне
на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и
финансово осигуряване на плана.
3. Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането
на мотивираните цели.
4. Създаване на работещ ефективен "контакт" с очакваните структурни фондове на
ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни
проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите
не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.
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5. Стимулиране на възникването и развитието на нова ценностна система и нов
подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа
и принципите за устойчиво развитие.
6. Интегриране на всички заинтересовани страни и най-вече на населението на
общината към изпълнението на мерките, проектите и задачите, заложени в
стратегическия план. По този начин да се разширява демократизацията на
управлението,

защото

става

привличане

на

населението

в

процеса

на

разработване, приемане и изпълнение на стратегическия план.
Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на
стратегическия план. В неговото изработване основно участие взеха общинската
администрация, местните бизнесмени, деконцентрираните държавни служби на
територията на общината и консултанти от Сдружение “Агенция за икономическо и
социално сближаване” и Университет за национално и световно стопанство.
Изработването на стратегическия план премина последователно през следните
фази:
Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за
стратегическо планиране в общината и е събрана актуална статистическа
информация. Бяха създадени и разпространени секторни анкети за допълнителна
информация от общината.
Теренни проучвания и консултации: Организирани бяха познавателни пътувания и
бяха посетени град Берковица и част от селата в общината, където са проведени
срещи с кметове и кметски наместници. Бяха проведени профилирани консултации
с общинска администрация.
Междинно съгласуване и принос на партньорите: В работни срещи с представители
на общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на общината,
стратегическите цели и приоритети. Представителна група на общинския съвет
оформи информирано мнение по визията, приоритетите и мерките на плана.
Съществен принос към верификацията на целите и генерирането на инвестиционни
идеи имаха резултатите от бизнес анкета, проведена сред местните бизнесмени.
Предварителен проект: Проектът на плана подлежи на предварително обсъждане от
общинския съвет. След отразяване на забележките и препоръките, той ще бъде
преработен в "Окончателен проект" и представен отново за официално приемане.
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Кои са новите моменти в този план?
Принципи на регионалното развитие, приложени на общинско ниво. Наложени върху
територия с мащаб на община целите на регионалното развитие намират сериозни
"обекти" - дисбалансирано и неустойчиво развитие на селската част от общината,
особено големи вътрешно-общински различия, отсъствие на условия за заетост и
растеж на доходи в голяма част от селата.
Териториално адресирано планиране. От позиция на националната регионална
политика община Берковица е "изостанал планински район". Това налага
стабилизиране и развитие на икономиката и нейните отделни подотрасли съобразно
природно-климатичните и човешките ресурси. От позицията на общинската
политика за развитие комплексният териториален анализ на общината дава
основание за ясно разграничаване на три подрайона - "Център на общината”,
"Селища със стабилно население" и "Селища със силно намаляващо население",
които имат различни характеристики, проблемни ситуации, нужди, потребности,
потенциали, приоритети и мерки.
Мотивация на приоритетите и мерките на териториален и кластерен принцип (а не
на досегашния секторен принцип). Разчетите от досегашните планирани секторни
мерки и проекти показват два основни дефицита - многократно превишаване на
наличните/възможните

ресурси

и

ниска

ефективност

(от

гледна

точка

на

стратегическите цели) поради секторния/фрагментарен характер на реализираните
мерки/проекти.
Осигуряване на инвестиционни кластери (пакети от разнородни инвестиционни
проекти, свързани с постигане на крайна цел) с пакет от "меки" (неинвестиционни)
мерки, създаващи институционална рамка и капацитет за реализация на кластерите.
Анализът на реализацията на общинските планове показва "успеваемост" в
секторите, осигурени с профилирана/опитна администрация и обратно, засега все
още слаба реализация на мерки и проектни идеи в направления, изискващи
проектни апликации по донорски фондове и партньорства с частния бизнес и
"третия сектор". Това е важна необходимост, на която общината следва да реагира
и да изгради капацитет. Проблемът е характерен за всички общини в страната,
особено остро изявен по отношение на усвояване на Предприсъединителните
фондове и престоящите Структурни фондове на ЕС. В това отношение в общината
вече има предприети действия за изграждане на капацитет, който следва да бъде
доразвит.
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Разграничаване на планираните мерки и проекти/проектни предложения по три
критерия:
Компетенции (общински, ведомствени, частни, други) и съответен инвеститор
(община, държава, партньорство),
Източник на финансиране (бюджет, донорски фонд, структурен фонд на ЕС, други),
Характер на мярката - секторен/кластерен.
Постигане

на

координация

между

политиките

за

регионално

развитие

и

териториално устройство.
В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и
компетенции на партньорите. Въпреки всичко, планът има аспекти на несигурност.
Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен
секторен/ведомствен подход в планирането и управлението. Това води до слаба
координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети.
Към настоящия проект на плана има приложение, съдържащо подробните анализи
от развитието на община Берковица.
Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на
Общински планове за развитие до 2013 г.
Населението на общината е 23000 души. Съотношението градско/селско население
е 73/27 %, по-ниско от това за страната. Всеобщата тенденция на намаляване на
населението е валидна и за общината. Средногодишният темп на намаление на
градското население през последните 3 години е около 1,76 %, което е по-високо от
средното за страната – 1,09 %. Във всички села се наблюдава намаление на
населението.
Безработицата в общината плавно намалява до 22,9 % през 2003 г. при средна
14,25 % за страната. За 2004 г. нивото на безработица е 22,4 %. Делът на младите
безработни до 29 г. е 29,4 %. Безработните жени обхващат 46,5 % от общият брой
безработни лица.
Преработващата промишленост е основен структуроопределящ

отрасъл на

общината. Диверсифицираният характер и потенциал на общинската икономика
определя град Берковица като важен икономически център на развитие. През
последните години се забелязва разкъсване на функционалните връзки между
редица сфери, сектори и подсистеми: образование - наука - производство,
образователна система - пазар на редица професии. Наблюдава се икономически
6
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спад в структуроопределящите производства, ликвидиране на значителна част от
тези производства. Промишленото развитие на общината, последователно изгубило
много от авангардните си функции, изисква продължително преструктуриране и
модернизация.

Ориентирането

към

иновационни

и

конкурентноспособни

традиционни производства ще изисква значителни инвестиции и време.
Средният темп на намаление на обработваемата земя в общината през периода
2000 – 2004 г. е 6,04 %, на нивите 11,09 %, на трайните насаждения – 6,03 % и на
естествените ливади – 16,6 %. Може да се прецени, че това са твърде високи
темпове на свиване на използваемостта на земята в общината.
Техническата инфраструктура на общината е в сравнително добро равнище, но се
нуждае от сериозни инвестиции за пътища, канализация, рехабилитация на
водоснабдителната мрежа, построяване на тунел под “Петрохан” и др.
Социалната инфраструктура е добра, но има само три училища в селата на
общината и 6 лекарски практики в тях. Социалните функции се изпълняват от
центъра на общината.
Визията на община Берковица е: център на туризма с развитие на селското
стопанство и свързаните с тях дейности. Общината осигурява високо качество на
жизнената среда, сигурност за жителите и опазване на чиста околна среда.
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на
общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:
Изграден "имидж" на чиста природа с възможности за развитие на туризма.
Концентриране

на

административни,

икономически,

културни,

търговски,

транспортни функции, развита обслужваща сфера и инфраструктура. Всичко това
превръща Берковица в един от привлекателните центрове за отдих, почивка и
спорт. Съществува потенциал за развитие на селско стопанство и преработваща
индустрия, както и обслужващо туризма производство.
Общината има визия и си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това
предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане
на външни такива. Това предполага още по-голяма подреденост в действията и
следване на подходяща стратегия. Основният извод от проведените анализи е, че
общината може и следва да приложи "агресивна стратегия" на развитие.
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Основната стратегическа цел на развитие на община Берковица е: ПОСТИГАНЕ НА
СТАБИЛНИ

И

ВИСОКИ

ТЕМПОВЕ

НА

ИКОНОМИЧЕСКИ

РАСТЕЖ

И

ДОБЛИЖАВАНЕ ДО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ЕВРОПА.
Основната цел съдържа два взаимосвързани компонента: "ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ" и "ЖИЗНЕНА СРЕДА". Първата е двигател на развитието, а втората
осмисля усилията на населението в общината, което реализира това развитие.
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в двете
сфери.
І. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
І.1 ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Местоположение и граници
Община Берковица е разположена в планинската и полупланинската част на
Северозападна България, която е част от Западна Стара планина. Най-високата
точка е връх Ком е 2016 м, а най-ниската точка е в с. Боровци е 250 м. Средната и
надморската височина е около 450 м, като гр. Берковица е разположена на
надморска височина 405 м.
Община Берковица поделя граници със следните общини: Монтана, Вършец, Годеч
и Георги Дамяново.
Геологията на общината е разнородна. Отдолу се откроява кристален строеж,
покрит с по-млади наслаги. Хидроложките условия са представени от реките:
Бързия, Берковска и Златица. Подпочвените води са “пукнатинни подземни води” с
наличие на карстови подземни води, които са разположени по линията Берковица –
Чипровци.
Климатът се определя като Бореален – умерено топъл с мека зима и прохладно
лято. По класификацията на Кьопен е с уникални лечебно-климатични свойства.
Уникалното на климата е отсъствието на западни и северозападни ветрове с обща
ниска честота на вятър – 20 % при 40 – 50 % за Кюстендил и Котел, определени
също като зони за климатолечение. Средногодишната температура на Берковица е
11,2 градуса, при 10 градуса за Банско и 8,7 градуса за Смолян. Въздухът е с почти
постоянна

средногодишна

влажност,

особено

благоприятен

за

белодробни

заболявания. Освен това има голям брой слънчеви дни, относително високи валежи
и голяма близост до планински масиви.
8
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Територията на общината е бедна на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Добива
се мрамор и варовик, като залежите са в неизчерпаеми количества. Има и гранитни
залежи.
В гр. Берковица има отклонение на железопътната линия Мездра – Видин /Лом с
дължина около 25 км. Няма главни пътища и повечето пътища се задънват или от
планината или от границата със Сърбия и Черна гора. Дължината на второкласните
пътища е около 39,3 км, от които 23 км към Монтана и 16,3 км към Петрохан.
Третокласната мрежа е 51,3 км по трасетата Берковица - Вършец и Георги
Дамяново – Сопово. Общинската пътна мрежа е 123,5 км. Уличната мрежа е 190,5
км, от които 47 км са в Берковица.
Съществува значителна степен на телефонизация, но броят на телефоните
намалява.
Има само един интернет доставчик.
Всички населени места в общината са водоснабдени, но с канализация разполага
само Берковица. Няма пречиствателни станции за отпадъчни води.
Всички населени места са електрифицирани. Намалява броя на използуваните
трафопостове.
Освен "център" и "двигател" на регионалното развитие, Берковица е призвана да
бъде и "балансьор", преразпределящ ресурси и смекчаващ диспропорциите в
общината. За целта е необходимо общината да доразвие функциите на публичночастно партньорство и междуобщинско партньорство.
“Износът" на ресурси от общината се изразява предимно в:
¾ естествено и механично намаляване на населението,
¾ население, заето в големите градове – главно София,
¾ износ на дървен материал и малко селскостопанска продукция.
Връзките със съседните общини се изразяват в:
¾ икономически - обмен на суровини, материали и готова продукция,
¾ транспортно-комуникационни - потоци от стоки и хора,
¾ социални услуги - образование, туризъм, здравеопазване, спорт,
¾ административно обслужване – общинска администрация,
¾ ежедневни трудови пътувания и пътувания, свързани с обслужването:
образование, здравеопазване и административно обслужване.
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Направленията за интензифициране на връзките със съседните общини са:
¾ подобряване на техническата инфраструктура,
¾ подобряване на транспортното междуобщинско и междуселищно обслужване,
¾ обмен на иновационни практики в сферата на общински услуги, маркетинг,
"общинско предприемачество",
¾ съвместни стопански/бизнес проекти,
¾ съвместни/регионални туристически продукти: еко, културен и религиозен,
¾ съвместни екологични проекти,
¾ трансграничен транспортен коридор “Дунав мост 2” – Монтана – Берковица
през Петрохан (тунел) и продължение на път Е 79,
¾ ремонт на пътя Берковица – Петрохан - София.
Селищна структура
Селищната мрежа на общината съдържа 19 села и 1 град. Освен функционален,
градът е и пространствен център. Останалите селища формират нeравномерна
мрежа в територията на общината, която има сериозни релефни бариери –
полупланинска част на север и високи планини на юг. Естествено ненаселена е
планинската ивица по южната граница на общината. Средната селищна гъстота е
по-ниска от тази за страната /около 1 селище на 20 км2/. Средното отстояние между
населените места е значително - 5 км, което затруднява придвижването,
формирането и функционирането на единна жизнена териториално-селищна
общност.
Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 2 средни
/1,5 хил. жители/, 6 малки /200 - 1000 жители/ и 11 много малки села /под 200
жители/. Над 69 % от населението на общината е съсредоточено в град Берковица.
Липсва категорията "големи села". Средните села Бързия и Замфирово са в
долната граница на категорията и сравнително близко до центъра. Предвид
демографската тенденция, тези села скоро ще преминат в по-долна категория, ако
не им се въздейства с целенасочени мерки. Застрашени от "изпадане от групата" са
и 3 малки села. Около 50% от територията на общината е заета от селища с
нищожен демографски потенциал. Там се наблюдава подчертана тенденция към
депопулация.
Споменатата поляризация на селищната мрежа рефлектира и в структурата на
местното самоуправление – 17 села са със статут на кметства или кметски
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наместничества. 11 села са под нормативния демографски минимум /250 жители/ и
са загубили статута си на самоуправляващи се общности.
Икономическият

облик

на

селата

е

селскостопански,

с

подчертан

самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху лична и
арендована земя, както и това в дребни стопанства за лична консумация. Като цяло,
в селата липсват възможности за трудова заетост, осигуряваща жизнена кариера на
млади

хора.

Промишлените

и

обслужващите

функции

са

съсредоточени

изключително в гр. Берковица.
Структурата на първичните социални услуги е почти огледален образ на
категорията на селищата и възрастовия профил на населението им. Само в 4 села
има все още функциониращи общински училища. В останалите села няма училища
и децата трябва да посещават училищата в съседни села или в Берковица. В
повечето села няма лекарски практики. Центърът компенсира с пълен набор от
добре развити услуги на селищно и общинско ниво.
По степен на благоустроеност селата имат сходни характеристики - всички са
електрифицирани и водоснабдени и разполагат със значителни зелени площи.
Сравнима е и благоустроеността на уличната мрежа – няма канализация и някога
изградената с трайна настилка улична мрежа, сега е повсеместно в лошо
състояние.
По отношение на достъпност и междуселищни връзки, се оформят групи на
"привилегировани" и "дискриминирани" села. Тангиращите до пътища втори и трети
клас от пътната мрежа са безпроблемни, докато връзките между селата южно по
склоновете на Стара планина са силно възпрепятствани от лошо състояние на
пътищата или липсата на такива. Не е признат републиканският статут на пътя
Ягодово – Черкаски – Сопово.
Като физическа структура селищната мрежа е относително добре развита,
балансирана

тъкан

върху

цялата

територия

на

общината.

Дисбалансът,

поляритетът и отличията се дължат на демографските и функционалните
характеристики на селищата в общината.
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І.2 ОЦЕНКА

НА ПРИРОДНИТЕ

РЕСУРСИ

И

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО

НАСЛЕДСТВО
По националната класификация на общините, базирана на пакет от основни
характеристики (площ, население, природни ресурси, икономика, инфраструктура),
община Берковица попада в групата от общини като изостанал планински район с
относително добри перспективи за балансирано развитие.
Природни условия и ресурси
Природният комплекс от умерен планински климат, лечебно-укрепителни условия,
разнообразни, но сравнително бедни почви, добър воден потенциал и планински
релеф, е бил, е и ще бъде благоприятен фактор за цялостното развитие на
общината. Друг стратегически ресурс са термоминералните извори в Берковица.
Горският фонд на територията на общината се нарежда сред първостепенните
ресурси със стратегическо значение поради високия си рекреационен, екологичен и
естетически потенциал (все още недостатъчно използван).
Структурата на поземлените ресурси е оценена като недостатъчно използувана
поради намаление и застаряване на населението и отсъствието на финансови
ресурси за развитие на селското стопанство в общината.
Особено място заемат природните забележителности на Западна Стара планина и
връх Ком. Общината има предпоставки за развитие на планински, еко, културен,
ловен и селски туризъм. Този ресурс все още е практически малко използуван и
комбинацията с минерални извори и благоприятен климат създават предпоставки за
интензивно развитие на туризма в общината.
В транспортно отношение оживяване може да се очаква при евентуалното
прокопаване на тунел под прохода Петрохан, което съществено ще съкрати
разстоянията по международен път Е 79 Видин/Лом – София – Кулата.
Сред ограничителите с природно-ресурсен характер трябва да се отчитат:
Недостатъчните земи за интензивно земеделие с условия за напояване,
Недостатъчно население за облагородяване на земята,
Недостатъчен квалифициран персонал особено в областта на туризма и свързаните
с него дейности,
Намаляване на броя на училищата и изселване на населението към по-големите
селища в страната.

12

Общински план за развитие – община Берковица

Оценка на дейностите по използване на ресурсите
Оползотворяване на поземлените ресурси:
В сравнение с други райони на страната, използваемостта на обработваемата земя
е ниска – под 75 %.
Изградени и годни за напояване обработваеми земи не се посочват и е възможно
практически в момента да няма такива земи.
Интензивно, поливно земеделие се развива върху несравнимо по-малко площи.
Раздробената собственост и липсата на ефективен пазар на земеделски земи
продължават да са бариера за ефективно ползване на земята.
Формите на стопанисване са изключително уязвими/рискови. Повечето земеделски
кооперации са на ръба на фалита (или вече не съществуват). Най-често земята се
арендува от външни (за общината) лица. Разкъсаната връзка между собственици и
стопани не е устойчива форма на земеизползване.
Хаотични (и агресивни) инвестиционни инициативи за застрояване водят до
неудачни преотреждания и загуба на ценни земеделски и горски земи.
Оползотворяване на горския фонд
Структурното значение на горското стопанство в икономиката на общината дава
шанс за развитие и фокусиране върху защитните и рекреационните функции на
гората и планината. Съществуването на много други алтернативи за стопанска
дейност в общината прави този модел на ползване перспективен, полезен и
устойчив. Стопанисването на горския фонд е добре институционализирано.
Общинският

план

следва

да

посочи

подкрепящи

и

насочващи

мерки

за

оползотворяване на този потенциал. Мотото "От гора за брадва - в гора за окото" би
могло да се претвори в реалност.
Оползотворяване на термоминералните води
Термалните води в Берковица са с доказано минало (изградена инфраструктура,
материална база, паркоустройство, но не със запълнен капацитет) и "неустановено"
настояще. Потенциалът е доказан, а интересите - проявени. Необходимо е
общината да преутвърди търговската марка "Берковски термални извори". Това,
което общината следва да направи, е:
Да изпълни задължението си в устройването на територията - да осигури актуален
общ устройствен план,
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Да използва правата си за разрешителния режим за строителство, като осигури и
благоустроена среда в обновяващия се (и дострояващ се) комплекс,
Да увеличи конкурентноспособността на курорта като стане инициатор на нови идеи
и инвестиции в разнообразяване и допълване на продукта "балнеолечение";
съчетан с други форми на туризъм и лечение на дихателните органи,
Да изведе общинския продукт "балнеолечение" до мащабите на "регионален
туристически продукт за алтернативен туризъм" чрез иницииране на партньорства.
Оползотворяване на водните запаси
Използването на повърхностните води е минимално. Водите имат типичен
“черешов” отток и през летните периоди водите не са достатъчни за напояване.
Напояването се осъществява само в частни земи за лично ползуване. Необходимо
да се търсят възможности за напояване на ягодовите и малиновите насаждения за
рязкото увеличаване на добивите
Общата оценка по този показател е:
Незначително оползотворяване на потенциала за интензивно земеделие върху
напоявани земи,
Оползотворяването на повърхностните води е ограничено.
Културно-историческо наследство
Берковица е основана по време на траките, датирано от 3000 г. преди н.е. През 29 в.
преди н. е. Берковица е включена в Римската империя. Разкопките показват
значително развитие през времето на Първата и Втората български държави. От
1491 г. Берковица е център на вилает, кааза /околия/. Съществуват значителни
паметници от времето на Възрождението. Всички паметници са с местно значение,
но в една или друга степен представляват интерес за посетителите на община
Берковица.
Културно-историческото наследство е "инфраструктурата на приемствеността".
Ресурсите на държавата и общината са несъизмеримо по-малки от потребностите
на многократно декларираното желание за "опазване и съхранение". Желанието за
допир на съвременниците до тези пренесени във времето ценности за идни
поколения, би могло да се осъществи само ако те бъдат подходящо експонирани.

14

Общински план за развитие – община Берковица

Екологична оценка
Екологичната диагноза показва, че с малки изключения, общото състояние на
околната среда в общината не предполага ограничителни условия в развитието на
всички сектори. Проблемните аспекти са идентифицирани и сравнително лесно
отстраними:
Град Берковица още няма градска пречиствателна станция за отпадъчни води
(ГПСОВ). В селата на общината няма канализации. Всички канални води се изпускат
в реките и притоците им. Налага се извода от срочно строителство на ГПСОВ поне
за Берковица.
Съществуват

значителни

замърсявания

от

отпадъци

извън

сметищата,

в

околностите на селата и по протежение на пътната и уличната мрежа. Те са
предимно "визуални" замърсители и "огледала" на лоша битова култура и ниска
управляемост.
Особено внимание следва да се отдели на опазване на околната среда при
развитието на туризма. Следва паркингите да се проектират на значителни
разстояния от обектите за посещение, да се създаде система за събиране на
отпадъците и за стимулиране на туристите да не замърсяват околната среда.
Съществен е въпросът за изсичане на горския фонд при развитие на планински
зимен туризъм в район на връх Ком.
І.3 АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ И РАЗРАБОТКИ
Визират се следните планови документи:
1.“Програма за развитие на Берковица до 2030 година”, в. “Ком”, бр. 38/873, год.
ХХVІІІ, 13.10.1994 г.,
2. “Стратегия за развитие на община Берковица 2000 – 2007 г.”,
3. “Повишаване капацитета на местните власти за ефективно и отговорно
управление чрез подобряване на бюджетния процес”, София 2001 г.
1.“Програма за развитие на Берковица до 2030 година”, в. “Ком”, бр. 38/873, год.
ХХVІІІ, 13.10.1994 г.,
Основни елементи на документа:
¾ Демографска характеристика
¾ Исторически градоустройствени данни
¾ Териториалноустройствени условия
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¾ Селско стопанство
¾ Маркетинг на производствената и обслужващата сфера, фондовъоръженост и
пазар на работна сила
¾ Обитаване с комплексна оценка на жизнената среда
¾ Система за комплексно обслужване на населението
¾ Спорт
¾ Екологични условия с мероприятия по опазване и възпроизводство на
околната среда
¾ Зелена система на града
¾ Транспортни комуникации, МГПТ, паркиране и гариране, градска инженерна
инфраструктура.
2. Стратегия за развитие на община Берковица 2000 – 2007 г.
Основни направления на развитие:
¾ Развитие на туристическата индустрия
¾ Развитие на екологично чисто земеделие
¾ Запазване и подобряване компонентите на околната среда
¾ Обновяване и изграждане на инфраструктурата за туризъм
¾ Преструктуриране и технологично обновяване на индустрията
¾ Развитие на работната сила чрез адаптивна подготовка.
3. “Повишаване капацитета на местните власти за ефективно и отговорно
управление чрез подобряване на бюджетния процес”, София 2001 г.
Съдържанието е свързано с анализ на три общини: Монтана, Берковица и
Бойчиновци. Правят се изводи за подобряване на управленския потенциал на
общините.
Като цяло могат да се отбележат следните основни направления, цели и
приоритети, обхванати в цитираните документи:
¾ структурна реформа в икономическия сектор,
¾ насърчаване на МСП,
¾ ефективно използване на ресурсите,
¾ транспортно-комуникационна мрежа,
¾ селско стопанство,
¾ туризъм и балнеолечение.
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Стратегически цели и приоритети
Първа цел: Създаване на активна бизнес среда за значим икономически растеж.
¾ По

възможност

създаване

на

предпоставки

за

високотехнологични

производства,
¾ Съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на
алтернативни производства,
¾ Освобождаване на производствени фондове и предоставянето им за други
цели,
¾ Стимулиране на частния бизнес – МСП,
¾ Развитие на алтернативни форми на туризъм.
Втора цел - създаване на жизнен аграрен сектор
¾ Трайни насаждения и производство на ягоди и малини, евентуално създаване
на овощни градини,
¾ Развитие и рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура,
¾ Развитие на животновъдство – овцевъдство и говедовъдство.
Трета цел - подобряване условията и качествата на жизнената среда.
¾ Преструктуриране на инфраструктурата на здравеопазването,
¾ Преструктуриране на общообразователната инфраструктура,
¾ Подобряване състоянието на третокласна, четвъртокласна и общинска пътна
мрежа,
¾ Подобряване на благоустроеността на населените места,
¾ Реализация на програмите и проектите, свързани с опазването на околната
среда.
Отсъствието на мониторинг и оценка на визираните документи не позволява
прецизен анализ на изпълнението им. Емпирични данни от предварително
проучване съдържат факти за работа на общината и по трите основни цели.
Структурният анализ на документите разкриват следните недостатъци:
Липсват

мерки

за

институционално

и

информационно

обезпечаване

на

реализацията.
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Липсват мерки за изграждане на общински капацитет за изработване на проектни
предложения и привличане на финансиране от алтернативни източници.
Липсват мерки, подкрепящи тези с инвестиционен характер.
Липсват мерки, смекчаващи драстичните контрасти "села-град" (отчитани и в
тогавашните анализи).
Стратегията е затворена в територията на общината - липсват мерки за
междуобщинско сътрудничество и сътрудничество – община – област.
Стратегията е "обречена" да бъде изпълнявана само от общината - липсват мерки
за партньорства; общината е само "регистратор" на частните инициативи.
Мерките, вписващи се в правомощията, законовите задължения и ресурсите на
общината не са ясно разграничени от тези, чието прилагане зависи от по-горните
нива на управление или от инициативите на частния сектор.
Наложени върху фона на актуалното състояние на общината, целите за "активна
бизнес среда", "жизнен аграрен сектор" и "качествена жизнена среда" отново биха
могли да се мотивират. Необходима е обаче радикална промяна в подхода и
принципите за планиране, за да се постигане по-ефективно стратегическо
планиране за постигане на целите и приоритетите на развитие на общината.
І.4. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Демографски процеси
Към м. май 2005 г. населението на община Берковица наброява 22 945 души, от
които 16 733 души градско и селско – 6212 души. Процентното съотношение
градско/селско население е 73/27 %, по-ниско от това за страната. Всеобщата
тенденция

на

намаляване

на

населението

е

валидна

и

за

общината.

Средногодишният темп на намаление на градското население през последните 3
години е около 1,76 %, което е по-високо от средното за страната – 1,09 %, табл. 1.
Намалението на селското население е със затихващ интензитет за 10 от селата с
население под 250 жители. Във всички села се наблюдава намаление на
населението., табл. 2. Особено чувствително населението намалява в селата
Бистрилица – от 238 души за миналата година на 148 души за тази година и с.
Мездрея – 270 души при 278 за миналата година. Подробните изчисления на
темповете на намаление на населението е дадено в табл. 3.
Разпределението на населението по групи населени места е дадено в табл. 4. Тук
може да се даде обобщение на тези групи населени места:
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Население

Брой села

Брой население

До 50 души

2

43

От 51 до 100 души

3

252

От 101 до 200 души

6

816

От 201 до 500

4

1113

До 501 до 2000

4

4452

Гр. Берковица

1

15033

20

21709

Всичко
Средна

1085

Наблюдава се твърде голямо разсейване на населението по населени места в
общината. Демографското развитие на общината може да се характеризира с
намаление за периода 1986-2003 г. и с по–висок темп след 1992 г.
В табл. 5 са дадени данни за коефициентите на демографско развитие. Всички са
значително по-високи от средните за страната.
В табл. 6 са дадени данни за етнографския състав на общината. Българският етнос
намалява с около 15 % за периода 1992 – 2001 г., докато ромската група се
увеличава с 40 %. Средните темпове са показани в табл. 6.
Населението в под, в и над трудоспособна възраст намалява с различни темпове.
Най-високи темпове се наблюдава в групата под трудоспособна възраст, следвана
от групата над трудоспособна възраст. С по-високи темпове намалява броят на
мъжете спрямо този на жените, табл. 7 и 7 А.
По образование се наблюдава картина на подобряване на образователното
равнище на населението. Това се определя от намаление на броя на възрастното
население и неточната класификация на показателите за образование, табл. 8
Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата
възрастова структура. Очертава се застаряване на населението - броят и делът на
лицата под 15 г. постепенно намалява. Увеличава се броят и делът на лицата в
трудоспособна възраст, но причината е в променените възрастови граници за тази
категория след 2000 г. Населението до 6 г. включително е 1 258 души или едва 5,4
%, което говори за силно нарушена възрастова пирамида. Населението от 7 до 18
години е 3 969 души или 17,2 %. Двете групи общо са 22,6 %, което е под равнището
за страната и показва неблагоприятна тенденция. От 18 до 30 г. включително са 11
908 души или 51,8 %. Тези над 60 години са 6 459 души или 28,14 %, табл. 9.
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Миграцията на населението се характеризира с:
¾ Тенденция към затихване, но все още с по-висока интензивност от средната
за страната,
¾ Отрицателен механичен прираст,
¾ Отрицателно салдо на селата; тенденцията е към намаление на населението.
Оценени и класифицирани по демографски потенциал, населените места на
общината се подреждат в следните групи:
Първа група: Центърът на общината, град Берковица, потенциал за нормално
възпроизводство на населението, висок дял на трудоспособните контингенти и
високо образователно равнище.
Втора група - 4 села: Гаганица, Боровци, Замфирово и Бързия - достатъчен
потенциал за възпроизводство на населението.
Трета група - 15 села, т. е. останалите, нисък или липсващ потенциал за
възпроизводство; предопределен отрицателен прираст, могат да се закрепят с
механичен прираст и временно население.
Обобщените демографски характеристики и процеси в общината са:
Относително стабилно развитие през последните 4 години, без съществени
изменения,
Възрастовата и образователната структури на населението са под средните за
страната,
Процесът на застаряване е по-значим при селското население. За 15 от селата този
процес е достигнал критични измерения.
Фертилните контингенти и тяхната структура са под равнището за страната.
Естественият прираст е отрицателен и процесът продължава да се задълбочава.
Образователното равнище на населението непрекъснато нараства - но лицата с
висше, полувисше и средно образование са все още само 44,7 %, което може да се
прецени като недостатъчно и по-ниско от средното за страната.
Равнища на образование
Структурата на населението по образование се развива в благоприятна посока наблюдава се абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, полувисше
и средно образование. Преобладаващата част от лицата с високо образователно
равнище са в гр. Берковица. В селата доминира делът на населението с основно и
начално

образование.

Паралелно

с

повишеното

образователно

равнище,
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неграмотните лица намаляват абсолютно с 330 души, така и относително с 47,8 %.
Тенденциите в развитието на структурите на населението на общината по
образование са близки, но по-ниски от тези за страната.
Образователна инфраструктура
Предучилищно образование
Порадии

намалението

на

децата

в

предучилищна

възраст,

броят

на

функциониращите ясли и детски градини през последните години намалява от 8 на
7 бр. като е закрита детската ясла в с. Ягодово. Броят на децата, обхванати от
детските ясли почти не се изменя – от 473 през 2000 г. на 466 бр. през 2003 г, табл.
43.
Експертната оценка за състоянието на сградния фонд на детските заведения е
"добро" за всички от тях. Положителен факт е теренният резерв за ново
строителство към повечето детски заведения. Социалната сегрегация неминуемо
налага потребности от различни стандарти и в тази сфера на услугите. Необходимо
е общината да ревизира политиката си по този въпрос. Предлагат се две
алтернативи: Общината утвърждава "равен житейски старт и социализация на
децата", като същевременно повишава стандарта на услугите в общинските детски
заведения. Такава политика неминуемо изисква повишени бюджетни разходи.
Общината поддържа сегашния стандарт на детските заведения, въвежда "социални
филтри" (критерии за достъп) и стимулира създаването на частни заведения.
От начално до средно образование
Към 2004 г. в общината функционират общо 10 училища, като до 2003 г. е закрито
училището в с. Гаганица. Разпределението е: основни – 8 бр. и средни – 2 бр., от
които в Берковица – 5 основни училища и 2 средни.
Броят на учениците през периода е намален от 2637 на 2545 бр. или с 3,5 %. От тях
86,6 % учат в училища в гр. Берковица. В трите училища съответно учат: в с. Бързия
– 128 бр., с. Замфирово – 112 бр. и в с. Боровци – 101 бр. Горното показва много
силна концентрация на учебните заведения в гр. Берковица и затруднения за
обхващане на учениците в училища в местните села.
Средните училища предлагат професионална подготовка в широк диапазон от
специалности, сред които има и такива насочени към туристическия бизнес. Макар и
покриващи икономическия профил на общината, не би могла да се направи оценка
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за реализуемостта на тези специалности поради отсъствие на данни. Осъзнат е
проблемът с недостатъчно широко застъпеното обучение в информационни и
комуникационни технологии.
Състояние на сградите
Физическото състояние на сградните фондове в преобладаващите случаи е
сравнително добро. Затворените селски училища се рушат в очакване на
инициативи

за

нови

функции:

отдих,

туризъм,

социални

дейности,

чисти

производства - това са част от възможните /желани дейности/, които биха могли да
се настанят във все още годната база на закритите училища.
Образователна интеграция на ромските деца
Качеството

на

образованието

в

селските

училища

е

тревожно

ниско.

Преобладаващите контингенти в училищна възраст от селата са ромски деца.
Проблемът е осъзнат, признат и институционализиран. Очаква се мерките и
ресурсите, предвидени в новоприетата от МОН "Стратегия за образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" да подпомогнат
общинската програма.
Макар че систематични данни за реализация на кадрите липсват, всеобщо признат
проблем е "изтичането на мозъци" и от Берковица. Повечето млади кадри търсят
реализация извън общината - в чужбина или в столицата. Част от оставащите се
преквалифицират или започват работа извън сферата на специалността си.
Икономическа активност, заетост и безработица
Икономически активните лица в общината са 11 891 души, табл. 7 А. Броят на
безработните е 2 530 души, табл. 16. Процентът на безработица е 25,3 % , което е 2
пъти по-високо от средното за страната. Промяната във възрастовата структура на
населението оказва голямо влияние от демографски аспект върху изменението на
броя и дела на икономически активното население.
Заетост
В община Берковица през 2004 г. са регистрирани 93 бр. фирми и дружества, табл.
22. Основната част от тях – 81 бр. са регистрирани в Берковица. Разпределението
на фирмите по броя на заетите е както следва:

22

Общински план за развитие – община Берковица

Вид фирма

2000

2004

%

Микро

42

44

104,8

Малки

18

41

227,8

Средни

7

4

57,1

Над средни

5

4

80,0

72

93

129,2

Общо

Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на фирмите. Тя е най-силно
изразена в групата на малките фирми /от 11 до 50 души персонал/. Едновременно с
това се наблюдава значителното намаление на средните и над средните фирми,
което се преценява като отрицателна тенденция.
Броят на заетите във фирмите е 2967 души, 2004 г, табл. 23. Средният брой на
заетите в една фирма е даден по долу:
Вид фирма

2000

2004

%

Микро

8,45

8,52

101

Малки

44

29,37

66,7

112,71

147,75

131,1

Над средни

172,6

199,25

115,4

Общо

38,88

31,9

82,1

Средни

Средният брой на заетите в една фирма е намален със 17,9 %, което може да се
посочи като отрицателна тенденция. Това се определя от нарастване на броя на
фирмите и запазване на броя на персонала в тях. Наблюдава се и положителна
тенденция към увеличаване на средния брой на персонала във фирмите в селата –
16,2 % за наблюдавания период, табл. 24.
Разпределението на фирмите по брой и по собственост е дадена в табл. 28.
Държавна собственост са 4 бр., общинска собственост – 7 бр., останалите са частни
– повече от 98 %. Ако се сравнят данните за заетите, то се оказва, че в селското
стопанство са заети 8924 души. Или, ако се сравни с общия брой на заетите 11891
души, се оказва, че със селско стопанство са заети 75 %, което е много по-висока
величина от средната за страната. Във връзка с това е целесъобразно да се посочи
необходимостта от събиране на информация за заетите в другите сектори на
стопанството и в частност в селското стопанство.
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Безработица
След високото ниво от 25,7 % през 2000 г., безработицата в общината плавно
намалява до 22,9 % през 2003 г. при средна 14,25 % за страната. За 2004 г. нивото
на безработица е 22,4 %. Делът на младите хора до 29 г. е 29,4 %,

Делът на

продължително безработните лица (с регистрация над 1 година) е 58,9 %.
Безработните жени обхващат 46,5 % от общият брой безработни лица. Делът на
безработните по степен на образование в общината за 2004 г. е както следва:
- с висше образование – 5 %;
- с общо средно образование – 36,3 %;
- с професионално техническо, основно и по-ниско образование – 35,9 %;
- с начално образование – 22,8 %.
Регистрираните безработни през 2005 г., средногодишен брой, са 2 530.
Здравеопазване
Здравеопазването в общината е осигурено от болница в гр. Берковица и лични
лекарски практики в селата. Статистическата задоволеност с болнични легла е 67 %
- 25 бр. на 10 хил. души и лекари. Задоволеността от 1447 жители на 1 един лекар е
твърде ниска в сравнение със средната за страната. Проблемът при болничната
помощ е недостигът на средства, незадоволителното състояние на сградния фонд и
невъзможността да се отделят целеви средства за ремонти.
Доболничното обслужване се осъществява от 15 лекарски практики – 9 в града и 6 в
селата. Проблем е навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените
села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е
проблем и за голяма група лица без здравно осигуряване. Общината не разполага с
преки нормативни и финансови инструменти за решаване на тези проблеми, но би
трябвало да потърси свои решения, табл. 49.
Обитаване
Средностатистическият стандарт на жилищно потребление в общината е висок.
През 2001 г. са регистрирани 11590 бр. жилища при 21709 жители. Наличието на
жилища е 534 жилища на 1000 души население, което е значително по-високо от
европейския показател - 420 жилища на 1000 жители, табл. 10.
Броят на домакинствата е 8640. Средната осигуреност на едно домакинство с
жилища е 1,34 - показател, които е по-висок от средния за страната, табл. 11
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Полезната площ на жилищата е нарастнала до 736798 кв. м. или с 23 % през
периода 1992 – 2001 г. Средната квадратура на едно жилище е 63,6 кв. м., което е
твърде висока величина и значително по-висока от средната за страната, табл. 12.
Броят на обитателите на едно жилище намалява застрашително. Спадът е от 2,7
бр. жители на жилище до 1,9 през 2001 г., табл. 13. За населените места тези
показатели са твърде различни поради депопопулацията в селата. Така например в
с. Рашовица на 3,3 жилища се падат на един жител, т.е. намалението е 6 пъти, табл.
13.
Полезната площ на едно лице нараства от 24,02 на 32,51 кв. м през 2001 г., табл. 14.
Увеличението е 35,3 %, което се определя от намаление на населението. Така
например в с. Балювица на едно лице се падат по 88,39 кв. м. жилищна площ или
2,7 пъти повече от средната за общината.
Построените нови жилища в общината са 1 бр. през 2000 г. и 2 бр. през 2002 г. Може
да се направи извод за застаряване на сградния фонд и ниската степен на неговото
използуване.
Търсенето на жилища в общината е незначително. Високите стойности на жилищно
задоволяване се дължат не на високи стандарти на потребление, а на депопулация
и наличието на голям брой необитавани жилища. За реална база на жилищното
потребление би трябвало да се използва само фондът от стандартни обитавани
жилища.
Благоустроеността на жилищата е сравнително добра. Почти всички имат
стандартните

инфраструктурни

елементи:

електричество,

вода

и

телефон.

Стандартът на селските жилища е значително по-нисък. Там всяко пето жилище е
без един или няколко от елементите на споменатите удобства.
Основните констатации и изводи от анализа на жилищната система са:
В близко бъдеще общината няма да се нуждае от масово ново жилищно
строителство,
Необходими са програми за социални жилища и обновяване на съществуващия
фонд, включително топлинно саниране,
Селищните среди в планинската яка са подходящи за отваряне на нови престижни
пазари за еднофамилно обитаване, включително и за чужденци и за туризъм.
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Спорт
В

Берковица

съществуват

богати

спортни

традиции.

Съоръженията

са

съсредоточени в града. Осигурен е достъп за използване на спортните съоръжения
от учениците и всички млади хора. Следва да се подобряват условията за
развитието на спорта в училищата. Съществува остра необходимост от обновяване
на спортните терени и съоръжения към функциониращите селски училища.
Наблюдава се намаление на броя на спортните клубове от 10 на 6, както и на
членовете на клубовете от 430 души на 259 души, табл. 48.
Инфраструктура на културата
Община и град Берковица имат традиции в културата: читалища, художествена
галерия, исторически музей, къщи-музеи, библиотеки, местно радио и вестник, както
и други институции. В общината има общо 14, от които 6 бр. са в града, като по две
културни институции има в селата: Боровци, Бързия, Гаганица и Замфирово. В
останалите села няма културни институции. Активната работа на общината по
привличане на донорски фондове е позволила реализацията на няколко проекта по
програма "Красива България" и по схемата "Малки демонстрационни проекти" на
МРРБ, допринесли за покриване на част от нуждите от ремонти на читалищата и
други културни обекти.
Проблеми на социалната инфраструктура
Обобщени, проблемите в сферата на социалната инфраструктура са:
Затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и обновяване на
съществуващата

социална

инфраструктура:

здравеопазване,

образование

и

култура,
Намаляващите контингенти от ученици пренасят във времето проблема "училища в
криза";

необходима

е

готовност

за

ново

преструктуриране

на

селската

образователна мрежа,
Неосъвременени програми в общообразователните училища - недостатъчно
застъпено

обучение

в

съвременни

информационни

технологии

и

езикова

подготовка,
Отсъствие на програми за стимулиране на талантливи деца (възможно е с
настоятелства и спонсориране),
Нерешени проблеми с интеграцията на ромските деца - необходимост от
разширяване и укрепване на действащата общинска програма,
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Несъответствие в специализациите на професионалните училища и търсенето в
пазара на труда - необходими са детайлни проучвания и предложения, адресирани
към МОН,
Увеличава се броят и нуждите на възрастните хора: необходимост от разширяване
на мрежата от специализирани заведения; проблемът е решим чрез адаптиране на
съществуващ фонд и коопериране със съседни общини. Това е особено валидно да
селата в общината.
І.5 СТОПАНСКИ СЕКТОР
І.5.1 Развитие на икономиката - тенденции, процеси, проблеми
Ключовото място на град Берковица е функция от неговия икономически потенциал.
Кризата през 90-те години продължава, макар че общината успя да започне процес
на преустройство в икономиката си.
Това се характеризира със следните основни показатели:
Реализираните приходи от СМР са увеличени почти два пъти, табл. 17. Следва да
се отбележи, че не се посочва къде са реализирани тези приходи и се предполага,
че това е станало извън общината.
Разходите за придобиване на ДМА са увеличени с 38,5 %, като делът им
промишлеността е по-висок – 39,8 %, а в строителството 21,5 %, табл. 18.
Придобитите ДМА са увеличени с 27,3 %, като в промишлеността увеличението е
29,1 %, а в строителството 4,4 %, табл. 19.
По данни на Териториалното статистическо бюро, през 2004 г. производственоикономическият комплекс на община Берковица реализира продукция в размер на
42227 хил. лв. Увеличението спрямо 2000 г. е 2,13 пъти. Увеличението в
промишлеността е 217,6 %, а в строителството – 183,3 %. Не са дават данни за
други сектори на стопанството, табл. 20. Продукцията по сектори е следната, хил.
лв:
Сектор

2000

2004

%

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

1759

3612

205,3

Производство на текстил и облекло

1407

4570

324,8

876

361

41,2

Производство на изделия от пластмаса и каучук

2306

642

27,8

Производство на продукти от други неметални минерални суровини

6120

9740

159,2

Производство на дървен материал и изделия от него без мебели
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Металургия и производство на метални изделия, без машини

2507

2543

101,4

Други

2215

15934

7193,67

Общо

17190

37402

217,6

Наблюдава

се

намаление

на

активността

в

традиционни

за

Берковица

производства: дървен материал и пластмаси. Едновременно с това рязко е
увеличено производството на текстил и обекло и на хранителни продукти. Особено
високо е увеличена групата на други производство – повече от 7 пъти, табл. 21.
Концентрацията на фирмите е изключително силна. В град Берковица са
реализирани почти 99 % от всички продажби, докато в селата малко повече от 1 %,
табл. 25.
Нетните приходи на една фирма в промишлеността показва различни тенденции.
Продажбите се увеличават особено силно при средните фирми – увеличение със
75,2 %, следвани от фирмите над средния размер – увеличение с 50,5 %. Отбелязва
се намаление на нетните продажби при малките фирми, табл. 26.
Особено характерен е показателят за производителността на труда на едно лице в
зависимост

от

размера

на

фирмата.

Анализът

на

тенденциите

в

производителността на труда е направен в табл. 27, а тук се дават средните данни,
хил. лв на година на 1 лице:
Вид фирма

2000

2004

%

Микро

8,37

8,54

102

Малки

4,86

7

144

Средни

5,33

7,12

133,6

Над средни

5,69

7,42

130,3

Общо

5,69

7,42

128,7

За период от 5 години средният темп на увеличение на производителността е 5,18
%, което може да се прецени като много добра величина. Наблюдава се
изравняване в производителността на труда на едно лице за всички фирми с
изключение на микрофирмите. Тук се наблюдава и икономическо противоречие.
Увеличението на производителността на труда е най-високо за микрофирмите – с 44
%, което е в противорение с възможностите за икономия на мащаба при поголемите фирми, табл. 27.
Броят на фирмите по сектори на стопанство, брутната продукция и нетните приходи
от продажби по сектори на стопанството са дадени в табл. 29 – 31. От тях най28
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характерна е табл. 31, където са дадени нетните приходи от продажби. Средното
увеличение на нетните приходи от продажби е 47,89 %, което може да се прецени
като много добра величина и значително по-висока стойност от средата за страната.
Основен дял в нетните приходи от продажби заемат:
Сектор

2001

2003

%

Дял, %

Търговия и ремонт

9600

18460

192,3

38,3

Производство на продукти от други неметални минерални

6756

8931

132,2

18,4

Строителство

2483

3709

149,4

7,6

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи

2954

3615

122,4

7,4

32908

48667

147,9

100

суровини

изделия
Общо

Цитираните сектори имат общ дял от 71,7 % от всички нетни продажби. Характерно
е, че услугите заемат сравнително малък дял – 38,3 %, което по-ниско от средното
за страната, което е 57, 4 %, табл. 31. Това дава добра индикация за насоченост
към производство на различни продукти от местни материали.
Инвестиционна активност
Стагнацията в инвестиционната активност от 90-те е преодоляна и през последните
години се утвърждава положителна тенденция на растящ обем инвестиции.
Общината започва да получава по-добри възможности за развитие и обновяване на
своята фондова и производствена структура. Увеличават се инвестициите в
производствата на преработващата промишленост, което е една положителна
тенденция.
При среден размер на инвестициите на човек от населението за страната от 2420
лв. за периода 2000-2002 г., инвестициите в общината са 124 лв. на човек, което е
твърде ниска величина, табл. 19.
Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите в общината не е достатъчен
за по-значително структурно преустройство на неговата икономика. Този недостиг е
сред основните причини за тежкото състояние на някои от големите промишлени
фирми, определящи доскоро облика на Берковица.
Град Берковица разполага с изградени производствени площи и с много добър
кадрови потенциал - над 20% от работната сила са с висше образование, което
прави региона привлекателен за чуждите инвеститори.
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Оценка на макроикономическата структура:
Спектърът на икономическите дейности в града включва ограничен брой отрасли на
икономиката,
Преработващата промишленост е основен структуроопределящ отрасъл,
Диверсифицираният характер и потенциал на общинската икономика определя град
Берковица като важен икономически център на развитие,
През последните години се забелязва разкъсване на функционалните връзки между
редица сфери, сектори и подсистеми: образование - наука - производство,
образователна система - пазар на редица професии,
Икономически спад в структуроопределящите производства, ликвидиране на
значителна част от тези производства.
Промишленото

развитие

авангардните

си

модернизация.

на

общината,

функции,

изисква

Ориентирането

към

последователно
продължително

иновационни

изгубило

много

от

преструктуриране

и

и

конкурентноспособни

традиционни производства ще изисква значителни инвестиции и време,
Все още липсват нови важни елементи в структурата на икономическия комплекс,
способни да дадат силен тласък на производството като подобрят технологическата
и бизнес среда: развитие на научни и технологични структури и връзката им с нови
производства,
Съществуващите

производствени

зони

се

нуждаят

от

рехабилитация

и

инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на
съвременните производства,
Факторите, стимулиращи икономическото развитие на община Берковица, включват:
¾ изграден "имидж" на индустриален полюс с възможности за развитие на
високотехнологични производства,
¾ концентриране на административни, икономически, културни, търговски,
транспортни функции, присъствие на учебни заведения, финансови услуги,
развитие на обслужваща сфера и инфраструктура,
¾ задънено

място

и

слаби

транспортно-комуникационни

връзки,

ниска

транспортна достъпност, ограничени възможности за транспортна дейност,
обслужваща производството,
¾ висока

степен

на

изграденост

на

енергийната,

съобщителната

и

водостопанската система в общината,
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¾ натрупан опит и традиции в развитието на индустриалните и обслужващи
отрасли, независимо от протичащите негативни демографски процеси и
миграция на квалифицирана работна сила.
Факторите, задържащи икономическото развитие на общината и Берковица, на този
етап могат да се определят като:
¾ икономически

спад,

обхванал

структуроопределящите

производства

в

общината и ликвидиране на една значителна част от тези производства,
¾ недостатъчни

връзки

с

новите

европейски

и

световни

полюси

на

концентрация на икономическа дейност и предприемачество,
¾ амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа рехабилитация, за
да посрещнат предизвикателствата на съвременни производства,
¾ липса на добре екипирани пространства, които да внесат необходимия нов
импулс в развитието и обновяването на икономиката.
Мнението на бизнеса
Според данните от изследване, направено от община Берковица, има само 4
анкети, които явно са крайно недостатъчни, за да характеризират отношението на
бизнеса към развитието на общината.
Отговорите на въпросите са както следва:
Въпрос 1, отрасъл. Три от фирмите са в селското стопанство и една работи в два
отрасъла – индустрия и селско стопанство.
Въпрос 2, предмет на дейност – повтаря въпрос 1.
Въпрос 3, Форма на собственост. Всички фирми са частни.
Въпрос 4, Брой служители. Всички имат под 10 бр. служители.
Въпрос 5, Размер на ДМА. Три фирми са с ДМА под 50 хил. лв и една е в диапазона
201 – 500 хил лв.
Въпрос 6, Печалба. Три от фирмите работят на печалба и една на загуба.
Въпрос 7, Посока на развитие на бизнеса. Четирите фирми очакват ръст на
продажбите.
Въпрос 8, Смяна на предмета на дейност. Четирите фирми няма да сменят
предмета на дейност.
Въпрос 9, Потребност от инвестиции. Четирите фирми посочват необходимост от
инвестиции.
Въпрос 10, Реализира ли се износ. Четирите фирми не изнасят продукция.
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Въпрос 11, Проблеми на развитие на бизнеса. Посочват се следните отговори: 2 бр.
ограничен пазар, 2 - недостиг на финанси, 2 - високи данъци, 2 – държавна
бюрокрация и 1 – нелоялна конкуренция.
Анкетата не е достатъчно достоверна, но все пак дава някакви очертания на
мнението на бизнеса за общината. Отговорите на въпросите индикират близки с
други общини отговори, което може да се прецени като наличие на системни пречки
за развитие на бизнеса, а не зависимост само от местните условия.
І.5.2 Развитие на селското стопанство
Балансът на територията на община Берковица е даден в табл. 34. Наблюдава се
леко увеличение на селскостопанския фонд за сметка на горските територии.
Останалите елементи на територията не са променени.
Стопанисваната земя е постоянна величина, табл. 35. По-долу е дадено найхарактерното за стопанисване на земята, което е рязко влошено:
Земя в:
Ниви

2000

2003

%

39200

24500

62,5

Трайна насаждения

9620

7500

78

Естествени ливади

31000

15000

48,4

Мери и пасища

68910

68910

100

148930

115910

77,9

Общо

Средният темп на намаление на обработваемата земя е 6,04 %, на нивите 11,09 %,
на трайните насаждения – 6,03 %, и на естествените ливади – 16,6 %. Може да се
прецени, че това са твърде високи темпове на свиване на използваемостта на
земята в общината.
Формата на собственост е изцяло частна, табл. 35.
По видове култури намалението на засетите площи е следното, по реда на найвисоките темпове:
1. дини и пъпеши – 25,99 % средно на година,
2. ниви – 11,09 %,
3. овес - 8,9 %,
4. слънчоглед – 7,25 %
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При трайните насаждения се наблюдава изоставяне на 2160 дка трайни
насаждения, което може да се прецени като твърде неблагоприятна тенденция за
общината.
Изоставената /необработваема/ земя в общината за периода е увеличена с 38 %.
Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля
за

цялостното

й

развитие.

Независимо

от

значителното

намаляване

на

произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на
ниски доходи в селата и служи основно за самозадоволяване на населението им.
Приносът на селското стопанство в реализираните приходи от продажби в общината
не е известен, т.е. не е в отделен ред от табл. 30 и не може да бъде оценен.
Както и в национален мащаб, селското стопанство в общината се развива без план
и без привличане на научно обслужване.
Развитието

на

животновъдството

в

община

Берковица

също

показва

неблагоприятни тенденции, табл. 36. Намалява отглеждането на всички видове
животни в различни темпове. С най-високи темпове е намален броят на свинете –
13,03 %, овцете – 11,69 и говедата – 10,53 %. Такова намаление на продуктивното
животновъдство е в противоречие с наличните естествени ливади, мери и пасища.
Следва да се търсят мерки за запазване и развитие на животновъдството, което
може да се превърне в значителен елемент на общинската икономиката на базата
на природните условия.
Земеделски структури
Селското стопанство на общината се развива на базата на личните натурални
стопанства. Освен регистрираните земеделски производители в общината действат
и фирмите “Агрофока”, “Балкан ОБСТ”, “Еко терра”, “Тера Ком” и др.
Няма предлагане на научно обслужване и квалифицирани кадри за сферата на
селското стопанство. Ниското равнище на научно и кадрово обслужване не е
предпоставка за конкурентноспособност на сектора.
Проблемите в селското стопанство на община Берковица са:
¾ ниските изкупни цени на продукцията при висока себестойност (от високи
цени на торове, пестициди, горива, части за поддържане на техниката),
¾ липсата на достатъчно инвестиции за създаване на нови трайни насаждения
и лошото поддържане на съществуващите,
¾ драстично намаляване на обработваните земеделски площи.
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Развитието на сектора се нуждае от:
¾ Субсидиране и кредитни линии за горива, торове и препарати,
¾ Кредитиране и стимули при създаване на нови и реконструкция на
съществуващи трайни насаждения,
¾ Изграждане и реконструкция на откритата канална напоителна мрежа,
¾ Облекчаване процедурата по създаване на "Сдружения за напояване",
¾ Субсидиране на поливните култури,
¾ Интензифициране използваемостта на ценните обработваеми
предпланинския

район,

чрез

разширяване

производството

на

земи в
трайни

насаждения,
¾ Приоритетно подпомагане на земеделските производители, осъществяващи
дейността си на принципа "земя - краен продукт”, т.е. увеличаване на
добавената стойност в производството на готов продукт от селското
стопанство до крайния потребител през преработващата промишленост,
¾ Проектиране и изграждане на регионалното тържище за пресни ягоди и
малини и други трайни насаждения билки и горски плодове.
Перспективни отрасли в растениевъдството
Доказаните потенциали и проявените пазарни инициативи утвърждават два основни
под-отрасъла като сфера за нови инвестиции и ускорено развитие:
Трайни насаждения и по-точно ягоди и малини, както и овощни дървета,
Индустриално преработване на реколтата от тях, още повече, че те са твърде
нетрайни.
Животновъдство
Богатата фуражна база, традицията в поддържане на племенни стада са били
предпоставка за добре развито животновъдство до началото на прехода. След
срива през 90-те, в пазарната инициатива започва рязко намаление на броя на
животните и намаляване на продукцията от тях. Дребното животновъдство (в малки
частни

стопанства)

продължава

да

покрива

преобладаващия

дял

на

статистическите количества.
Пазар на селскостопанска земя:
В общината още няма развит пазар на земеделска земя. Търсенето и предлагането
е латентно и се проява в значителна пасивност в търговията със земя. Сделки
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стават за малки парцели и то с намерение за смяна на предназначението или
собствениците им.
Предлаганите цени са крайно ниски /10-15 лв/дка/ и собствениците се въздържат в
очакване на по-високи оферти /включително от чужденци/;
Раздробени имоти с много собственици;
Уедряването на земята е стратегически фактор за развитието на пазара и
конкурентноспособни земеделски производства;
Основни изводи
¾ Независимо, че селското стопанство има скромен дял в произведената
продукция, този отрасъл е важен източник на доходи в населените места
извън града и за поддържане на част от промишлената функция на града и
общината,
¾ Природно-икономическите ресурси на общината не са особено благоприятни
за развитие на селско стопанство, но потенциалът е значителен както за
развитие на растениевъдството, и особено на животновъдството,
¾ Изключително малък е делът на използваните поливни площи,
¾ Производителите и фирмите в общината не показват висока предприемчивост
по отношение на усвояване на средства по програма САПАРД,
¾ Независимо от изграждането на важни елементи на предприемаческата
инфраструктура на селското стопанство в общината, тя предстои да бъде
доразвита.
Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на:
¾ трайните насаждения - чрез създаване на нови масиви от ягоди, малини и
овощни насаждения,
¾ засилване позициите на фуражното растениевъдство,
¾ развитие на животновъдство, базирано на развитието на местни фуражи и
пасища,
¾ развитие на пчеларството - чрез създаване на предприятие за обработка и
разфасовка на пчелен мед.
Приоритетите при развитието на селското стопанство са:
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¾ Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване в
селското стопанство и на тази база, стимулиране на въвеждането на
съвременни технологии на производство,
¾ Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени
структури на базата на частно фермерство от европейски тип,
¾ Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните
производства /трайни насаждения/ и съответните преработващи единици с
цел затваряне на веригата "земя - краен продукт" и развитие на регионални
кластери,
¾ Изграждане на тържище за зеленчуци и плодове и цветя. Това ще повишава
както качеството на производството на търговията с плодове и зеленчуци,
така и съответствието на качеството на продуктите с международните
стандарти,
¾ Развитие на малките населени места чрез създаване на алтернативна
заетост и изграждане на инфраструктура за задържане на населението.
І.5.3 Развитие на индустрията
Община Берковица се отличава с висока степен на индустриализация. През 2003 г.,
промишлеността в общината реализира 43% от общия размер на нетните приходи
от продажби.
През 90-те години промишленото производство в общината изживя тежка криза.
Отраслова структура
Производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия е с най-висок
принос в произвежданата промишлена продукция. Функциите на подотрасъла в
ешeлонния процес "селско стопанство - хранителна промишленост", балансират
икономическото развитие и осигуряват по-доброто използване на местния аграрен
потенциал. С гъвкавия си характер и силна подвижност, тези производства могат да
оказват

и

балансиращо

въздействие

върху

териториалната

структура

на

промишлеността.
Отрасълът има много силни позиции и перспективи за развитие, като работи както
за вътрешния, така и основно за външния пазар.
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Силно е присъствието на фирмите, произвеждащи текстил и облекла. Секторът
ангажира значителен брой от работната сила в общината и е разположен изцяло на
територията на града.
Наблюдава

се

спад

в

дървообработката

и

производството

на

мебели.

Производството на химични вещества и продукти, изделия от каучук и пластмаси
също намалява.
Застъпено е и производството на метални изделия, но то е незначително
Основни изводи от развитието на индустрията
В структурата на промишленото производство преобладават малки и микропредприятия. По-голямата част от новоизградените частни предприятия са в тази
група.
Перспективи за развитие на индустрията
Индустрията ще продължи да бъде териториално ориентирана към общинския
център, разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите,
квалифицираната работна ръка и на други фактори и предпоставки. В стратегически
план, успоредно с процесите на продуктовото и технологичното преструктуриране
на съществуващите традиционни промишлени производства, ще се осъществява и
териториално пренасочване на промишлените дейности.
Икономическите приоритети на общината са:
¾ насърчаване

развитието

на

интелектуални

и

високотехнологични

производства,
¾ стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към развитие на
жизнеспособни и високо-адаптивни малки и средни предприятия чрез
съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на
алтернативни производства,
¾ развитие на перспективни регионални клaстери,
¾ подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктурата,
¾ създаване на необходимите пространствени предпоставки чрез осигуряване
на нови устроени производствени терени.
І.6 ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Транспортна инфраструктура
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Основните пътни артерии са в добро състояние, но общинската пътна мрежа се
нуждае от основен ремонт. Няма данни за състоянието и промените в пътната и
уличната мрежа на общината, табл. 41.
Комуникации
Телефонната мрежа е добре развита. Общината разполага със 7 аналогови и 2
цифрови телефонни централи. Монтирани са 7099 телефонни поста. Плътността за
общината е 35 бр. постове на 100 жители при средната за страната 38,6 бр. постове
на 100 жители. Всички населени места са телефонизирани. Мрежата има и
свободен капацитет. Общият капацитет на телефонните централи е 10014
телефонни поста, което е 45 бр. на 100 жители. Степента на цифровизация в града
е достигнала повече от 25 %. Достъпът до Интернет е осигурен само от един
доставчик, което го прави монопол за общината.
Мрежата на пощенските услуги е също добре развита (с изключение на малките
села). В общината има 7 пощенски станции.
Енергоснабдяване
Изградената
достатъчна

електропроводна
сигурност

и

и

електроразпределителна

оперативност

в

захранването

на

мрежа
всички

осигурява
селища.

Инсталираната мощност е оразмерявана за по-големи товари от сегашното
потребление и повечето подстанции работят с около 50 % от капацитета си. Няма
сравнителни данни за периода.
Водоснабдяване
Всички селища в общината са водоснабдени, но потреблението на вода намалява,
табл. 42. За някои села няма данни. Наблюдават се противоречия – при намаляване
на населението се наблюдава увеличение на потреблението на вода, което се
нуждае от проверка и уточняване. От планинските водохващания при поройни
дъждове има отклонения от качеството на питейната вода за всички потребители.
Квартал “Раковица”, който обхваща 15 % от общото население, е на постоянен
режим на водоснабдяване.
Канализация
Няма развита канализационна мрежа с изключение на гр. Берковица.
Най-мащабните инфраструктурни проблеми на общината са:
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¾ Амортизираната водопроводна мрежа,
¾ Недоизградената канализационна мрежа и липсата на ПСОВ,
¾ Лошото състояние на общинската пътна мрежа.
Екология
Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на
околната среда, състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите са:
промишлеността,

транспорта,

комунално-битовата

дейност,

употребата

на

изкуствени торове и пестициди в селското стопанство.
В селищните територии на общината не се намират крупни производствени
замърсители на атмосферата, водите и почвата. Проблеми, свързани със
замърсяването на атмосферата, създават автомобилният транспорт в града и
битовият фактор - прахта от непочистените и неблагоустроени улици, битовите
отпадъци.
Мъглите

и

облачността

през

зимата

затрудняват

самопречистването

на

атмосферата, но преобладаващите зимни североизточни и северни ветрове с
висока средна скорост влияят благоприятно за разсейването на атмосферните
примеси.
Няма акустично натоварване на средата от средствата на транспорта.
Данните за депа за твърди битови отпадъци в общината и за начините на събиране
на отпадъците са дадени в Приложения 1, 2 и 3.
І.7 РАЙОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ
Териториалното обвързване на целите и мерките за развитие е задължително
условие на стратегическото планиране. Отсъствието на устройствена схема на
общината налага създаването поне на една обобщена териториална основа за
пространствено групиране и ориентация на мерките по този план.
Това е особено наложително с оглед развитие на туризма, селското стопанство и
частично за промишлеността в общината – зона Петрохан, зона Ком, зона
Здравченица и зона Ашиклар.
Останалата част от територията на общината остава непокрита от актуални
устройствени проекти.
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ІІ. SWOT АНАЛИЗ
Прилагането на този аналитичен инструмент позволява:
•

пределно синтезирано представяне на една комплексна картина на общината,

•

изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите

проблеми,
•

насочване към приоритетните сфери на развитие,

•

насочване към приоритетните проблеми за решаване.

Силни и слабите страни, възможностите и заплахите /ССВЗ/ са разгледани в
таблицата по-долу.
Оценката на критериите е извършена по петобална система, където:
5 - пълно съотвествие на критерия
4 - добро съотвествие на критерия
3 - задоволително съотвествие на критерия.
2 - слабо съответствие с критерия.
1 - няма съотвествие с критерия.
Термин

Разграничаващи критерии

Силни

Вътрешни:

страни

1. Естествени природни ресурси: гора, чист въздух,

Оценка
5

лечебни условия, минерални извори.
2. Естествен център за Западна Стара планина.

5

3. Наличие на естествени гори за горска

5

промишленост.

5

4. Наличие на горски билки и плодове.
5. Запазено културно-историческо наследство.

4

6. Значителен туристически потенциал.

4

7. Отсъствие на замърсявания на природата.

4

8. Традиции в селското стопанство и индустрията.

4

9. Квалифицирани човешки ресурси.

4

10. Добра и неизползваема индустриална площ.

3

11. Успехи в уникални дейности /отглеждане на кучета/

5

Съществуващи:
1. Опит в селското стопанство при отглеждане на

5

трайни насаждения /ягоди и малини/.
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2. Опит в индустрията – абразивни инструменти,

5

дървообработване, производство на PVC и
алуминиева дограма, каменообработване.
3. Добра социална инфраструктура /образователна и

4

болнична/.
4. Опит в туризма.

4

5. Опит в художествени занаяти.

3

6. Близост до София и Монтана, както и до главни

3

пътища.
Статистически:
1. Ниски темпове на намаление на населението.

5

2. Сравнително голям брой фирми.

4

Позитивни:
1. Неизползувани природни ресурси.

5

2. Отсъствие на диферсификация на производствата

5

по линия “ресурс – готов продукт” с висока
принадена стойност.

Слаби
страни

3. Готовност за развитие на туризма.

5

4. Висок потенциал на човешките ресурси.

4

Вътрешни:
1. Липса на пречиствателни станции за отпадъчни

5

води /ПСОВ/.
2. Ниска култура на ползуване на природните ресурси.

5

3. Липса на работни места за квалифициран персонал.

5

4. Ниско възнаграждение.

4

5. Старо оборудване и технологии.

4

6. Отсъствие на контакти с изследователи и научни

5

институции.
7. Отсъствие на финансови средства

5

Съществуващи:
1. Отдалеченост от главни пътища (магистрали).

4

2. Слабо развитие на техническата инфраструктура.

4

3. Отсъствие на сметосъбиране и обработка на

5

отпадъци.
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4. Висока миграция към по-големи градове и чужбина.

4

5. Отсъствие на стимули за работа в общината.

4

Статистически:
1. Отсъствие на информация за развитието на

5

бизнеса.
2. Отсъствие на интеграция в бизнеса.

5

3. Слаби връзки със съседни общини.

4

Негативни:
1. Неизползуване на местните ресурси.

5

2. Стари технологии.

4

3. Няма проекти за привличане на инвестиции.

5

4. Няма привличане на инвестиции.

5

5. Ниска степен на развитие на предприемачеството.

4

6. Няма връзки с общини, области и международни

4

връзки.
Възможности Външни:
1. Интеграция в използуването на природните

5

ресурси.
2. Развитие на различни форми на туризма за

5

целогодишно използуване.
3. Развитие на селското стопанство с насоченост

5

трайни насаждения.
4. Развитие на животновъдството на базата на местни

5

ресурси.
5. Развитие на индустрията на базата местни

5

суровини.
6. Развитие на индустрията на базата на нови

5

технологии, свързани с местните производства.
7. Разработване на проекти за общината.

5

8. Привличане на инвестиции с местни проекти.

5

9. Междуобщинско сътрудничество.

5

10. Интеграция на населението.

5

11. Запазване на традициите в културата и занятите.

5

Бъдещи:
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1. Разкриване на нови производства на базата на

5

местни суровини /дървопреработване, мрамор и
камък/.
2. Допълване на селското стопанство с преработваща

5

промишленост и производството на готов продукт.
3. Многостранно развитие на туризма.

5

4. Развитие на инфраструктура /проект на тунел за

5

Републикански път ІІ-81/.
5. Развитие на опазване на околната среда.

5

6. Подобряване на условията за живот.

4

Позитивни тенденции:

Заплахи

1. Създаване на условия за добри условия за живот.

5

2. Спиране на намаляването на населението.

4

3. Създаване на работни места.

4

4. Намаляване на безработицата.

4

5. Активизиране на предприемачеството.

4

6. Комплексно използуване на ресурсите.

5

7. Развитие на нови производства и дейности.

5

8. Насочване към целогодишен туризъм.

5

Външни:
1. Забавяне на икономическото развитие.

5

2. Отсъствие на проекти за развитие на бизнеса в

4

общината.
3. Конкуренция на аналогични общини в страната и

4

съседни страни.
4. Намаляване на инвестициите за инфраструктура.

4

Бъдещи:
1. Намаляване на работните места на квалифициран

5

персонал.
2. Некачествени проекти за развитие.

5

3. Отсъствие на контакти с научни центрове.

5

4. Намаляване на населението в младежка възраст.

4

5. Липса на интерес от страна на финансови донори и

4

кредитори.
6. Липса на качествено управление на общината.

5
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7. Ниска активност на местния бизнес.

5

Негативни тенденции:
1. Намаление на активността на местната власт.

4

2. Намаление на активността на местния бизнес.

4

3. Отсъствие на поддръжка от страна на държавата.

4

4. Неучастие в предприсъединителните фондове на

4

ЕС.
Представената синтезирана картина на ССВЗ за общината съдържа мозайка от
"плюсове" и "минуси", позволяваща формулирането на следната "диагноза":
Ресурсните предпоставки, обективните процеси и изявените намерения за развитие
доминират;
Повечето проблемни аспекти са идентифицирани отдавна, но някои от тях са
овладени, докато други не са /техническа инфраструктура, екология, социална
инфраструктура/;
Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства - привличане
на инвестиции, технологично обновяване, постигане на конкурентноспособност;
Редица идеи за развитие на туризма и селското стопанство, които не са осигурени с
проекти и партньорства между общинската власт и бизнеса за привличане на
инвестиции. В областта на туризма съществуват множество идеи, но те не са
свързани с обща идея за развитие с националната и областната стратегия. Същото
се отнася и за идеите за развитие на трайните насаждения. Не се проследява
начина на увеличаване на добавената стойност от реколтата от такива продукти.
Явно прояване на сезонност в отглеждането и прибирането на реколтата, но
отсъстват идеи и проекти за целогодишно използуване.
Основният извод от анализа на ССВЗ за община Берковица е: Общината има
достатъчно основания да приложи "АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ" на развитие.
ІІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
ІІІ.1 ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за
стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда,
поддържа и обитава.
44

Общински план за развитие – община Берковица

Жителите на Берковица искат да имат "висок жизнен стандарт", да обитават "добре
устроена жизнена среда" и да чувстват "сигурност" в живота си и този на децата им
/в жилището, на работното място, на улицата, в училищата/.
Жителите на Берковица силно желаят общината да се превърне в “национален
туристически център”. Това налага извода за целогодишно развитие на туризма на
базата на природните дадености, подкрепен от местното производство на
селскостопанска продукция, съчетана с местни занаяти и минерални извори.
На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината:
ВИЗИЯ
Община Берковица - център на туризма с развитие на селското стопанство и
свързаните с тях дейности. Общината осигурява високо качество на жизнената
среда, сигурност за жителите и опазване на чиста околна среда.
ІІІ.2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на
общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:
* Изграден "имидж" на чиста природа с възможности за развитие на туризма;
*

Концентриране

на

административни,

икономически,

културни,

търговски,

транспортни функции; развита обслужваща сфера и инфраструктура; всичко това
превръща Берковица в един от привлекателните центрове за отдих, почивка и
спорт;
* Потенциал за развитие на селско стопанство и преработваща индустрия, както и
обслужващо туризма производство,
* Висока степен на изграденост на енергийната, транспортната, съобщителната и
водостопанската система в общината,
* Натрупан опит и традиции в развитието на специфични индустрии, селско
стопанство и дейности, независимо от протичащите негативни демографски процеси
и миграция на квалифицирана работна сила.
Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието:
* Икономически спад, обхванал структуроопределящите производства в общината и
ликвидиране на една значителна част от тези производства,
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* Недостатъчни връзки с новите европейски и световни тенденции на концентрация
на икономическа дейност и предприемачество,
* Амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа рехабилитация, за да
посрещнат предизвикателствата на съвременни производства,
* Липса на добре екипирани пространства, които да внесат необходимия нов импулс
в развитието и обновяването на икономиката.
Общината има визия и си е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Това
предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане
на външни такива. Това предполага още по-голяма подреденост в действията и
следване на подходяща стратегия. Основният извод от проведените анализи е, че
общината може и следва да приложи "агресивна стратегия" на развитие.
През 2007 г. България ще стане част от общоевропейския пазар. За голяма част от
бизнеса, за да оцелее в новата конкурентна среда и да продължи да се развива, е
необходимо да инвестира в материални активи и оборудване, в човешки ресурси, в
нови технологии, а оттам и в качество, бързина и коректност. Особено място заема
осъществяването на местни публично-частни партньорства, както и такива със
съседни или други общини. След 2007 г. българските компании ще трябва да
реагират по-бързо на конкуренцията, да имат адекватно поведение на пазара и да
се стремят да запазят и да разширят пазара си.
Съдържането на предложената "АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ" е:
* Предприемане на изпреварващи стъпки в подготовката за интегриране в
европейските пазари - привлекателни полета за нови инвестиции на основата на
сравнителните

предимства,

маркетингова

дейност,

реклама,

информиран

и

мотивиран местен бизнес, обединение на усилията, въвеждане на стандарти и
технологии, предполагащи висока конкурентноспособност,
* Общината залага на секторите на растеж и ги подкрепя с всички възможни
средства /позволени от закона, приемливи за гражданите на общината и подкрепени
от тях/,
* Общината прави стъпки към "изпреварваща децентрализация" - укрепва
управленския си капацитет за въздействие върху цялостното развитие на общината:
управление на ресурсите, подобряване на дейността на администрацията, подкрепа
на всякакви партньорства, събиране на разнообразна информация, разработване на
проекти и др.,
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* Общината се подготвя за максимално усвояване на средства от структурните
фондове на ЕС, създавайки "банка стратегически проекти", свързани с визията на
приложимите за общината цели и приоритети на тези фондове,
Прилагането на агресивната стратегия предполага изграждането на жизнен
икономически комплекс и достатъчно приходи за реинвестиране в човешния ресурс
и в подобряване на жизнената му среда.
Основната стратегическа цел на развитие на община Берковица е:
ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ И ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И
ДОБЛИЖАВАНЕ ДО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ЕВРОПА.
Основната цел съдържа два взаимосвързани компонента: "ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ" и "ЖИЗНЕНА СРЕДА". Първата е двигател на развитието, а втората
осмисля усилията на населението в общината, което реализира това развитие.
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в двете
сфери.
Единият компонент на целта е "ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНИ ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИ

РАСТЕЖ",

но

не

"на

всяка

цена",

а

чрез

обновена,

конкурентноспособна, природощадяща икономика. Икономика на растеж, която
оползотворява човешките и природните ресурси на общината по най-добър начин в
дългосрочен план. Икономика, приоритетно ориентирана към високотехнологични и
жизнени традиционни производства. Икономика, разчитаща на нови инвестиции
чрез активно привличане/насърчаване на територията на общината.
Другият компонент на целта е "ДОБЛИЖАВАНЕ ДО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЗНЕНА
СРЕДА В ЕВРОПА". Отчитайки изводите от анализа, това всеобхватно понятие
може да се сведе до характеристиките/стандартите в три основни аспекта екология, инфраструктура, жилища. Разбира се, тук се включват и усилията за
подобряване на стандартите в социалния сектор: образование, култура, спорт,
здравеопазване, социални грижи. Изборът на редуциран брой параметри на
жизнената среда се мотивира с желанието да се постигне коректна и точна
измеримост на постигнатите резултати от провеждане на стратегията.
Конкретните измерители за постигане на основната цел са:
Основни показатели за икономически растеж:
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* Средногодишен темп на нарастване на добавената стойност и на приходите от
продажби над средния за страната; Величината на средногодишния темп е
препоръчително да е над 7 %
* Среден темп на нарастване на местните и чуждестранни инвестиции "на зелено" и
в обновяване/разширяване на съществуващи производства (2004 % = 100 %)
* Нарастване на износа на продукция в стойност (2004 % = 100 %)
* Повишаване коефициента на заетост (2004 % = 100 %)
* Намаляване равнището на безработица (2004 % = 100 %)
Основни показатели за жизнена среда
* Трайни стандартни параметри на питейната вода във всички селища, изграждане
на ПСОВ;
* Запазване на чистотата на въздуха в града;
* Премахване на нерегламентирани сметища;
* Рехабилитация и подобрени общински и други пътища в лошо състояние и такива
без настилка в км (2004 г. = 100%);
* Рехабилитирана и подобрена улична мрежа в лошо състояние в км (2004 г. =
100%);
* Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004 г. = 100%);
* Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал) (2004 г. =
100%);
* Брой жилища с енергиен сертификат (2004 г. = 100%)
ІV. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ДО
2013 Г.
Основната стратегическа цел: ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДОБЛИЖАВАНЕ ДО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА
СРЕДА В ЕВРОПА
При описване на приоритетите и мерките са използувани следните съкръщения:
П – Приоритет с индикиращ номер на приоритета с арабска цифра
М – Мярка с индикиращ номер на мярката с арабска цифра
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П 1: Развитие на конкурентноспособна общинска икономика
Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане на
фирми в секторите на растеж: туризъм, селско стопанство и индустрия.
М 1: Насърчаване на развитието на екологично съобразен устойчив туризъм.
М 2: Създаване на регионален кластер за дървопрореботване, туризъм и селско
стопанство.
М 3: Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктура.
М 4: Подкрепа за утвърдени индустриални и други фирми от общината.
М 5: Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на
пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие.
М 6: Създаване на публично-частни партньорства в общината и със съседни
общини.
Цел 2: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес
М 1: Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт.
М 2: Дейности на общината в подкрепа на бизнеса – съкращаване на процедури и
бюрокрация за развитие на бизнеса.
М 3: Обучение на човешките ресурси в предприемачество.
М 4: Оказване на помощ на МСП в първите 3 години от дейността им.
М 5: Привличане на научни институции за проекти и помощ на бизнеса.
Цел 3: Развитие на туризъм
М 1: Оползотворяване на потенциала за развитие на целогодишен алтернативен
туризъм: Връх Ком, Зона Здравчица, културно-исторически и пешеходни маршрути,
религиозни маршрути и др.
М 2: Ориентиране на селското стопанство към туризма /селски и еко туризъм/.
М 3: Интегрално развитие на алтернативните видове туризъм.
М 4: Обучение на човешките ресурси в областта на туризма.
М 5: Връзки със съседни общини по отношение на туризма.
М 6: Развитие на бизнесинфраструктурата на туризма.
Цел 4: Повишаване на качеството на човешките ресурси
М 1: Подобряване на образователното равнище на населението.
М 2. Подобряване на материалната база на училищата в т.ч. интернет.
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М 3: Подобряване на връзките между училищата и бизнеса.
М 4: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение.
М 5: Изграждане на информационна система за насочване на работната сила.
М 6: Интегриране на ромско и друго население.
Цел 5: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в
общината и заетост в селските райони на общината.
М 1: Повишаване на равнището на научно обслужване и въвеждането на
съвременни технологии в селското стопанство за трайни насаждения.
М 2: Изграждане на нови аграрно-производствени структури за увеличаване на
добавената стойност в общината /трайни култури и преработка на същите/.
М 3: Развитие на общински кластер на базата на трайните насаждения.
М 4: Създаване на тържище за трайни плодове, билки и горски плодове.
М 5: Запазване и на населението и развитие на малките села от общината.
П 2: Изграждане на качествена жизнена среда
Цел 6: Обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура.
М 1: Обновяване на общински пътища, пътища за туристически маршрути.
М 2: Пречиствателни станции за питейна вода и подобряване на водоснабдяването.
М 3: Канализация на населените места и изграждане на ПСОВ.
М 4: Създаване на система за разделно сметосъбиране.
М 5: Грижи за зелените зони в населените места.
М 6: Осветление на населените места.
Цел 7: Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
М 1: Екологичен мониторинг на общината.
М 2: Събиране и третиране на твърди отпадъци.
М 3: Подобряване на енергийната ефективност.
М 4: Рационално използуване на биомасата за производство на енергия и тор.
П3: Постигане на териториален баланс
Цел 8: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града
М 1: Развитие на град Берковица
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М 2: Запазване и развитие на големите села в общината.
М 3: Запазване на населението в малките населени места от общината.
М 4: Подпомагане на бизнеса в малките села.
М 5: Подобряване на инфраструктурата в малките населени места
П 4: Създаване на общински капацитет
Цел 9: Увеличаване на управленския капацитет на общината.
М 1: Подобряване на координацията и взаимодействието на местната власт в
провеждане на мерките за постигане на целите на общината.
М 2: Създаване на програмен и проектен капацитет за участие с проекти в
предприсъединителните и структурните фондове.
М 3: Междуобщински дейности и проекти.
М 4: Подобряване на квалификацията на административния персонал.
М 5: Обучение на персонала за работа с местното население.
С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и осезателно
увеличаване на доходите и покупателната способност на населението.
Реализацията на основната цел е невъзможна без координация и конкретизация на
няколко нива: приоритетни сектори, специфични цели за развитието на тези
сектори, мерки/програми към всяка от целите и конкретни проекти или проектни
идеи за прилагане на всяка от мерките.
Освен компонентите, съдържащи се в основната цел ("икономика" и "жизнена
среда"), планът адресира мерки и към още два компонента на общинското развитие:
"териториален баланс" и "административен, проектен и финансов управленски
капацитет".
Постигането на териториален баланс е стратегическа задача по две причини доказана необходимост от по-равномерно развитие на общинската територия и
шанс да се привлекат средства от структурните фондове на ЕС за тази цел.
Компонентът "управленски капацитет" е от изключителна важност за приложимостта
на плана.

Той

се третира в широк

аспект и

обхваща:

инструменти за

управление/въздействие чрез ресурси на местната власт /недвижими ресурси,
човешки

ресурси,

финанси/,

специализирана

общинска

администрация

по

стратегическо планиране, разработване и управление на проекти, развитие на
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партньорства с бизнеса, нестопанския сектор и съседни общини, информация и
мониторинг.
Четири са приоритетните области/компонента на плана за развитие на общината:
* Постигане на динамична конкурентноспособна общинска икономика, базирана на
знанието
* Изграждане на качествена жизнена среда
* Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и
системата от населени места
* Създаване на общински управленски капацитет за усвояване на европейските
фондове, публично-частни партньорства и реализиране на целите и задачите на
плана.
За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани цели и
мерки, следващи логиката на основната цел:
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1:
ПОСТИГАНЕ

НА

ДИНАМИЧНА

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА

ОБЩИНСКА

ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЕТО
Тази приоритетна област на развитието включва постигането на следните цели и
реализиращи я мерки:
Цел 1: Повишаване на конкурентноспособността чрез привличане и задържане на
фирми в секторите на растеж.
За реализацията на тази цел общината ще работи в сътрудничество с националните
и областните агенции, местния бизнес и неправителствени организации за
улесняване/подкрепа на дейностите по следните мерки:
Мярка 1: Насърчаване на развитието на устойчиви производствени ядра: високи
технологии и динамични производства.
Увеличаването на инвестициите в научно-изследователската дейност е основен
индикатор, отразяващ движението към общинска икономика, базирана на знанието.
Това

означава

икономика,

изградена

непосредствено

върху

производство,

дистрибуция и използване на знания, иновации, нови технологии и информация,
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решаващи ресурси за постигането на висока конкурентоспособност на външните
пазари.
Прилагането на тази мярка изисква:
* Осигуряването на стимули, както от държавата, така и от областта и общината, за
създаване на научно-приложни продукти в съвместна работа с университети и
научни звена, общината и фирмите. Новите стопански структури могат да се
превърнат в потенциални ядра на нови дейности, например био-технологии за
преработка на отпадъци от горското и селското стопанство, програмни продукти за
тях, използуване на добитите биогорива и др., способни да доведат до значително
нарастване на работните места, създаващи висока добавена стойност;
* Привличане на високотехнологични производства чрез активната политика на
местната власт: даване на преференции за изграждане на предприятия в общината,
създаване на кластер за трайни насаждения и туризъм, ускорено преминаване през
административните процедури при регистриране, строителство и стартиране на
дейността, предоставяне на услуги от бизнес подкрепящите организации, търсене
на партньори, пазари, маркетингова информация;
* Насърчаване въвеждането на нови технологии в селското стопанство - по-тясна
връзка

с

университети,

разширяване

на

дейностите

по

увеличаване

на

практическата подготовка на учениците в горните класове и др.
Тази мярка ще бъде подкрепена и от свързаните дейности и проекти, реализирани
по всички цели и мерки на първата приоритетна област.
Мярка 2: Създаване на регионални кластери и мрежи
Понятието "кластер" е въведено от английската дума "cluster" и означава буквално
"грозд". Икономическият му смисъл на думата е: Кластерите са географски
концентрирани взаимосвързани компании и институции. Интеграцията може да бъде
както хоризонтална /между сродни фирми/, така и вертикална - от каналите на
преработка и работата с доставчици до доставка на готовия продукт до клиентите. В
много

от

кластерите

участват

правителствени

и

други

институции

като

университети, държавни агенции по инвестиции, МСП, професионални училища,
търговски

асоциации,

сдружения

на

бизнеса,

чиято

цел

е

да

осигурят

специализирана подготовка, обучение, информация, техническа подкрепа на
съвкупността от предприятия.
Обединяването на фирмите в различни по мащаб и териториален обхват вериги е с
богата история. В съвременната икономическа теория клъстерите се смятат за
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градивните

тухли

на

съвременното

стопанство,

тъй

като

повишават

производителността, иновативността на компаниите и развиват техните конкурентни
предимства. В продължение на години кластерите са възниквали по естествен
начин и на базата на добива, преработката и продажбите на местни или
изключителбни суровини и продукти.
Необходимостта от кластерите е безспорна за бизнеса, но дали това трябва да
бъде планова мярка, инициирана от публична институция? Отговорът се съдържа в
следващото изречение.
Пряко отношение към развитието на кластерите, доколкото те възникват и се
развиват на определена територия, има местната власт. Макар че е с твърде
скромни правомощия, за да осигури някакви съществени преференции за бизнеса,
местната власт има огромно значение за възникването и развитието на кластера.
Поне това показва скромният досега български опит. След спада в производството в
община Берковица сега се наблюдава нужда от нов тип преструктуриране на
предприятията и дейностите - формиране на кластери.
Кластерите са особено важни за малките и средните предприятия, тъй като
акцентират върху определени техни конкурентни предимства и им позволяват да
оцеляват в условията на висока конкуренция благодарение на достъпа до
информация,

специализирани

ресурси,

високата

степен

на

гъвкавост

и

иновативност. Наличието на кластер само по себе си не е задължителна гаранция
за успех.
Водещият мотив за фирмените обединения в кластери е "оцеляване", но това в
сегашни условия означава много повече от обикновено оцеляване: технологично
обновяване, качество, ефективност и в крайна сметка, конкурентноспособност.
В българския си вариант кластерът е обединение на група фирми, работещи в
географска близост и в един и същи бранш, които обвързват дейността си, за да си
сътрудничат и да се допълват взаимно. Целта на грозда от свързани предприятия е
по-голяма ефективност и пробив на чужди пазари.
Самостоятелното излизане на чужди пазари не е възможно за малките български
фирми по много причини: липсват контакти, собствениците не знаят чужди езици,
нямат капацитет, за да изпълнят исканите количества на стоката или услугата и пр.
Затова междуфирменото обединение гарантира необходимото количество, качество
и срок на доставка.
Ето защо производителите във всички сектори все по-често се замислят за
създаване на кластери като начин да се противопоставят на конкуренцията и за да
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оцелеят. Темата става все по-актуална с приближаващото присъединяване на
България към европейските пазари.
По предварителна оценка, икономическата структура на община Берковица
предполага обособяването на поне два кластера: за хранителни продукти - селското
стопанство и хранително-вкусовата промишленост, свързани с тях био-технологии и
туризъм. Възможността за създаване на звена за трансфер на иновации в
селскостопанско-хранителния кластер се оценява като най-съществена, включващ
Националната служба за съвети в земеделието, научни звена, бизнес партньори и
др.
Бенефициери на тази мярка ще бъдат взаимосвързани или допълващи се компании
с активни взаимоотношения, които ползват обща специализирана инфраструктура,
пазари на труда и услуги.
Очаквани резултати от реализацията на тази мярка са:
* Активиране на вертикалната и хоризонтална интеграция за създаване на добавена
стойност;
* Повишаване на доверието между предприятията, общинските и държавните
субекти за насърчаване на икономиката;
* Иницииране създаването на добре работещи мрежи от предприятия на регионален
принцип с цел повишаване на иновативния им потенциал;
* Разширяване достъпа на предприятията до актуална технологична, пазарна,
правна и друга важна за тях информация;
* Внедряване на мерки за разпространението на нови технологии в дадени
индустриални сектори.
Дейности:
* Разработване на рамкова програма за създаване на общински и междуобщински
кластери в селското стопанство и туризма;
* Организиране на партньорство между централните власти, общината, местния
бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и укрепване на
кластера;
* Създаване на център, предоставящ консултантски услуги, включително и
подкрепящ стартиращи фирми по направлението на публично-частна инициатива;
* Стартиране на специални програми за обучение и квалификация - публичночастно партньорство;
* Организация и разпространение на необходимата информация по кластери местна инициатива;
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* Развитие на научно-развойни звена и проекти, предоставящи услуги на кластери;
* Стартиране на пилотни проекти за създаване на кластери.
Местната администрация, макар и с твърде скромни правомощия да осигури
някакви съществени преференции за развитие на бизнеса, има много важно
значение за възникване и развитие на регионалните кластери. В нейната власт е да
инициира програма за развитие на кластерите и да бъде активен участник в
изпълнението на тази програма. Неизменни партньори могат /трябва/ да бъдат:
* Община Берковица,
* Професионални сдружения на предприятия и фирми;
* Технически ресурсни центрове: университети, научни и проектни звена;
* Агенцията за регионално икономическо развитие - Монтана;
* Междуобщински структури: Асоциация за развитие на общините.
Мярка 3: Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктура
Общината ще се насочи активно към привличане на чуждестранни и местни
инвеститори, за да се постигне критична маса за ново технологично развитие и
инвестиции, които ще действат за развитието на по-малките фирми и ще
стимулират растежа на бизнес-услугите.
Прилагането на тази мярка изисква следните дейности:
* Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални
инвеститори;
* Разработване на техническа документация и устройствено решение; съгласуване
на проектната документация с различните институции;
* Идентифициране на различни източници за финансиране на благоустройствените
мероприятия /изграждането на необходимата инфраструктура/;
* Цялостно устройване на територията;
* Изграждане/обновяване на съществуващите и на прилежащите комуникации.
Общината и заинтересованите фирми ще могат да получат значителна държавна
подкрепа по Закона за държавните помощи:
Държавните помощи за изграждане на индустриални зони се предоставят на
общини или на частни фирми, местни и чуждестранни. Кандидатите за такава
помощ представят в Министерството на икономиката съответни проекти за
предварително изграждане на инфраструктура и производствени сгради, които след
това се предлагат на инвеститори.
Държавната помощ включва:
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* Субсидия за развитие на инфраструктура - част от разходите за изграждане на
водоснабдяване,

канализация,

газоснабдяване,

електрозахранване,

локални

пътища, телекомуникации, в т.ч. интернет и др.
* Продажба на държавна и на общинска земя на преференциални цени или
субсидия с цел придобиване на земя от други собственици
Държавните помощи за изграждане на индустриални зони се предоставят в
съответствие със Закона за държавните помощи. Условие за отпускане на помощта
е да има най-малко един инвеститор, който да представи проект за своя инвестиция
в зоната. Освен това, кандидатите за такава държавна помощ представят прогноза
за развитие на зоната.
Финансова подкрепа за изграждане на бизнес паркове и инкубатори ще се получи и
по линия на Оперативните програми по предприсъединителните и структурните
фондове на ЕС. Необходими са изпреварващи дейности от страна на местната
власт за подготовка на технико-икономически и устройствени проекти, свързани с
реализацията на тази мярка.
Мярка 4: Създаване на условия за утвърдени фирми-производители от общината за
изграждане на комплексни търговски обекти с фирмени щандове или на фирмени
магазини
Дейности:
* Възстановяване на традицията за празници на трайните насаждения и търговия с
тях в тържище, което ще осигурява възможност на общинските производители да
представят продукцията си пред потребителите;
* Осигуряване на общинските фирми-производители да разполагат със собствени
щандове и по-добри условия по време на Коледните и други базари;
* Организиране на традиционен фестивал на трайните насаждения.
Мярка 5: Повишаване на конкурентоспособността чрез реклама на общината,
премахване на пречките за инвестиции, координиране на инициативите за
икономическо развитие
Общината и конкретно местната власт имат постигнати съществени частични успехи
в това отношение. В този контекст те трябва периодично да преразглеждат
общинските разпоредби, за да се канализират и улеснят процедурите, свързани с
инвестициите в частния сектор. Особено внимание следва да се отдели на
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рекламата на местните фирми – производители, на туристическите обекти и на
възможностите за възстановяване.
Дейности:
* Реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община Берковица като място
за успешен бизнес, отдих, почивка, туризъм,
* Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори, организиране и участие в
бизнесфоруми и срещи,
* Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво:
- местни данъци и такси,
- поддържане на база данни за свободни общински терени,
- организиране на офис на предприемача в Центъра за общински услуги и
информация за подпомагане издаването на разрешителни или лицензи при
навлизане на нов бизнес,
* Комерсиализация на комуналните услуги чрез сключване на договори за отдаване
под наем, лизинг или концесия, като се пазят интересите на социално слабите
потребители, общественото здраве и качеството на околната среда,
Издаване на рекламна брошура за общината и фирмите в нея.
Цел 2: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес
във всички отрасли
М 1: Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт
по отношение подкрепата на бизнеса и възможностите за финансиране на проекти и
програми от европейски фондове и други донори.
Първата необходима стъпка е към подобряване на диалога и повишаване на
взаимното доверие както между общината и бизнеса, така и между представителите
му.

Втората

стъпка

е

в

координирането

на

бизнес-намеренията,

тяхното

информиране и насочване. За това е необходимо:
* Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на
общината;
* Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти;
* Осигуряване на информация за възможностите за финансиране по Европейски
програми и фондове на регионално, национално и международно ниво със
съдействието на неправителствени организации и научни институции. За целта е
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необходима да се създаде уеб страница на общината и в нея може да се организира
специален раздел за бизнес проекти и намерения на общината в подкрепата му;
* Насърчаване започването на бизнес чрез правни, технологични и икономически
консултации, обучение, "комплексно обслужване" за достъп до информация,
посредничество за издаване на разрешителни, достъп до площ и ресурси за
стопанска дейност;
Мярка 2: Дейности на общината в подкрепа на бизнеса.
Освен с информация и консултации, ефективното подпомагане на средния и малък
бизнес се реализира чрез:
* Промоция на индустриалните постижения на общината,
* Промоция на туристическите услуги и свързаните с него дейности на територията
на общината,
* Създаване на Общински гаранционен фонд,
* Създаване на партньорства и бизнес-училища в адаптиран общински фонд,
* Специализирано обучение на човешки ресурси и услуги,
Приоритетните направления за подкрепа са:
* Развитие на традиционни отрасли с потенциал: селско стопанство и хранителновкусова промишленост, туризъм и свързани с него услуги;
* Развитие на алтернативни сектори: занаяти, животновъдство, производство на
изделия от дърво, био-технологии;
* Съхраняване и социализация на културно-историческото и природно наследство
като основа за развитие на алтернативни форми на туризъм - културно-исторически,
селски, балнеоложки, конгресен;
Цел 3: Развитие на туризма
Община Берковица има всички предпоставки за развитие на туризма. Тя има
значителен потенциал за развитие на алтернативни видове туризъм и е избираема
по мерките за подкрепа развитието на туризма по оперативните програми, в т.ч.
регионалната оперативна програма, финансирани от Предприсъединителните
фондове, а впоследствие от Структурните фондове.
Мярка 1. Оползотворяване на потенциалите за развитие на алтернативен туризъм
Към настоящия момент е спечелен проект за развитие на екотуризма “Изграждане
на екопарк “Ком – Петрохан” и обновяване на съществуващата инфраструктура”,
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което е резултат от избираемите видове дейности по действащата регионална
оперативна програма до 2007 г., по която община Берковица е получила подкрепа за
развитие на туризма. Освен това по тази програма, а очакваната през периода 2007
– 2013 г. е възможно да се получат средства в следните основни направления:
* Подобряване местната инфраструктура, свързана с развитието на туризма, в т.ч.
пътища, съобщителни връзки, електроснабдяване, ВиК и екология; изграждане на
въжен транспорт.
* Подобряване на предлаганите услуги чрез модернизиране на настанителната база
и инфраструктурата за развитие на туристически дейности, свързани с културата и
природните забележителности в общината, привличане на частни инвестиции и
работа в бизнес-мрежа;
* Изготвяне на нови (по отношение на дейностите и дестинациите) туристически
пакети с цел преодоляване на сезонността и географската концентрация на
курортите в границите на общината и съседните й общини;
* Подобряване на маркетинговите стратегии и най-вече на услугите за определяне
на специфични пазарни сегменти с цел увеличаване броя на туристите в общината.
Зоните с потенциал за развитие на туризъм в общината са:
1. Зона Ком и зона Петрохан – планински, еко и селски туризъм.
2. Зона Ашиклар – планински, еко и балнеоложки туризъм.
3. Зона Здравченица - комбинации от планински, еко и селски туризъм.
4. Културно-исторически маршрут, който включва: антична крепост Калето, Римската
баня и крепостта Зидо.
5. Берковица – балнео и спа туризъм, съчетан с лечебни процедури за белодробни
заболявания.
6. Религиозен туризъм с посещение на Клисурски, Лопушански и Чипровски
манастири.
7. Ловен туризъм в Учебно-опитно горско стопанство Петрохан, както и риболов.
8. Селски туризъм в с. Бистрилица – Еко-комплекс “Стари бистрилишки къщи”.
9. Празник /фестивал/ на ягодата (втората седмица на м. юни).
10. Празник на малината (втората седмица на м. август).
11. Комбинация на цитираните видове алтернативен туризъм.
12. Свързване на туристическия потенциал на общината с този на съседните
общини с цел обогатяване и разнообразяване на предлаганите услуги и обекти.
Дейностите по туристическото предлагане на община Берковица все още се
фокусират върху планинския туризъм около връх Ком, но това не е достатъчно и не
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позволява развитието на целогодишни форми на туризъм. Във връзка с това е
целесъобразно да се извърши насочване на общината към следните основни
дейности:
1. Поддържане и развитие на историческия музей и къщи-музеи.
2. Реставрация на стари къщи в селата и развитие на селски туризъм.
3. Развитие на екотуризма, особено в летния период.
4. Съчетаване на спа туризма с оздравителни преходи по екопътеки и културноисторически паметници на територията на общината.
5 Създаване на общ рекламен пакет за туристическо предлагане в общината.
Дейностите за развитието на туризма в общината са включени в приоритетна
област 3.
Постигане на териториален баланс в развитието на общината.
За да са конкурентноспособни туристическите продукти на общината, трябва да се
създават при съблюдаване на два основни принципа: максимално разнообразие и
максимален обхват. Първият принцип предполага предлагането на туристически
продукти с много профили: балнеолечение, антични паметници, дегустация,
етнография, природни феномени, екотуризъм, селски, ловен туризъм и др. Вторият
принцип предполага обвързване на общинските туристически продукти с регионални
и национални вериги на маршрутно-познавателни туристически продукти.
Цел 4: Повишаване на качеството на човешките ресурси и съответствието му с
търсенето на работна сила на пазара на труда
Качеството на човешките ресурси все още е едно от основните конкурентни
предимства на общинската икономика. То се основава на доброто образование,
наличието на гъвкавост на пазара на труда и сравнително доброто съотношение
между цената на труда и квалификацията. Същевременно, обаче, Берковица
започва постепенно да губи предимствата си по отношение на работната сила, тъй
като тя все повече се оказва по-квалифицирана за работа с остарели технологии
или в малки по размери предприятия, където няма възможност за специализация
без наличието на кластери.
Липсата на достатъчно средства за научно-изследователска и развойна дейност,
сравнително ниската степен на използване на съвременни информационни и
комуникационни технологии, "изтичането на мозъци", липсата на осъзната фирмена
политика за квалификация и обучение на работната сила, са сериозни негативни
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тенденции,

които

категорично

потвърждават

необходимостта

от

адекватни

действия.
Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на
човешките ресурси в общината следва да се реализират в партньорство между
местната власт и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса,
сдруженията на бизнеса, териториалното разделение на труда, неправителствения
сектор. За целта следва да се използват всички възможности, които се предлагат за
финансова подкрепа на тези мерки и проекти от действащите оперативни програми
до 2007 г. и новите оперативни програми 2007-2013 г., както и различните
инициативи на ЕС.
Мярка 1: Подобряване на образователното равнище на човешките ресурси
съобразно потребностите на инвеститорите и икономиката
Местната власт в партньорство с бизнеса и средните училища, съвместно с бюрото
по заетостта следва да разработи програма за привеждане на работната сила в
съответствие с новите потребности на икономиката и инвеститорите. До голяма
степен действията на общината по тази мярка са ограничени до осъществяване на
планираната

децентрализация

на

образованието,

т.е.

прехвърляне

на

отговорностите по управление на професионалните училища и паралелки към
общината. Във всички случаи подобна програма ще насочи действията на общината
в изграждането на конкурентноспособна работна сила, което ще бъде основна
силна страна на общината в конкурентната борба. За целта следва да се създаде
Съвет за партньорство по образованието и обучението в общината. Този въпрос е
свързан и перспективите за поддържане на мрежата от училища на територията на
общината. Намалението на броя на децата и увеличението на дела на децата от
ромски или друг произход е твърде важно предизвикателство за възстановяване на
ресурса от млади специалисти за нуждите на общината.
Мярка 2. Подобряване на обучителната среда за осъществяване на преход към
информационно общество.
Основните дейности, които ще бъдат подкрепени по тази мярка, са:
* Адаптиране на учебни сгради, закупуване и монтаж на компютърни мрежи и друго
оборудване;
* Развитие на информационните технологии, обогатяване и развитие на бази данни,
създаване на информационни системи по сектори в общината и др.
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Други допълнителни дейности могат да включват:
* Осигуряване на професионално насочване в началните класове на средните
училища;
* Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между
уменията и нуждите на пазара на труда, както и на такива за адаптиране на
ромското население;
*

Създаване

на

програми

за

професионално

образование

и

обучение

в

информационните и комуникационни технологии;
* Включване на информационните и комуникационните технологии в програмите на
училищата, търсене на партньорства с бизнеса в процеса на обучение чрез
провеждане на практики, привличане на работа и др.;
* Развитие на връзките между социалните и икономическите партньори и
мониторинг на нуждите на пазара на труда.
Мярка 3: Създаване на връзки между училищата и пазара на труда в общината
Прилагането на тази мярка изисква ефективно партньорство между общината,
бизнеса и училищата, както и подкрепата на държавата за извършване на следните
дейности:
* Изграждане на училищен консултативен център за професионална реализация на
учениците;
* Въвличане на работодателите в процеса на подготовка на учениците чрез
договарянето на стажове, практики и други форми за придобиване на практически
опит и ориентация още в рамките на обучението. Особено внимание следва да се
отдели на възнаграждението на учениците при включването им бизнеса.
Мярка 4: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел
повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и
инвестиционния процес
Пазарът на труда не гарантира в достатъчна степен възвръщаемост на
инвестициите в обучение. Ефектът от обучението не се реализира веднага, а в
дългосрочна перспектива. Освен това работодателите са настроени предпазливо и
по-скоро консервативно и негативно към инвестиции в подготовка и повишаване на
квалификацията на работната сила. Това се определя от ниската степен на
развитие на системата за лоялност на работника към дружеството, в което работи.
Мярката предлага действия за насърчаване и подкрепа на професионалното
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обучение и отговаря на предизвикателствата на средата. В тази връзка е
необходимо да се доразвият и приложат идеите за съвременни образователноквалификационни центрове за непрекъснато повишаване на квалификацията на
заетите и с цел тяхната по-голяма адаптивност за работа на територията на
общината.
Местната власт в сътрудничество с местните социално-икономически партньори
следва да подпомогне следните дейности по тази мярка. Тези дейности са
избираеми също така и по регионалната оперативна програма до 2007 г., като ще
бъдат включени и в Националната оперативна програма за регионално развитие
2007-2013 г.:
* Достъп до продължително професионално обучение и обучение по време на
работа;
* Интервенции, отнасящи се до активно включване на социални партньори:
дружества,

асоциации

и

др.,

в

продължително

професионално

обучение,

провеждане на проучвания за нуждите на пазара на труда, работа в мрежа и др.
Важна мярка може да бъде работа в домашни условия, занаяти и влагане на труд в
различни туристически инфраструктури;
* Професионална преориентация /повторно обучение/, преквалификация на заетите
в районите, в които се осъществяват структурни промени;
* Помощ за индивиди за самонаемане и надомна работа;
* Стажове за млади хора.
Мярка 5: Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите
работна сила и съответно за предлаганите специалисти
Тази система е необходима за осигуряване на адекватно професионално
ориентиране, информиране и консултиране. Необходима е още за навременно
насочване към обучение, съответстващо на предвижданите промени в структурата
на производството и услугите (както и на новите технологии).
Цел 5: Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в
общината и заетост на населението в селата на общината
Селското стопанство на общината има всепризнати нужди от комасация и
ефективен пазар на земята, достъпни кредити, обновяване на машинния парк,
възстановяване

на

хидро-мелиоративната

мрежа,

използване

на

ресурса/капацитета за увеличаване на трайните насаждения и развитие на
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дейности, свързани с оползотворяване на горски плодове и билки. Без да се
изключват от обсега на плана, тези нужди/възможности се третират като желано
следствие от адекватна държавна политика и следния пакет от рамкови мерки:
Мярка 1: Създаване на условия за повишаване на нивото на научно обслужване и
въвеждането на съвременни технологии на производство в селското стопанство
Тази мярка е производна от Цел 1, преследваща конкурентноспособност и
внедряване на нови технологии в сектора. Селското стопанство е база, "изтеглена" в
развитието си от хранително-вкусовата промишленост, които заедно образуват
кластер и са основа за развитие на туризма. Преди достигане до конкретни действия
за "създаване на условия", мисията на общината, професионалната и академичната
общност на сектора е да поведат диалог със стопанските субекти и да създадат
партньорство с консолидирана цел за развитие на производството на трайни
насаждения: ягоди, малини и др.
Мярка 2: Създаване на условия за изграждане на нови аграрно-производствени
структури на базата на частно фермерство от европейски тип
Общината с държавна помощ и чрез подготовка на специалисти в училищата,
създават предпоставки за управление на фермерски бизнес. Засега това е само по
желание. Причините са много, но най-важната е, че мащабът на "фермерство от
европейски тип" попада в зоната на крайна уязвимост в един нерегулиран и
незащитен пазар като българския. До появата и самоорганизирането на желаните
селскостопански структури е необходима поне протекция от нелоялна конкуренция и
осигуряване на "справедливи" изкупни цени на продуктите от преработвателите.
Това

е

позиция,

която

заинтересованите/засегнатите

може
страни,

да

се
с

"извоюва"

посредничество

в
на

преговори
общината

със
до

осигуряване на държавни провизии за тези условия. Без такава подкрепа не е
възможно да се създаде конкурентноспособна фермерска дейност за трайните
насаждения в община Берковица.
Мярка 3: Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните
производства и съответните преработващи единици с цел затваряне на веригата
"земя - краен продукт" и развитие на общински кластери
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Тази мярка се отнася до трайните насаждения и производите от тях. Тя е свързана
със създаването на кластер "храни" и трябва да се реализира паралелно с
дейностите по нея.
Едновременно с това тази мярка е основа и за развитие на алтернативния туризъм,
защото добавя привкус на “аромат на Берковски ягоди” за посетителите на
общината.
Мярка 4: Изграждане на тържище за трайни и горски плодове и билки
Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще
повиши изискванията, както към нивото на качеството на търговията с плодове и
зеленчуци, така и съответствието на качеството на продуктите с международните
стандарти. От друга страна така ще се гарантират достатъчно високи изкупни цени и
ще се поддържа вътрешната конкуренция на територията на общината.
Мярка 5: Развитие на малките села от общината чрез създаване на алтернативна
заетост и изграждане на инфраструктура за задържане на населението.
Алтернативната заетост може да се реализира с проекти за стимулиране на
производството на трайни насаждения, горски плодове и билки, възможно
пчеларство и планинско животновъдство. В много от тези села има потенциал за
създаване и предлагане на продукти за селски туризъм.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Цел 6: Обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура по стандартите
на съвременния бизнес.
Като водещ стандарт е изведен този на "съвременния бизнес", за да бъде наложен и
в битовия сектор. От гледна точка на бизнеса, изградеността на основната
инфраструктура и качеството на предлаганите от нея услуги: транспортни,
съобщителни,

доставка

на

канализация,

пречиствателни

вода,

елелектрическа

станции

т.н.),

се

енергия,
разглеждат

газоснабдяване,
като

базово,

задължително условие за развитието на икономиката и привличането на инвестиции
в общината, което налага координирано устойчиво и в съответствие с очакваното
търсене развитие на различните видове инфраструктура. От гледна точка на човека
и жизнената му среда, стандартите на техническата инфраструктура се третират
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като основен елемент на жизнения стандарт. За развитие на инфраструктурата в
общината се предлагат следните мерки:
Мярка 1: Общински пътища
Дейности - трайно подобряване на експлоатационното състояние на пътищата:
1. Подобряване на експлоатационното състояние на пътищата и на нивото на
изграденост на уличната мрежа;
2. Рехабилитация на общинските пътища, осигуряващи достъп до регионалната
пътна мрежа (пътищата от ІІ и ІІІ клас) - водещи от центъра на общината към
селата, областта, столицата и другите икономически райони;
3. Повишаване на допустимото осно натоварване на пътните настилки на
общинските пътища.
4. Подобряване на пътищата /с покритие и горски/ за целите на туризма, горското и
селското стопанство.
5. Поддържане на състоянието и маркировката по пътеки и пътища за туризъм.
6. Строителство на нови пътища и пътеки в ДГФ и общински земи.
7. Ограничаване на достъпа на автомобили до туристически обекти с цел тяхното
опазване и поддържане на чистота около тях.
Мярка 2: Водоснабдяване
Дейности:

рехабилитация

и

ново

строителство

на

водопроводната

мрежа,

осигуряване на непрекъснато водоподаване и гарантиране на качество на водата
Дейностите по тази мярка са свързани с:
1. Изграждане на пречиствателни станции за питейна вода /ПСПВ/
2. Замяна на тръбопроводи за намаляване на загубите на вода поради
амортизирани водопроводни мрежи;
3. Трайно премахване на режима във водоснабдяването на населените места в
общината; изграждане на планински микроязовир;
4. Гарантиране на качеството на питейната вода в селата от общината;
5. Използуване на местни водоизточници най-вече по туристическите маршрути в
общината. Изграждане на чешми от местни майстори с местни материали.
6. Изпозуване на свободно течащите води за напояване и изграждане на местни
напоителни системи.
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7. Поддържане на висок подземен водестоеж чрез изграждане на баражи и вирове
по реките с цел задържане на водата: буни, траверси, брегоукрепителни
мероприятия.
8. Административна реформа на областното водоснабдяване.
Мярка 3: Канализация
Дейности: изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Берковица и
изграждане на канализационни мрежи в селата на общината.
1. Проектиране на ПСОВ за град Берковица.
2. Проектиране на пречиствателни станции за големите села в общината.
3. Изграждане на канализации в селата.
4. Изграждане на големи септични ями и ограничаване на изпускането на канални
води в свободно течащите води и реките.
5. Използуване на отпадните води за напояване /след пречистване/.
Мярка 4: Подобряване на параметрите на електроснабдяването
Дейности:

гарантиране

на

електроснабдяването

и

на

параметрите

на

електрическото напрежение в отдалечените села и къщи.
Мярка 5: Подобряване на съобщенията
Гарантиране на откриването на телефонни постове във всички села на общината.
Гарантиране на покритието на територията на общината от мобилните оператори.
Мярка 6: Изграждане на интернет мрежа в общината
Развитие на мрежата от интернет и ползуването му от населението във всички
населени места на общината.
Цел 7: Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
Дейностите по тази мярка са свързани с развитие на местната инфраструктура за
опазване и подобряване на околната среда. Мерките са следните:
Мярка 1 по опазване на околната среда:
1. Запазване на природата и биологичното разнообразие на Берковска Стара
планина.
2. Предпазване на природата от антропологичното въздействие.
3. Развитие на системата за събиране и обработка на отпадъците.
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4. Съчетаване на екологичните изисквания и природните дадености с развитието на
местната икономическа активност за постигане на устойчивост;
5. Подобряване на природната среда за привличане на инвестиции.
6. Екологичен мониторинг - следене на замърсяването на въздуха, водата и
почвата.
Ефектът на тази мярка ще се засили, ако "служебното" начало се преодолее и
информацията своевременно се оповестява. Това е път към информираност,
обществени инициативи и изграждане на екологично съзнание.
7. Третиране на твърдите отпадъци. Премахване на нерегламентираните сметища,
организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци.
Действията по тази мярка са разнородни - от административни санкции и общински
инвестиции до възпитателни/образователни кампании.
Основна задача е премахването на нерегламентирните сметища на територията на
цялата община и особено в планинските райони, които ще се използуват за туризъм.
Мярка 2: Енергийна ефективност
Действията по тази мярка включват:
1. Реализиране на програма за газификация на Берковица;
2. Топлинно саниране на големите обществени сгради, задължително по Закона за
енергийна ефективност;
3. Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата,
включително топлинна изолация;
4. Подобряване и повторно представяне на проектното предложение за подмяна на
уличното осветление с енергоефективно;
5. Стимулиране на ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници
чрез масово информиране за предимствата и възможностите;
6. Използуване на природни материали в строителството на туристическа
инфраструктура.
7. Използуване на местни суровини за добив на енергия и преработване на горски и
селскостопански отпадъци за добив на енергия.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3:
ПОСТИГАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛЕН БАЛАНС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНСКАТА
ТЕРИТОРИЯ И СИСТЕМАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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Цел 8: Намаляване на диспропорциите между селските райони и града
С тази цел се преследва създаването/стимулирането на производства и услуги в
локализации извън града. Освен икономическата мотивация, се очаква значително
увеличена местна заетост, задържане на население и в крайна сметка - оживяване
на селските райони на общината. В устройствен и функционален смисъл
предложените локализации за "целенасочено въздействие" (развитие) са наречени
"вторични опорни центрове" на общината.
За разлика от мерките по горните цели, които имат структурен характер, мерките по
тази цел представляват специфични пакети от разнородни действия, осигуряващи
краен планиран резултат. Условно, тези мерки могат да се нарекат "кластерни", тъй
като предлагат съвкупност от мерки за задържане на населението в селата.
Мярка 1: Градско развитие
След пълноправното включване на страната в Европейския Съюз от 2007 г. ще
бъдат избираеми за финансиране дейности по градското развитие. Град Берковица
и градската агломерация могат и следва да защитят проекти в следните области:
* Градско обновяване (без жилищния сектор)
* Стратегии с гражданско участие
* Интегрирани стратегии за справяне с високата концентрация на икономически,
екологични и социални проблеми, засягащи градските агломерации. Рехабилитация
на физическата среда, развитие на околностите и опазване и развитие на
историческото

и

културното

наследство

с

мерки

за

насърчаване

на

предприемачеството, местната заетост и развитие на териториалната общност,
както и предоставяне на услуги на населението при отчитане на променящите се
демографски структури.
Стратегиите се отнасят до следното:
* Възстановяване на сградния фонд: защита и възстановяване на сградите,
обществените

площи,

запустялите

и

замърсените

терени;

опазване

на

историческото, културното и природното наследство; създаване на устойчиви
работни места; интеграция на възрастните хора, подобряване на сигурността и
предпазване

от

престъпността,

подобряване

на

общественото

осветление,

теленаблюдение, намаляване на натиска върху незастроените терени.
* Развитие на предприемаческия дух, въвеждане на местни пактове и инициативи в
областта на заетостта: помощи за обслужване на МСП и за трансфер на технологии;
обучение в нови технологии; опазване на ОС; предлагане на културни и спортни
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дейности; детски ясли и градини; алтернативни грижи за деца и възрастни; равни
шансове между мъже и жени.
* Интегрирани системи за обществен транспорт, по-рентабилни и екологосъобразни:
интегриран обществен транспорт към зоните с концентрация на дейности и заетост;
телематични услуги за резервации и плащания; чисти превозни средства и с пониско енергийно потребелние; мерки за велосипедисти и пешеходци; обучение на
персонала в сектора.
* Действия в полза на околната среда: намаляване и обработка на отпадъците;
селективно събиране и обработване; анализ на качеството на въздуха; ефикасно
управление на водите; намаляване на шума; използване на възобновяеми
енергийни източници; обучение в областта на управление на околната среда.
* Развитие на потенциалите на информационното общество за гражданите и МСП:
по-добър достъп до обществените услуги, обучение, култура и др.; обучение и
оборудване за дистанционна работа (телеработа); информационни системи за
управление на човешките ресурси и здравните услуги; адаптиране към пазара на
труда; подкрепа на местните власти за трансфер на ноу-хау и технологии.
* Насърчаване на доброто "градско управление": изследвания и експертизи за
реорганизацията и подобряване на общественото обслужване; създаване на нови
структури за градско управление; въвеждане на показатели за оценка на устойчивия
характер на местното управление; информационни кампании и подобряване
достъпа до информация за гражданите; мерки за включване на гражданите в
процесите на вземане на политически решения; обмен на опит и добри практики на
местно управление.
Мярка 2: Развитие на големите села в общината
1. Предварителни инвестиционни проучвания, инициирани от общината за тези
села;
2. Уреждане на собствеността - чрез изкупуване от общината или създаване на
акционерно дружество със собствениците;
3. Изготвяне на устройствен и инвестиционен проект за развитието на всяко село;
4 Търсене на инвеститор/съдружник за изграждане на инфраструктура в селата.
Мярка 3: Развитие на малките села
Малките села се развиват на базата на природните дадености, развитието на
приоритетните икономически сектори: селско стопанство и туризъм, селска
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настанителна база, като всяко село може да се развие успешно като туристически и
рекреационен център, което да допълва и стимулира сегашните му стопански
функции.
Действията включват:
* Иницииране и създаване на туристически продукт, базиран на туристическите
ресурси в селата на общината включително културните ценности на Берковица;
* Организиране на общинско сдружение по туризъм за подкрепа на туризма в
селата;
* Рехабилитация и доизграждане на пътищата от Берковица към селата;
* Етапни програми за благоустрояване на селата.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4:
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
НА ПЛАНА
Цел 9: Увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на
общината
Общината трябва да укрепи потенциала си в следните приоритетни сфери:
1. Спазване на общинската визия и цели.
2. Разработване на подстратегии за развитие на общината.
3. Координация на различните стратегии.
4. Разработване на общинска политика за постигане на целите;
5. Разработване и управление на проекти за усвояване на средства от
Предприсъединителните фондове, Структурните фондове и Фонд "Кохезия";
6. Развитие на публично-частни партньорства.
7. Мониторинг и оценка на стратегическия план и програмата за реализацията
му.
Мерките по тази приоритетна област ще включат:
Мярка 1: Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на
местната политика
Видовете дейност, които следва да бъдат подкрепени, са:
* Развитие на партньорства с частния сектор, неправителствения сектор и цялата
местна общност;
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* Изграждане на съвет/консултативна група за партньорство по изпълнение на
плана;
* Обучение на местните партньори в прилагане на принципа на планиране с
участие;
* Работа в мрежа;
* Развитие на общинското управление и маркетинг в партньорство;
* Информация и публичност на предвидените мерки в плана;
* Дискусионни форуми.
Мярка

2:

Създаване

програмиране,

на

капацитет

за

ефективно

управление,

планиране,

координация, организиране, отчет, анализ, контрол, наблюдение,

оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните инструменти на
ЕС, а така също от национални и местни източници.
* Техническа помощ за подготовка на проекти;
* Обучение и развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол;
* Информационно осигуряване на процеса на управление;
* Разработване на системи за мониторинг.
Успехът на обсъдените по-горе инициативи изисква и активно ръководство от
страна на един предприемчив орган на местната власт, който работи в тясно
сътрудничество

с

бизнес-общността,

неправителствения

сектор,

научно-

изследователските институти и неправителствените организации. В следващите
години общината ще трябва да поеме по-голяма отговорност за маркетинга на
местната икономика и нейните конкурентни предимства. В този контекст кметът,
Общинският съвет и цялото ръководство на общината ще се нуждаят непрекъснато
от консултации за последиците от промените в национален и глобален мащаб върху
развитието на местната икономика, за да може обществената и частна помощ,
свързани

с

развитието

на

инфраструктурата,

обучението,

пропагандиране,

лобиране и т.н. да бъдат по-добре насочвани.
За реализация на принципа на партньорство общината следва да изгради
консултативна група за партньорство между обществения/частния сектор по
проблемите

на

развитието

на

бизнеса,

която

ще

оказва

помощ

при

осъществяването на местната икономическа политика и ще упражнява надзор на
системата за мониторинг на Общинския план.
Мярка 3: Междуобщински дейности и проекти
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Важен аспект в разработването на настоящия план за общинско развитие е
обвързаността му с тези на съседните общини и с плана за развитие на областта.
Част от заложените в плана на Берковица мерки имат надобщински характер
(кластери, туристически продукти, маркетинг, реклама, екология, инфраструктура),
но за реализирането им в подобен обхват е необходима координация и съгласуване
с потенциалните партньори още на тази фаза от изработване на плана.
При самото планиране на мерките е логично общината, която има най-голям
интерес от реализацията им, да поеме инициативата за планиране, проектиране,
съгласуване и координация. На определен етап от развитието на сътрудничеството
между общините, може да се стигне до институционализирането му, дори до
регистриране на партньорства, водещи до създаване на нов юридически субект,
чрез който интересите на всички страни да бъдат отчетени и защитени.
Независимо че основната роля в координацията на общинските планове за развитие
принадлежи на общините, при съвместни дейности и проекти би следвало да се
посредничи и от областните съвети за развитие, тъй като инициативите имат
отношение към областните стратегии и регионалните планове за развитие.
V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица е структурен елемент на общинския план за
развитие. Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените в плана
мерки.
Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и
проекти са:
* Национални източници, включващи средствата на държавното финансиране:
републикански бюджет, общински бюджети, Финансиране от търговски дружества с
държавно и общинско участие и от частни търговски дружества;
* Средства по Инвестиционната програма за развитие на районите за целенасочено
развитие, която ще включва средства за развитие на тези райони, разпореждана от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
* Средства с източник Европейския съюз - предприсъединителни фондове ФАР,
САПАРД и ИСПА до началото на 2007 г.; Структурни фондове и Кохезионен фонд,
както и останалите инициативи на Общността - след приемането на страната ни за
пълноправен член на ЕС;
* Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.
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* Привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.
Както всички общини, така и община Берковица трябва да разчита на собствения си
капацитет и ресурси за финансиране подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране. От една страна, това означава при съставянето на годишните
бюджети да се определят приоритети и да се отпускат средства за разработване и
съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна това налага възприемане
на активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване на
партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез
обединяване на средства.
Продължаването на процеса на финансова децентрализация и предоставяне на поголяма автономност на местните власти ще допринесат за повишаване на
капацитета на общините, в т.ч. на община Берковица за усвояване на средства по
Европейските фондове. Освен това се предвиждат и други мерки за утвърждаване
на финансовата децентрализация, напр.:
* Разработване на законови процедури, регламентиращи правомощията на
общините

да

емитират

дълг:

процедури

по

обезпечаване,

получаване

и

оповестяване на кредитен рейтинг, публичност и отчетност на операциите;
* Стимулиране развитието на общинските кредитни пазари;
* Даване на автономност на местните власти при въвеждането на преференции за
инвеститорите от гледна точка на местните данъци и такси, развитие на
инфраструктурата

и

т.н.,

така

ще

се

създадат

условия

за

насърчаване

инвестиционната дейност в общините и предвид процеса на финансовата
децентрализация. С действието се цели стимулиране на състезателния характер
при привличането на инвеститори от отделните общини.
Всички тези мерки ще доведат до нови възможности за финансиране и
разработване на проекти и привличане на инвестиции от местните власти.
За да се осигури постоянното частно съфинансиране на дейностите, финансирани
от Структурните фондове, ще се обърне внимание на мерките по Оперативните
програми, където се изисква частно съфинансиране. Предвижда се създаването на
публично-частни партньорства предимно в областта на подобряването на базисната
инфраструктура и в създаване на кластери.
Прилагането на принципа на публично-частните партньорства за изпълнението и
финансирането на задачите на общинското развитие трябва да се разглежда като
въпрос от непрекъснато нарастваща степен на значимост. В настоящия момент
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участието на частния сектор в изпълнението на програмите за общинско развитие е
ограничено почти изцяло до съфинанисрани проекти с крайни бенефициенти МСП.
Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета за усвояване на средства на общината. Усвояването на
огромните средства по Структурните фондове и фонд Сближаване не би било
възможно без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е.
на цялата общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой
висококачествени проекти. В пазарната икономика финансовите средства са
съсредоточени основно в частния сектор. Здравите местни партньорства с частния
сектор откриват пътя към частно съфинансиране, с което се осигуряват
допълнителни средства за местни проекти.
В рамките на този общински план за развитие са предвидени два планови периода първият включва изпълнението на мерки със срок до 2006 г. по плана за периода
2000-2006 г. Вторият период обхваща новия програмен период, от 2007 до 2013 г.
Това е периодът, в който ще се разчита и на структурните фондове на ЕС. До края
на първия условен етап общината би трябвало да е подготвила и създала основния
набор от стратегически документи: мерки, програми и проекти, стартиращи през
2007 г. Създадената до тогава "банка" проекти е решаваща за реализиране на
инвестиционната част от програмата.
Наложително е да се приложат неотложни мерки за повишаване на управленския
програмен и проектен капацитет на общината, доколкото достъпът до тези
финансови източници трябва да зависи от нейната действителна способност да
представят ефективни и конкурентни проекти. Местните участници трябва да
осъзнаят, че успешното им участие в Структурните фондове на ЕС и програмите,
подкрепящи регионалното развитие, ще зависи и от тяхната инициатива, способност
за поемане на риск, новаторство и капацитет за изграждане на партньорство.
Индикативната финансова таблица е дадена в Приложение 4.
Финансовите разчети за повечето мерки и проектни идеи са базирани само на
експертно предположение, доколкото таблицата има индикативно значение.
VІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
VІ.1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
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Местната общинска власт има ключова роля при изпълнението на амбициозните
стратегически цели. От формулираните цели произлиза сложен комплекс от
мерки/задачи, излизащи отвъд рутинните задължения и управленски капацитет на
общинската администрация.
Това

налага

създаване

на

специализирано

звено

в

администрацията

по

Стратегическо планиране и развитие на принципа на партньорство.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да е формална. Активното
привличане на бизнеса и неправителствения сектор е необходимо условие за
реализация на предвидените мерки и проекти. Липсващият ресурс от идеи,
компетенции, мотивация и пари се съдържа в местната общност. По повод
изпълнението на плана, този ресурс трябва да бъде мобилизиран по най-добър
начин.
Освен това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на общия
капацитет на управление на общинската администрация, както и на партньорите в
общинското развитие, както е посочено в Приоритетна област № 4 на плана.
Изпълнението на Общинския план за развитие ще се реализира по два канала.
Първият основен канал е чрез включване на мерки и проекти на общинския план в
плановете за развитие на областите и районите за планиране и следваща итерация
на плановия и програмен процес е включването в Националната оперативна
програма за регионално развитие 2007-2013 г. Този канал формира средствата от
различните фондове: от ЕС и национални такива.
Вторият основен канал е чрез мотивирани действия на местната власт в
партньорство с частния бизнес и неправителствения сектор да реализира друга
значителна част от мерките и проектите със собствени средства. Това означава
мобилизиране на собствени средства, в т.ч. и от частни организации, за да могат да
се изпълнят идеите и проектите на общината.
Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е основата за
постигането на резултати по реализацията на плана и по двата канала.
Кметът на общината, освен че организира изработването на Общинския план за
развитие и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и приемане
от Общинския съвет, управлява, организира, координира и контролира дейността
по изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за развитие,
представя годишен и заключителен доклад за изпълнението на Програмата за
реализация на Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет,
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осигурява публичност и прозрачност на Общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
Освен това като член на Областния съвет за развитие кметът на общината има
възможност да влияе върху определянето на мерките и проектите, които ще бъдат
включени и финансирани от Националната оперативна програма за регионално
развитие, а така също и в новата Инвестиционна програма за развитие на районите
за целенасочено въздействие.
В своята дейност кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска администрация.
Необходимо е изграждането на консултативна група за партньорство между
обществения/частния сектор по проблемите на развитието на общината. Тя, заедно
с Комисиите на Общинския съвет, ще оказват помощ при осъществяването на
местната икономическа политика и ще упражняват надзор на системата за
мониторинг на Общинския план.
VІ.2 МОНИТОРИНГ/НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,
необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работата по
изпълнение на Общинския план. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от управлението на изпълнението и прилагането на плана. Той
изпълнява основна функция: отчита, анализира и осъществява обратна връзка с
изпълнителите на плана. От друга страна той предотвратява

рисковете пред

изпълнението на предвидените дейности. Чрез мониторинга се проверяват
резултатите и равнището на постигане на стратегическата цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничение между мониторинг и оценка, може да
се каже, че "оценката започва там, където свършва мониторингът", че оценката се
фокусира върху ефектите, резултатите, постиженията и изпълнението, докато
мониторингът е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и отчасти –
резултатите. Мониторингът трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна
дейност, докато оценяването е дейност, която се оществява след приключване на
определена работа, постигане на определен резултати или се извършва на
определен период от време. Оценката не е постоянна дейност, но е важен елемент
на общия мониторинг на процесите, протичащи по управление на реализацията на
плана в обищната. Мониторингът преди всичко дава информация за текущото
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състояние на изпълнение на плана, докато оценката "преценява" информация за
резултатите от плана.
Наблюдението на изпълнението на плана се извършва от специализирана група към
основната изпълнителна институция - звеното по Стратегическо планиране. Групата
за наблюдение:
* разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана,
както и сроковете за изпълнение на отделните мерки и задачи;
* периодично извършва преглед на постигнатия напредък, в т.ч. и резултат. Особено
внимание се отделя на персонала включен в изпълнението на плана;
* разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на
целите;
* разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
* ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който кметът внася в
Общинския съвет;
* прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите. Особено място се отделя на
пренасочване на човешките, материалните, финансовите и информационните
ресурси за спазване на целите и сроковете за изпълнение на плана.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес
върху територията на общината: настъпващи промени в състоянието на средата в
резултат от предприети интервенции. Това изисква набор от специфични
индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване
изпълнението на плана.
Предложената по-долу система от количествени и качествени индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на плана отговаря на средните изисквания:
стремеж

към

количествено

представени

индикатори,

т.е

измерими,

систематизирани, стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими, както
и да се допълват от система от данни, която да осигурява периодичното им
набиране, верификация на информацията, достъп до тях.
Актуализация
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да остане
относително "твърд" в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав по
отношение на мерките, проектите и сроковете.
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Сводна таблица на инвестициите за община Берковица
за 2006 г. и в периода 2007 - 2013 година - хил. лв
Година

Необходими
финансови
ресурси
1

2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Общо
Всичко +2006
Дял
%

Общо

Общо
ДС

Републикански
бюджет

Общински
бюджет

Държавни
търговски
дружества

Частни
търговски
дружества

Общо
финансиране
от ЕС

2

3

4

5

6

7

8

9

11042.5

4507

1482

1045

434

3

3025

6535.5

34558
39810
47270.5
230494.5
218759.5
263817
312397
1147106.5

12858
21056
26865.5
20457.5
10084.5
6997
6797
105115.5

5374
8244
10814.5
5039.5
2309.5
2441
2241
36463.5

4001
6642
9820
4416.5
1802.5
2059
1859
30600

895
996
911.5
540
424
299
299
4364.5

478
606
83
83
83
83
83
1499

7484
12812
16051
15418
7775
4556
4556
68652

21700
18754
20405
210037
208675
256820
305600
1041991

109622.5
37945.5
0.0946532 0.032763919

31645
0.027323773

4798.5
1502
71677
0.0041432 0.001296897 0.061889273

1048526.5
0.905346808

1158149
1
100

9.5

3.3

2.7

0.4

0.1

6.2

90.5

Приложение 2
График за поетапно закриване на нерегламентираните сметища и въвеждане
в организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци
на територията на община Берковица

№
по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Населени места
сметища
с.Ягодово
с.Песочница
с.Мездрея- м. На изток
с.Рашовица
с. Цветкова бара
с. Бързия- м. Докатовец
с. Гаганица- м. Нешин камък
с. Замфирово - м. При гробището
с. Комарево- м. Игрището
с. Костенци- м. Веринишки дол
гр. Берковица - м. Раковица
с. Балювица- м. Мъртвината
с. Бистрилица- м. Северо -изток
с. Бокиловци - м. Пъстрова глава
с. Боровци- м. Прокара
с. Замфирово- м. Герин дол
с. Котеновци- м. Ливаге
с. Лесковец- м. Ровината
с.Пърличево- м. Смин дере
с. Слатина- м. Върбановото
с. Черешовица- м. Тунсолица

Дата на закриване
закрито
30.10. 2005 год.
31.10.2005 год.
30.10. 2005 год.
30.10. 2005 год.
30.10.2006 год.
30.10.2006 год.
30.10.2006 год.
30.10.2006 год.
30.10.2006 год.
30.09.2008 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год.
30.10.2007 год. / организирано събиране на ТБО /
30.10.2007 год.

Приложение 3

Извлечение от Общинска програма за управление дейността по отпадъците
3. СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
3. 1. СЪБИРАНЕ
Организирано събиране на битови отпадъци се извършваше само на територията на гр. Берковица и с.
Бързия. В останалите населени места в община Берковица организирано сметосъбиране не се е извършвало.
Съгласно залегнатите дейности в Националната програма за управление на отпадъците всички населени места
трябва да бъдат включени в системата на организираното събиране и транспортиране на отпадъците до
общинското депо за ТБО или Регионалното депо-Монтана, което ще доведе до закриване на
нерегламентираните сметища.
Отпадъците сe образуват главно от домакинства, учреждения, търговия и общи градски източници, тяхното
3
събиране се извършва в кофи, улични кошчета, контейнери тип 4 м , които са амортизирани и крайно
недостатъчни.
По изготвения график за поетапно закриване на нерегламентираните сметища през периода 2004 - 2007 г. /
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 /, от 2005 г. с. Ягодово и с. Слатина са включени в системата на организирано събиране и
транспортиране на отпадъците. Нерегламентираното сметище в с. Ягодово e предвидено в срок до 2004 г. да
бъде закрито, като същият е спазен.
За събиране на отпадъци от промишлени обекти, жилищните комплекси / ж.к. Заряница, Изгрев, Стара
планина / и в с. Бързия се използват стационарна контейнерна система /тип 4 м3/. Те се поставят на определени
и достъпни места, където се обслужват от специализирана техника.
От обществените места, улиците, парковете и т.н., използваните съдове за събиране на отпадъците са със
малка вместимост.
От жилищните сгради на гражданите, за събирането на битовите отпадъци се използват кофи със
вместимост 110 л.
3.2. ТРАНСПОРТИРАНЕ
Извозването на отпадъците се извършва от Общинско мероприятие “Комунални дейности”. Същото е
формирано 01.08.1997 г. с Решение на Общински съвет – Берковица, отделено от БКС - ООД с цел
поевтиняване на извършваните услуги.
Наличните транспортни средства на Общинското мероприятие “Комунални дейности”, които се използват за
транспортиране на отпадъците до депото, са:
♦ Контейнеровоз ГАЗ-53 - взема контейнерите един път месечно по график.
♦ Сметосъбирачна кола “Шкода”- 1 брой - извозва отпадъците от кофите през седмица по график.
♦ Мултикар - 1 брой - събира отпадъците от уличните кошчета ежедневно.
♦ ГАЗ-53 – извозва не свойствени отпадъци, натрупани по тротоарите и улиците от гражданите.
♦ Сметосъбирачна кола тип “Мерцедес” - извозва отпадъците от кофите по график.
Всяка една кола на Общинското мероприятие по чистота има утвърден график за ежедневно обслужване на
улиците.
Ефективността на използваната техника е около 70 %, тъй като колите са стари и амортизирани.
Почистването на уличната мрежа обхваща тротоарните и улични платна, извършва се ежедневно и ръчно.
Границите и честотата на извозване на отпадъците се определят съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, чрез
издаване на заповед на Кмета на община Берковица до 30 октомври на предходната година. / ПРИЛОЖЕНИЕ
№5 /. Всяка година заповедта се актуализира.
Годишно образуваните количества отпадъци са значителни в резултат на:
♦ Широко навлизане на стоки и опаковки за еднократна употреба;
♦ Липса на система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците;
♦ Липса на технически средства за измерване и контрол на постъпващите в депата отпадъци.
3. 3. ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Прилаганият метод за обезвреждане на отпадъците в Община Берковица е чрез депониране на битовите
отпадъци. Този е най-често използвания метод при обезвреждане на отпадъци в цялата страна. В град
Берковица депонирането се осъществява на отредено, но неконтролирано сметище, находящо се в местността
Раковица на около 1,2 км от града. В останалите населени места в общината при обезвреждане на отпадъците
се прилага същият метод.
Проблемите, които възникват при експлоатация на съществуващите депа, са:

че не са организирани и не се контролират, с изключение на градското депо /отредено, но неконтролирано/;

липса на заграждения с цел ограничаване достъпа на хора и животни;

не се извършва периодично запръстяване и уплътняване на депонираните отпадъци.

