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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие на община Брезово е документ за стратегическо
планиране на устойчивото интегрирано развитие на територията на общината в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Пловдив
(2014 - 2020).
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалa на общината, от
една страна, и насоките съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за
периода до 2020 г., от друга.
При анализът на социално-икономическото развитие и екологическото състояние
на общината е използвана официална статистическа информация от: Национален
статистически институт (НСИ), Евростат, Агенция по заетостта, други държавни и
регионални

агенции,

държавни

комисии,

териториални

звена

на

органите

на

изпълнителната власт и други официални източници събирани от общинската
администрация.
Общинският план за развитие на община Брезово е съобразен с новите цели и
приоритети, с финансовите условия на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014
- 2020 г., както и с предвижданията на оперативните програми, които ще бъдат
разработени в тази стратегическа рамка.
Стратегическата част на Общинският план за развитие на община Брезово 2014 –
2020 е обвързана с националните цели и приоритети на основополагащите стратегически
документи за развитие на страната, през новия програмен период, като: Националната
програма за развитие „България 2020“, Националната програма за реформи 2011 – 2015 г.,
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 –
2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.,
както и различните секторни стратегии и политики.
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II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1. Природно-географска характеристика на общината
Община Брезово е разположена в североизточната част на Южен централен район
за планиране и административно принадлежи към област Пловдив. С територия от 465
кв.км, общината се нарежда на пето място в областта по този показател.
На изток и североизток, община Брезово, граничи с общинните Братя Даскалови и
Павел баня – област Стара Загора, в Югоизточния район за планиране, на юг - с община
Раковски, на запад - с община Калояново и на север с община Карлово.
Общинския център - гр.Брезово отстои на 36 км от областния център – Пловдив и
на 149 км от София.
През България преминават два основни „Евро-азиатски” инфраструктурни
коридори - № 10 – „Лондон – Калкута” и № 8 – „Пътят на коприната – Бриндизи - Пекин”.
Тези коридори преминават надлъжно през страната: –ЕК-10 през Южна България (София
– Пловдив – Свиленград / Бургас), ЕК – 8 през Северна България (София – Велико
Търново – Варна). Община Брезово е отделена от ЕК-8 с масивите на Средна гора и Стара
планина и разположена странично на ЕК-10. Тази странична позиция на общината е
недостатък и предимство:
Недостатъкът е в отместването на най-силните оси на урбанизация извън
общинската територия и вероятността това да даде отражение върху темповете на
социално-икономическото ѝ развитие.
Предимството – възможността да се запази екологичното равновесие на
зоната.Днес това качество е по-ценно от силно урбанизираните територии.
„Отместването” на този инфраструктурен коридор, обаче не влияе на факта, че
Брезово е в най-силно урбанизираната ос Изток-Запад, която обхваща най-активната
територия на Южен централен район за планиране – важна предпоставка за равномерното
балансирано развитие на ЮЦРП и страната като цяло – постулат залегнал в изискванията
на ЕС и ЗРР.
Основната връзка със страната се осъществява, чрез второкласен път ІІ-56, през
Пловдив и автомагистрала „Тракия”, или с неговото продължение на север – през Павел
баня – с първокласен път Е-871 със София и Бургас. Тази пътна връзка е основния
разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от нея принадлежат
на третокласните пътища ІІІ – 664 (Брезово-Чирпан), ІІІ-666 (Брезово - магистрала
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„Тракия”, възел „Оризово”) и общинската пътна мрежа, която обслужва населените места,
разположени встрани от основната.
Южните склонове на Сърнена Средна гора от север, равнината по поречието на
река Марица от юг, и Чирпанските възвишения от изток предопределят функционалното
площоразпределение на територията.Южните й равнинни части са заети от високо
ефективни и плодородни земеделски земи, северните - покрити с гори и слабо
урбанизирани.
При обща площ на общината от 46 544.38 ха и по данни от КВС и кадастъра на
населените места, функционалното площоразпределение, е както следва:
Таблица 1. Баланс на територията на община Брезово по начин на трайно ползване

Вид територия по основно предназначение и
начин на трайно ползване

Площ (в ха)

Дял (%)

Заети от земеделски земи

27 818,83

59,77

Заети от горски територии

14 687,38

31,56

1 155,96

2,48

33,79

0,07

262,78

0,57

19,99

0,04

49,80

0,11

8,37

0,02

1 254,23

2,69

192,72

0,41

38,38

0,08

Териториите без стопанско предназначение

1 022,15

2,20

ОБЩО ТЕРИТОРИЯ

46 544,38

Териториите с жилищни функции
Териториите с обществени функции
Териториите с производствени и складови
дейности
Териториите с рекреационни дейности, курорти и
вилни зони
Териториите за озеленяване, паркове, градини и
спорт
Териториите, заети със сметища и депа за
отпадъци
Водните площи
Териториите за транспорт и комуникации
Териториите на техническата инфраструктура

100,00

Източник: Община Брезово

Релефът на общината.
Ландшафтът на Община Брезово е разнообразен.Наблюдава се както равнинен,
така и хълмист и нископланински.Северната част е заета от южните склонове на Сърнена
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Средна гора, които на юг се снижават в Горнотракийскатанизина.Билата на планината са
ниски и заоблени, обрасли с широколистни гори – съставени от бук, дъб, габър, топола.
Иглолистните видове са представени от изкуствени насаждения. Главното било на
Сърнена Средна гора, по което минава и част от северната граница на общината, достига
до над 800 м н.в. е вододел между водосборните басейни на реките Марица и Тунджа.
Най-високата точка е връх Братан -1236 м н.в.
Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни
шисти, гнайси, амфиболити и др.
Климат.
Община Брезово се намира в преходно-континенталната климатична зона,
подобласт на европейската континентална област.Най-характерните белези на този тип
климат са ярко изразен преходен характер, като в едни случаи превес има субтропичното
влияние на Средиземноморието, а в други – средно европейския континентален
климат.Обичайни тук са топлото лято и меката зима (средните януарските температури са
над 0°С), сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният
максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.
Територията се характеризира с положителен радиационен баланс (разликата
между погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е положителна) през
цялата година – над 2250 MJ/mІ/годишно.Тази стойност е сред високите за страната.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха варира в границите
между 12,6°С и 13,6°С. Средните юлски температури са между 22-24°С, а средните
януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2°С над нулата.Сумата на
температурите през активния вегетационен период достигат 4000°С и е една от големите
за страната.
Преобладаващите ветрове са западни, със средно годишна скорост 1,1 м/сек. През
летните месеци често се наблюдават ветрове с фьонов ефект.
Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна
влажност над 80%) дни е важен индикатор за атмосферната влажност.Община Брезово
попада в групата на райони с много сухи дни през годината и съответно малко влажни
дни.Това определя една средна годишна стойност на влажността на въздуха около 69%.
Поради дъждовната сянка на Стара планина и Средна гора, годишната сума на
валежите на територията на общината е около 500 мм.Максимумът на валежите е зимен
(ноември-януари), а минимумът – лятно-есенен (юли-септември).Наблюдава се вторичен
майско-юнски максимум на валежите.Много чести са интензивните и поройни валежи
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през месеците май и юни, като случаите на валежи от град през периода от месец май до
месец август са 1-2 пъти.
Зимните валежи са най-често от дъжд.Участието на снега (5-6% от годишната
сума), е по-малко в сравнение с останалите райони на страната.Обикновено първата
снежна покривка, на територията на общината, се формира през средата на месец
декември.Тя е непостоянна и се топи неколкократно.Средният годишен брой на дни със
снежна покривкана територията е около 5.
Хидроложка система.
Водните ресурси в общината са под нормалните за страната, а малкото количество
валежи характерни за общината (средногодишно 500 мм), предполагат задължително
интензивно напояване, което от своя страна затруднява питейно-битовото водоснабдяване
в някои населени места. Основната река преминаваща през общината, която е и основния
водосбор е река Розовска.
Като цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност.Това се
дължи на относително малката водоностност на Тракийската низина и склоновете на
Сърнена Средна гора, както и на ниските подпочвени води.За компенсиране на ниските
водни количества, на територията на общината са изградени 84 бр.водоеми с обща площ
от 6 869 дка.

Почви.
Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три
основни вида почви -излужени черноземни смолници; - излужени канелени горски почви (
Те заемат предпланинските части на Сърнена Средна гора. Характеризират се с високо
съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест хоризонт.; - ливадно канелени тежко
песъчливо-глинести; - кафяви горски почви.
Почвеният фонд на общината, в комплекс с хидроклиматичните условия, предлага
много добри възможности за развитие на земеделието.Съществуват добри условия за
отглеждането на зърнени и технически култури, сред които особено важно място заема
маслодайната роза.

Подземни природни богатства.
На територията на Община Брезово не се извършва промишлена разработка на
рудни и нерудни полезни изкопаеми.Интерес за бъдеща дълбочинна разработка

8

[ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО] 2014 - 2020

представляват извършените проучвания за проявления на медни руди, югоизточно от
с.Зелениково.
Гранитите и скалите на метаморфния комплекс са силно изветрели и тектонски
обработени, поради което не са качествени за строителни материали.По-голям интерес за
кариерна разработка представляват кварцитите на Горната креда.Находища на кварцити
са установени на юг от с.Дрангово и източно от гр.Брезово.Продължението на
Брезовското находище на изток към с.Православен е обект на експлоатация.
Находище на варовик годен за добив на вар, трошен чакъл за бетон и строителен
камък има в близост до с.Тюркмен.

Флора и фауна, защитени зони и територии.
В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски
фитоценози от формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер. Понастоящем, освен
селскостопанските територии, са разпространени и горски масиви, съставени от космат и
виргилиев дъб, благун, цер, мъждрян, габър и бук, храсталаци от драка и тревни
екосистеми от белизма, садина, луковична ливадина. По-рядко са разпространени кедри,
шестил, бреза и други.По поречието на р.Розовска се наблюдават петнисти формации от
бяла и черна топола.От лечебните растения най-често срещани са липа, подбел, риган,
мащерка, жълт кантарион и плодове – шипка, глог, трънки, къпини.
Фауната е представена от сърна, дива свиня, лисица, грабливи птици, пъдпъдък,
фазани, яребици, заек, чакал, вълк.

Защитени местности и територии:
-Защитена местност “Сечената кория”-Обявена със Заповед №РД-903/2005г.,
дъбово-благунова гора.Намира се в землището на с. Чехларе, общ.Брезово, област
Пловдив с обща площ 113,515 дка.Включва имот №000015 от КВС на с.Чехларе.
Стопанисва се и се охранява от Държавно ловно стопанство – “Чекерица” - с. Стряма, под
контрола на РИОСВ – Пловдив;
-

Защитени дървесни видове - със заповед № 923/24.10.2005г.на МОСВ –благун,
намиращ се в имот № 000561 от КВС на с.Чехларе - цер, намиращ се в имот №
000172 от КВС на с.Чехларе - цер, намиращ се в имот № 025104 от КВС на
с.Чехларе;
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-

Защитена

зона

по

“НАТУРА

2000”,

съгласно

Директива

92/43/ЕЕС(за

хабитатите)- от река “ Омуровска “ в с.Чехларе -/държавен вестник бр.21
/09.03.2007г./. Площта на защитената зона е 436,118 дка.
-

Защитено дърво – със заповед № РД-112/13.02.2009г. на МОСВ – летен дъб в
регулационните граници нас.Стрелци,намиращо се на брега на речното корито на
„Сухо дере”.

2. Селищна мрежа
В общината са разположени 16 населени места, с общо население към 31.12.2013 г.
по настоящ адрес - 7422 души, разпределени по населени места, както следва:
− Един град – Брезово с население 1909 души;
− 4 села – Борец (736), Пъдарско (645), Стрелци (579) и Чоба(888) с население над
500 души;
− 3 села – Дрангово (408), Зелениково (436) и Розовец (308) с население 300 - 500
души;
− 7 села – Върбен (195), Златосел(209), Отец Кирилово(285), Свежен(183),
Сърнегор (170), Тюркмен (294) и Чехларе (102) с население - 100 - 300 души;
− 1 село – Бабек (75) с население под100 души.
Средната географска гъстота е 16 д./кмІ при 54 д./кмІ за областта и 75 д./кмІ за
страната.

3. Демографска характеристика на общината
Населението на Община Брезово и неговото развитие са неразривно свързани с
демографското развитие на страната, областта и общините около нея.
По данни на ГД „ГРАО” населението на Община Брезово към 31.12.2013 г.
наброява 6574 души по постоянен адрес и 7422 души по настоящ адрес. Приема се
населението по настоящ адрес за основополагащ, предвид това, че именно това население
живее в общинската територия и следва да бъде обслужвано.Интерес представлява и
населението по постоянен и настоящ адрес в същото населено място, което говори за
привлекателността на самите населени места за живеене, труд, образование, услуги.
Ясно се очертава намалението на населението в последните 15 години. В цифри то
е намаляло през 2013 г., спрямо базовата 1998 г. с 1427 души по постоянен адрес (17,84
%), а по настоящ адрес с 1851 души (19,96%).
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В периода 2002 - 2009 г. населението по настоящ адрес се стабилизира и запазва
числеността си, а по постоянен адрес дори се увеличава през 2000 г. в противовес на
общата тенденция.
Не може да се отрече факта, че областния център – гр.Пловдив привлича
населението от околните общини и до голяма степен е причина за намаляването на
населението в тях.Световната икономическа криза и сривът на демографския прираст в
страната също допринасят за това.На фона на намаляващото население в Община Брезово
се наблюдава един интересен факт.Населението ѝ по постоянен адрес съставлява 0.88 %
от населението в област Пловдив, но по настоящ адрес този процент е 1.04 %.Тези данни
говорят, че общината, въпреки намаляващото си население, притежава привлекателност в
област Пловдив като място за живеене и труд. Със същото не могат да се похвалят
общини като Асеновград, Карлово, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Хисаря,
Кричим, Стамболийски, Куклен и Сопот. Общините, които процентно увеличават
населението си спрямо Пловдивска област по настоящ адрес са Община Брезово (с 0,16
пункта), Община Калояново (0,13), община Лъки (0,03), община Марица (0,17), община
Садово (0,04), Община Съединение (0,13) и Община Перущица (0,01).
За периода 1975 – 2013 г. населението на общината постоянно намалява.През 2013
г. населението на общината показва намаление от -47.12 %, спрямо базисната 1975 г.
В град Брезово живее около 28% от населението на общината.Общо в град Брезово,
с.Чоба, с.Борец, с.Пъдарско и с.Стрелци живее 68.08% от населението на общината.Наймалките населени места са селата Бабек и Чехларе. Измененията в броя на населението на
населените места в общината са в резултат на развитието на основните демографски
процеси – естествен прираст (раждаемост и смъртност) и миграции (заселвания и
изселвания).
Таблица 2.Дял на населението на община Брезово спрямо населението на област Пловдив
в % към 31 декември на съответната година

Област и община

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Област Пловдив

704 057

701 684

696 300

680 884

Община Брезово

8 031

8 040

7 861

7 753

1,13%

1,14%

Дял на населението на община
1,14%
1,15%
Брезово спрямо населението на
област Пловдив в %
Източник: Национален статистически институт
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Механичният прираст на населението в Община Брезово е положителен, за разлика
от този в страната. По данни на НСИ от преброяване на населението през 2011 г.
заселените в Община Брезово са 193 души (от тях 88 мъже и 105 жени); изселените са 117
(от тях 57 мъже и 60 жени). Механичният прираст към общината е 76 души (от тях 31
мъже и 45 жени).

Таблица 3.Население по местоживеене, област, община и населени места към 01.02.2011

Общини /

ОБЩО

ГРАД

СЕЛО

Населени
общо

места
България

7364570

Пловдив

683027

Община Брезово

мъже

жени

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

3586571 3777999 5339001 2581121 2757880 2025569 1005450 1020119
329900 353127

507407

243457

263950 175620

86443

89177

5403

2621

2782

7298

3555

3743

1895

934

961

1895

934

961

1895

934

961

с.Бабек

81

36

45

81

36

45

с.Борец

742

364

378

742

364

378

с.Върбен

187

93

94

187

93

94

с.Дрангово

373

190

183

373

190

183

с.Зелениково

503

222

281

503

222

281

с.Златосел

134

65

69

134

65

69

с.Отец
Кирилово
с.Пъдарско

288

131

157

288

131

157

606

297

309

606

297

309

с.Розовец

254

130

124

254

130

124

с.Свежен

148

69

79

148

69

79

с.Стрелци

561

268

293

561

268

293

с.Сърнегор

141

74

67

141

74

67

с.Тюркмен

358

170

188

358

170

188

с.Чехларе

83

42

41

83

42

41

944

470

474

944

470

474

гр.Брезово

с.Чоба

Източник: Национален статистически институт
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В структурата на населението на община Брезово доминира българският етнос.
Населението от ромската етническа група е 17,38 % от населението в общината. Проблемни
са селата Борец, Дрангово и Пъдарско, където ромското население е около 40 и над 40 % от
населението по настоящ адрес.

Таблица 4. Етническа структура на населението

Население по етнически групи, област, общини и възрастови групи към 01.02.2011 г.
Възрастови групи

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Етническа група
Общо

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

540303

39679

44104

67947

79920

75646

78529

73946

55085

25447

Турска

40255

4981

5609

7447

6415

5924

4871

2994

1514

500

Ромска

30202

6373

5472

5505

4778

3535

2579

1366

518

76

Друга

3985

118

247

564

520

584

770

555

373

254

Не се само определя

5628

2399

563

684

556

485

442

296

139

64

620373

53550

55995

82147

92189

86174

87191

79157

57629

26341

Общо

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Българска

Общо

Брезово

Българска

80 +

80 +

5695

233

308

348

479

585

742

1204

1186

610

Турска

34

1

4

7

3

10

5

2

2

0

Ромска

1094

207

236

200

180

128

87

35

20

1

Друга

13

0

1

1

1

1

3

4

1

1

Не се само определя

23

17

1

2

1

0

1

0

1

0

6859

458

550

558

664

724

838

1245

1210

612

Общо

Източник: Национален статистически институт

Основни проблеми на ромската етническа група са: по-ниско образователно
равнище, по-нисък жизнен стандарт и качество на живот, и поради тази причина позатруднен достъп до качествено болнично лечение, по-висока детска смъртност и пониска продължителност на живота в сравнение с другите етноси.
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Таблица 5. Конфесионална структура на населението

Население по вероизповедание, области и общини към 01.02.2011 година
Област
Община

Общо

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80 +

535272

38409

46074

70170

80270

76446

77242

70724

52200

23737

Източноправославно

428078

24669

33182

52699

63623

61493

63899

60996

46127

21390

19502

1127

1674

2584

2725

3050

2979

2570

2054

739

6183

612

901

904

1126

916

683

527

364

150

Мюсюлманско сунитско

35141

3130

4823

6765

5967

5338

4457

2753

1428

480

Мюсюлманско шиитско

915

73

114

167

136

149

118

90

49

19

Мюсюлманско

263

8

24

42

29

53

42

24

34

7

Арменско апостолическо
православно

341

9

17

42

33

33

64

67

35

41

70

2

2

3

8

5

10

18

8

14

676

25

82

123

132

112

92

63

28

19

Нямам

12528

1303

1341

1918

2029

1781

1631

1289

839

397

Не се самоопределям

31575

7451

3914

4923

4462

3516

3267

2327

1234

481

Общо

8087

945

891

1076

1110

1117

1103

900

678

267

Източноправославно

3849

239

283

425

534

545

583

576

472

192

48

0

2

2

7

16

8

6

5

2

125

9

11

12

18

12

22

19

13

9

Мюсюлманско сунитско

1029

106

145

176

146

146

131

87

70

22

Мюсюлманско шиитско

36

2

5

5

4

9

5

4

2

0

Мюсюлманско

22

2

0

1

3

4

5

2

3

2

Арменско апостолическо
православно

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Израелтянско

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Друго

10

1

0

3

1

0

3

1

0

1

Нямам

130

10

18

14

15

21

17

18

11

6

2837

576

427

438

382

364

329

187

102

32

Протестантско

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

0-9

Общо

Католическо

Израелтянско
Друго

Католическо
Протестантско

ОБЩИНА БРЕЗОВО

Възрастови групи

Вероизповедание

Не се самоопределям

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 6. Естествен прираст на населението

Статистически райони, области и
общини

2008

2009

2010

2011

България

1,48

1,57

1,49

1,51

Южен централен район

1,45

1,55

1,50

1,54

Област Пловдив

1,44

1,55

1,49

1,54

Община Брезово

1,62

2,01

1,89

1,26

Източник: Национален статистически институт

Таблица 7.Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, области и
общини.

среден брой деца

2008

2009

2010

2011

Статистически
райони, области и
общини

брой

България

-32 811

-4,3

-27 112

-3,5

-34 652

-4,6

-37 412

-5,1

Южен централен район

-5 881

-3,8

-4 327

-2,8

-5 764

-3,8

-6 629

-4,5

Област Пловдив

-2 496

-3,5

-1 711

-2,4

-2 536

-3,6

-2 580

-3,8

-153

-19,0

-158

-19,8

-176

-22,4

Община Брезово

на
1000
души

брой

на
1000
души

брой

на
1000
души

брой

-145

на
1000
души

-20,0

Източник: Национален статистически институт

Половата структура на населението.По данни на ГД „ГРАО” към 31.12.2013 г. в
Община Брезово жените са с 221 души повече от мъжете. В процент мъжете включват
48,50 % от населението, а жените 51,48 %, или броят на жените на 1000 мъже са 1061
жени, като общо за страната това отношение е 1054 жени на 1000 мъже, а за Пловдивска
област 1073 жени на 1000 мъже.
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Таблица 8. Полова структура на населението в община Брезово 2008-2011 г.
2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

Мъже

3 865

48

3 805

48

3 724

48

3 513

49

Жени

4 189

52

4 138

52

4 019

52

3 690

51

Общо

8 054

100

7 943

100

7 743

100

7 203

100

Източник: Национален статистически институт

Възрастова структура на населението.Възрастовата структура на населението в
Община Брезово има основно значение за бъдещото развитие на територията.По данни на
Национален статистически институт (НСИ) от преброяването на населението към
01.02.2011 г. в Община Брезово живеят 7298 души.

Таблица 9. Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г.

Възраст

Област Пловдив
Брой

%

Община Брезово
Брой

%

В градовете
Брой

В селата

%

Брой

%

0-4

32435

4,75

32435

4,75

24468

4,82

7967

4,54

5-9

29488

4,32

29488

4,32

21990

4,33

7498

4,27

10-14

28784

4,21

28784

4,21

21451

4,23

7333

4,18

15-19

34191

5,01

34191

5,01

25508

5,03

8683

4,94

20-24

45089

6,60

45089

6,60

35160

6,93

9929

5,65

25-29

47336

6,93

47336

6,93

37214

7,33

10122

5,76

30-34

51161

7,49

51161

7,49

40672

8,02

10489

5,97

35-39

50107

7,34

50107

7,34

39338

7,75

10769

6,13

40-44

47867

7,01

47867

7,01

36822

7,26

11045

6,29

45-49

46071

6,75

46071

6,75

35004

6,90

11067

6,30

50-54

48931

7,16

48931

7,16

37086

7,31

11845

6,75

55-59

46128

6,75

46128

6,75

34742

6,85

11386

6,48

60-64

48068

7,04

48068

7,04

34649

6,83

13419

7,64

65 +

127371

18,65

127371

18,65

83303

16,42

44068

25,09

Общо

683 027

100

683 027

100

507407

100

175620

100

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 10. Отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към
населението на възраст от 15 до 64 год. /Коефициент на възрастова зависимост/
Статистически район,

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Р. България

44,6 %

45,1%

46,0%

47,5%

Област Пловдив

44,2 %

44,8 %

45,8 %

48,2 %

Община Брезово %

85,75%

85,75%

85,77%

85,77%

област и община

Източник: Национален статистически институт

Видно е, че възрастното население в Община Брезово е почти два пъти повече в
сравнение с данните за област Пловдив и страната, а трудоспособното е с 14% помалко.Изводът е че населението застарява.

4. Икономическо развитие на общината
4.1. Икономика
Основополагащо значение за динамиката, устойчивостта и качеството на
развитието на общината, имат икономическите фактори - като съвкупност от
икономически дейности, обхващащи първичния, вторичния и третичния сектори,
осигуряващи заетост и доходи на населението.
Природните и географски особености на общината предоставят възможност за
развитие на селското стопанство, леката промишленост и услугите.
Фирма„Брезово”АДе специализирана в производството на гъши черен дроб и
гъши продукти.По-голямата част от продукцията е предназначена за европейски
пазар.Във връзка с основната му дейност се развива и производството на фуражи и
дълбочинната преработка на гъши пух - за целта е регистрирана фирма„Булгарплюм”
АД.
„Садина Плант” ООД,производствена база гр.Брезово за белене на слънчоглед, с
неограничени пазари в цяла Европа.
Фирма „Булфитоойлс” АД/бившата Розоварната фабрика в с.Зелениково/ е една от
най-големите на Балканите, чийто предмет на дейност е производство и търговия с
натурални ароматични продукти, лекарствени субстанции и хранителни добавки.
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Тя произвежда висококачествено розово и други етерични масла, които са важна суровина
за парфюмерийните и фармацевтични предприятия в целия свят.
„Сонико” ЕООДс производствена база в с.Розовец е специализирано в
производството на заключващи устройства.
„Медовина” ЕООД с производствена база в с.Стрелци.Фирмата е специализирана
в производство на сладки на базата на медено тесто и е сред първите в страната.
„Асел-М”

ООДс

производствена

база

в

с.Отец

Кирилово.

Фирмата

е

специализирана в разфасовка на мед и сладка.
"Геомах - Гено Добревски”с производствена база в гр.Брезово. Фирмата се
занимава с дървообработване
Винарската

изба

„Брезово”продължава

хилядолетните

традиции

при

производството на вино.Тук се произвежда и известната марка вино „Брезовски мискет”.
В различните населени места в общината има още около 30 малки и средни
предприятия и селско стопански ферми и други.На територията на общината работят
няколко земеделски кооперации и десетки земеделски и животновъдни ферми.

Таблица 11. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи
предприятия според броя на заетите в област Пловдив и община Брезово.

Общини / Групи

Брой единици

Произведена

Приходи от

продукция

дейността

предприятия
брой

Нетни
приходи от
продажби

хиляди левове

2008 година
Област Пловдив

29 482

9 890 888

17 272 683

15 692 776

Микро до 9 заети

26 345

1 618 122

3 811 468

3 468 974

Малки от 10 до 49

2 530

2 096 788

4 225 992

3 849 438

538

2 866 066

5 415 503

4 935 289

69

3 309 912

3 819 720

3 439 075

Община Брезово

133

60 574

73 101

61 967

Микро до 9 заети

196

11 524

17 541

14 346

Малки от 10 до 49

30

22 675

36 427

30 940

5

32 897

33 620

32 982

Средни от 50 до 249
Големи над 250

Средни от 50 до 249

2009 година
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Област Пловдив

34 376

9 118 467

15 887 495

14 535 452

Микро до 9 заети

31 231

1 583 687

3 952 031

3 550 323

Малки от 10 до 49

2 589

1 934 109

4 695 561

4 370 497

494

2 631 276

3 798 888

3 470 349

62

2 969 395

3 441 015

3 144 283

Община Брезово

168

58 348

70 058

63 690

Микро до 9 заети

156

8 555

15 467

12 893

Малки от 10 до 49

9

..

..

..

Средни от 50 до 249

3

..

..

..

Големи над 250

..

..

..

..

Средни от 50 до 249
Големи над 250

2010 година
Област Пловдив

34 230

9 217 112

16 506 232

15 284 827

Микро до 9 заети

31 302

1 509 052

4 135 307

3 801 906

Малки от 10 до 49

2 409

1 887 873

4 810 208

4 499 740

450

2 325 733

3 644 016

3 386 937

69

3 494 454

3 916 701

3 596 244

Община Брезово

179

67 087

81 702

74 234

Микро до 9 заети

168

12 975

21 805

18 644

Малки от 10 до 49

8

..

..

..

Средни от 50 до 249
Големи над 250

3

..

..

..

..

..

..

..

Средни от 50 до 249
Големи над 250

2011 година
Област Пловдив

34 214

10 307 115

17 868 243

16 530 656

Микро до 9 заети

31 285

1 610 758

4 062 291

3 670 086

Малки от 10 до 49

2 415

1 988 524

4 845 865

4 511 930

448

3 001 621

5 018 640

4 677 282

66

3 706 212

3 941 447

3 671 358

Община Брезово

189

77 828

96 758

85 169

Микро до 9 заети

175

13 874

25 043

20 415

Малки от 10 до 49

11

..

..

..

3

..

..

..

..

..

..

..

Средни от 50 до 249
Големи над 250

Средни от 50 до 249
Големи над 250

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 12. Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор на
икономиката и на един жител от населението

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

България

общо/хил.
лева

209 254 970

27 510

183 203 382 24 221

ЮЦР

24 618 262

16 005

22 154 770

Област Пловдив

15 692 776

22 289

61 967

7 694

Община Брезово

общо/хил.
лева

общо/хил.
лева

на човек от
населението/лв.

общо/хил.
лева

на човек от
населението/лв.

и общини

на човек от
населението/лв.

райони, области

на човек от
населението/лв.

Статистически

188 419 152

25 106

208 511 441

28 457

14 497

22 938 039

15 156

24 878 853

16 912

14 535 452

20 715

15 284 827

21 951

16 530 656

24 278

63 690

8 018

74 234

9 587

85 169

11 824

Източник: Национален статистически институт

Таблица 13. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение.

Статистически райони,
области и общини

2008

2009

2010

2011

България

6 538

7 309

7 777

8 230

Южен централен район

5 268

5 835

6 197

6 541

Област Пловдив

5 390

6 054

6 462

6 889

Община Брезово

5 041

5 910

6 588

6900

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 14.Чуждестранни преки инвестиции в

нефинансовите предприятия с

натрупване към 31.12./хил.евро/

Статистически
райони и области
Област Пловдив
Община Брезово

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

928 811,7

863 319,9

1 118 325,3

1 259 572,0

12 147,0

12 329,0

8 251,3

6 317,5

Източник: Национален статистически институт

4.2. Селско стопанство

Таблица 15.Брой на земеделските стопанства в област Пловдив и по общини към 2010 г.

Общини

Брой
Общ брой
земеделски
земеделски
стопанства с
стопанства
ИЗП

ИЗП
/дка/

Средна
ИЗП
/дка/

Брой
земеделски
стопанства
без ИЗП

Асеновград

2 741

2 614

183 599,9

70,2

127

Брезово

1 011

981

155 486,5

158,5

30

Калояново
Карлово
Лъки
Марица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Съединение
Хисаря
Кричим
Перущица
Стамболийски
Куклен
Сопот
Общо за областта

1 729
3 944
336
3 000
278
3 515
2 208
3 789
1 977
1 510
1 656
277
587
952
623
312
30 445

1 665
3 825
325
2 883
257
3 344
2 137
3 720
1 950
1 495
1 611
246
583
880
599
265
29 380

179 626,6
224 463,8
8 191,6
193 142,4
12 090,6
232 280,0
206 036,4
117 312,1
113 907,3
208 812,2
138 526,8
2 971,2
5 318,9
8 808,1
8 621,2
12 641,9
2 011 837,5

107,9
58,7
25,2
67,0
47,0
69,5
96,4
31,5
58,4
139,7
86,0
12,1
9,1
10,0
14,4
47,7
68,5

64
119
11
117
21
171
71
69
27
15
45
31
4
72
24
47
1 065

Общо за страната

370 222

357 074 36 169 647,30

101,29

13 148

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 16. Разпределение на стопанствата в областта и общината по размера на
тяхната ИЗП към 2010 г.

България

стопантва без ИЗП)

Община
Брезово

370 222

30 445

1 011

36 169 647

2 011 837

155 486,5

13 148

1 065

30

0

0

0

Брой стопанства

248 015

19 570

672

Площ (дка)

816 280

66 695

1 649,4

46 944

4 301

111

625 507

57 691,9

1 546,6

41 124

4 079

120

1 631 423

159 789

5 583,2

12 828

870

45

2 786 112

183 097

10 561,7

8 163

560

33

30 310 325

1 544 564

136 145,6

Брой стопанства

Общо (вкл.

Област
Пловдив

Площ (дка)
Брой стопанства

ИЗП=0
Площ (дка)

ИЗП>0.00 & ИЗП<10.00

Брой стопанства
ИЗП>=10.00 & ИЗП<20.00
Площ (дка)
Брой стопанства
ИЗП>=20.00 & ИЗП<100.00
Площ (дка)
Брой стопанства
ИЗП>=100.00 & ИЗП<500.00
Площ (дка)
Брой стопанства
ИЗП>=500.00
Площ (дка)

Източник: Национален статистически институт

4.3. Туризъм
Туристическа инфраструктура тепърва следва да се изгражда, въпреки наличните
възможности

за

развитие

на

археологически,

селски,

религиозен

и

културен

туризъм.Наченки на изграждане на бази на тази инфраструктура има в Свежен и Върбен.
Обслужването на специфичните туристически потребности е размито в съществуващите
обекти на търговията, общественото хранене и спонтанно изградените обекти.Надежди за
развитието на туризма има с включването на Община Брезово към туристически район
„Тракия” с цел формиране на регионален общ маркетингов продукт за излизане на
международния пазар.
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5. Социална сфера
5.1. Здравеопазване
Здравеопазването в общината е приведено в съответствие със законовите
изисквания на здравната реформа.На територията на общината функционират 7
бр.индивидуални практики в кабинетии 6 стоматологични такива, намиращи се в бившата
поликлиника в гр.Брезово, както такива в здравните пунктове в селата. Всички лекарски и
стоматологични практики имат сключен договор с Кмета на Общината да ползват
помещенията за срок от 5 години срещу наем на основание решение на ОбС – гр.Брезово.

1. „д-р Атанас Ханджиев-АИППМП” ЕООД гр.Брезово
2. ЕТ „Гинка Вълчинова- АИППМП” с.Чоба, с.Тюркмен
3. ЕТ”Мария Даскалова- АИППМП” с.Зелениково, Бабек, Розовец, Чехларе
4. ЕТ „Николай Колев- АИППМП” с.Стрелци, с.Сърнегор
5. ЕТ „АИППМП д-р Ангел Понев” с.Свежен, Дрангово, От.Кирилово, Златосел
6. ЕТ „д-р Антоанета Струмелиева- АИППМП” с.Пъдарско, с.Върбен
7. ЕТ „Фарид Абдо- АИППМП” с.Борец
8. ЕТ „д-р Левон Озанян- АИПППМП” гр.Брезово
9. ЕТ „д-р Бонка Клюнкова- АИПППМП” с.Чоба, с.Тюркмен
10. ЕТ „д-р Мария Държикова- АИПППДМ” с.Зелениково
11. ЕТ „Роза Нотова- АИПППДМ ” с.Пъдарско, с.Стрелци
12. ЕТ „д-р Лиляна Щерева- АИПППДМ” с.Дрангово, с.Розовец
13. „ТД-Дент - АГПППДМ” ООД с.Борец, с.Върбен

Пълното съдействие на общо практикуващите лекари в тяхната дейност,
независимо от ограничените законови възможности на Общината, пряко влияе на
качеството на медицинското обслужване и на здравната политика като цяло.
През 2013г.е извършен ремонт на сградата на поликлиниката в Брезово, здравния
пункт с.Стрелци, здравна служба с.Чехларе.
Единствената функционираща държавна структура на медицинско обслужване на
територията на общината е звеното за спешна медицинска помощ, която се намира в
гр.Брезово, и е на разположение денонощно на гражданите на цялата Община.
В структурата на общината има 3 бр.медицински персонал, който обслужва
училищата и детските градини в общината. В Начално училище с.Борец е реконструиран
изцяло нов кабинет на медицинското лице.
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Към дейността по здравеопазване спада издръжката на медицинския персонал в
здравните

кабинети

в

детските

градини

и

училищата.В

други

дейности

по

здравеопазването са предвидени и средства за издръжка на здравните кабинети за
медикаменти, инвентар и материали, както и средства по ЗЗБУТ.

5.2. Образование
В системата на общинското образование са обхванати 4училища и

3

целодневнидетски градини.Общият брой на обучаващите се ученици през учебната
2013/2014 г. са490 в дневна форма и 68 в самостоятелна.В ЦДГ са обхванати общо 156
деца.Пътуващи ученици и деца – 428 / в т.ч. 27 от ромската махала Брезово и 61 от ПГ
„Златю Бояджиев”.
Училища
• СОУ „Христо Смирненски” - гр. Брезово:
Броят на ученици в редовна форма на обучение е 358 и в самостоятелна форма – 52
уч.Пътуващите ученици са 193.Сформирани са 17 паралелки и 7 ПИГ.Осигурени са
учебници и задължителна училищна документация.Училището е кадрово осигурено с
правоспособни учители.Материалната база е в много добро състояние.Осигурено е
помещение за столово хранене на учениците.Има физкултурен самон, 4 компютърни зали,
многофункционална зала и пр.
• ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - с. Стрелци
Броят на учениците в редовна форма е 102, които са обхванати в 8 самостоятелни
паралелки.Пътуващите ученици са 77.Базата на училището е в много добро състояние,
след извършения основен ремонт през 2012 г. Сформирани са 3 групи за целодневна
организация.
• НУ „Св.св.Кирил и Методий” - с. Борец
Броят учениците в редовна форма на обучение е 31, които са обхванати в 3
паралелки, едната от които слята с ученици от 1-ви и 4-ти клас.Сформирана е една
подготвителна група с 14 деца и една ПИГ.Пътуващи ученици и деца са 9.Материалната
база на училището – сградата и дворното пространство - са в добро състояние.Осигурено е
помещение за столово хранене на учениците.
• ПГ „Златю Бояджиев” – гр.Брезово
Броят на ученици в редовна форма на обучение е 89.Сформирани са 4
паралелки.Пътуващите ученици са 61.Осигурени са учебници и задължителна училищна
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документация.Училището е кадрово осигурено с правоспособни учители.Материалната
база е в много добро състояние.
Таблица 17. „Училища, паралелки, учители, учащи и завършили в общообразователни и
специални училища по статистически зони, статистически райони, области и общини“
през учебната 2013/2014 г. (I–VIIIкл.)

I - IV клас
Статистически
райони, области, Училища
общини

V - VIII клас

учащи

учащи

паралел
парале учител
учители
ки
и
общо в т.ч. жени лки

2 097

12 467

Южен централен
район

460

2 547

3 033

Пловдив

167

1 155

Брезово

3

18

Общо

14 596 258840

общо

в т.ч.
жени

218 548 103226

завър
шили

125 127

10 052

17 236

42 807

52 290

25 423

2 110

3 775

44 209

20 847

8 678

1 310

24 091

11 728

924

1 660

19 665

9 349

3 61

16

235

112

15

19

263

106

46

Източник: Община Брезово

Таблица 18. „Училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в
програми за придобиване на II степен професионална квалификация по статистически
зони, статистически райони, области и общини през учебната 2013/2014 година
Статистически
зони
Статистически
райони
Области
Общини
Общо

Учители

Учащи

Завършили
средно
образование

Новоприети

Училища Паралелки
общо

в т.ч.
жени

общо

в т.ч.
жени

общо

в т.ч.
жени

общо

от
випуск
2013

81

1573

1328

925

32785

13000

8797

3505

7400

6494

17

360

315

229

7532

2904

2101

805

1590

1396

7

166

145

101

3211

1202

834

308

686

620

Пловдив

1

12

13

8

201

73

52

21

13

11

Брезово

81

1573

1328

925

32785

13000

8797

3505

7400

6494

Северна и
Югоизточна
България
Южен централен

Източник: Община Брезово
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Детски градини.
На територията на общината ще продължат да функционират 3-те целодневни
детски градини в Брезово, Стрелци и Борец. В тях са обхванати 156 деца, сформирани са 7
групи - 5 в ЦДГ „Вела Благоева” и по една в другите градини. Пътуващите са 88, в т.ч. 27
от ромската махала на Брезово.

През 2013 г. ЦДГ „Роза” - с.Борец е пребазирана в обновеното и основно
ремонтирано източно крило на сградата на НУ „Св.св. Кирил и Методий”. За нуждите на
децата е обособено дворно пространство с уреди за игра – люлка, катерушки и др.

Базата на ЦДГ „Вела Благоева” - гр.Брезово е разширена с изграждането и
оборудването на пристройка към основната сграда, за нуждите на новата 5-та група.

В ЦДГ „Светлина” - с.Стрелци е извършен основен ремонт на покривната
конструкция.

За всички пътуващи деца е осигурен общински транспорт, с придружител от
съответната детска градина.Детските градини са кадрово окомплектовани.

Таблица 19. Деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини по статистически
зони, статистически райони, области и общини през учебната 2012/2013 година.

2013 / 2014 г.

Области,
Общини

Детски
градини

Деца

Места

Педагогичес
Детски групи
ки персонал

Област Пловдив

174

23072

11104

20595

89,3

Община Брезово

3

171

77

205

119,9

Източник: Община Брезово
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Таблица 20. Проекти, насочени към обновяване на образователната структура в
община Брезово, разнообразяване на дейностите в нея

Община

Наименование на
проекта

Стойност

Програмата, по
на
която е реализиран проекта /в

Кратко резюме за проекта и
ползите от него

лева
Брезово
Проект за превенция на
НУ с.Борец
отпадане
«Всеки
ОУс.Стрелци

Програма
за
намаляване
на
отпадане
на
учениците в училище

PS Club-Eвропейски
проект за работа в
мултикултурна среда

Long Life LearningCOMENUIS

Проект
академия
искри»

Младежка
«Творчески

Програма за подкрепа
на
финансовия
механизъм
–
Европейско
икономическо
пространство

1.Проект за превенция
на отпадане «Всеки
ученик може да бъде
отличник»

Програма
за
намаляване
на
отпадане
на
учениците в училище

2. Обичам природата –
и аз участвам“

ПУДООС „За чиста
околна среда”

5000

3. «IT-@ прозорец към
света”

Фондация Америка за
България

15 000

ученик може да бъде
отличник»

Брезово
СОУ”Христо
Смирненски”

Сформират се групи по СИП
«Фолклор на етносите»-ромски.
Фолклор с активната подкрепа на
ромската общност-приобщават се
ученици и родители към
50454

Сформиране на спортни секции
по
бадминтон-момчета
и
момичета в две възрастови групи
и футбол-момчета и момичета в
две възрастови групи, в които
участват деца от етническите
малцинства.
Участват
10
образователни институции от
различни европейски страни.
Висококвалифицирани
преподаватели
по
музика,
изобразително изкуство и театър
работят с деца от 8 училища от
област Пловдив. Организират се
съвместни концерти чрез което
децата се преобщават към
различните видове изкуство и
развиват своите дарби
Сформират се групи по СИП
«Фолклор на етносите» ромски.
Фолклор, с активната подкрепа на
ромската общност-приобщават се
ученици и родители .

Брезово
ОУс.Стрелци

Засаждане на нови видове храсти,
цветя,
дръвчета
в
учил.двор.Поставяне на пейки и
кошчета за отпадъци, направа
беседка, поставяне къщи за
птици.
Създаване на втори компютърен
кабинет за учениците от начален
етап. Закупуване на лаптопи,
таблети,
многофункционално
устройство.

Източник: Община Брезово
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5.3. Социални услуги
Промяната в Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му в
началото на 2010 г. въвежда нов подход в развитието на социалните услуги, чрез
планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на
общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги в
общината. Промените в основните документи, определящи държавната социална
политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на
хората от различните рискови групи.В тази връзка на основани чл. 36 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, общинската администрация е
изготвила стратегия за развитие на социалните услуги, която има за цел да постави
основата за планирането на социалните услуги за периода 2011 – 2015 г.В изпълнение на
чл.36б, ал.5, от същия правилник, общинската администрация ежегодно изготвя, а
Общински съвет приема годишен план за развитие на социалните услуги на общината.

На територията на община Брезово има разкрити следните социални услуги:
− Домашен социален патронаж – Брезово, с капацитет 130 места, като
средногодишната заетост е 125 обслужвани лица.Основна цел на услугата на „Домашен
социален патронаж” е предоставяне на топла храна по домовете на потребителите;
− Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І
с.Зелениково и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІІ
с.Зелениково с капацитет общо 24 места;
− Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Дом за
нашите деца” гр.Брезово, с капацитет 10 места.
Наличните социални услуги са достъпни за всички потребители.Община Брезово е
готова да работи по подобни проекти и през периода 2014 - 2020 г.

Таблица 21. Социални услуги предлагани на територията на община Брезово към 2014 г.
№

Вид на социалната услуга

Брой

Капацитет

Източници на
финансиране

1.

Домашен социален патронаж

125

130

Общинския
бюджет

2.

Личен асистент

22

22

ОП „РЧР”
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Източник: Община Брезово

5.4. Спорт
Спортът се реализира на изградените спортни игрища и в училищните
дворове.Стадион има в общинския център, селата Борец, Пъдарско и Стрелци.
Болшинството спортни площадки се нуждаят от основна реконструкция и съвременно
обзавеждане.Единствената покрита спортна база е физкултурния салон на СОУ
„Хр.Смирненски” гр.Брезово.
Общината субсидира спортните клубове: ОФК „Средногорец” - гр.Брезово, ФК
„Сокол” - с.Пъдарско, ФК „Урожай” - с.Стрелци и СК „Бадминтон”.
Кметство с.Борец през 2013 г. е спечелило проект на МОСВ и ПУДООС по
Национална кампания „Чиста околна среда”, чрез който са извършени рехабилитация на
терена на стадиона, поставяне на нова ограда, нови пейки и ремонт на тротоарна настилка,
фито-санитарно изрязване на храсти и дървета.

5.5. Пазар на труда
По данни от анкетирането на населените места в Община Брезово, проведено през
юли 2014 г., общия брой на постоянно заетите е 1621 души, съставляващи 24,7 % от
населението по настоящ адрес към 31.12.2013 г. От тях 244 души са приходящи от други
общини, основно лица с по-висок образователен ценз. Изходящите от общината с цел
работа са около 160 души.Безработните са 445 души, основно лица с ниско образование и
квалификация, живеещи в населените места с преобладаващо ромско население.

Таблица 22.Регистрирани безработни и равнище на безработица в областта и община
Брезово за периода 2009-2012 г.
2009 г.
Община

Област
Пловдив

2010г.

2011 г.

2012 г.

Равнище
Равнище
Равнище
Равнище
Средно
Средно
Средно
Средно
на
на
на
на
месечен
месечен
месечен
месечен
безработиц
безработиц
безработиц
безработи
брой
брой
брой
брой
а
а
а
ца
22173

6,7 %

27233

8,3%

26319

8,3%

29189

9,6 %
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Община

298

Брезово

10.46%

380

13.34%

402

19.11%

477

22.67%

Източник: Дирекция „Регионална служба по заетостта - Пловдив“

Общинската администрация работи много за справяне с безработицата на
населението, чрез европейски , национални и регионални програми:
- по Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” е
осигурена временна заетост на над 50 човека /на непълен работен ден в Аварийни
дейности/ и 30 човека на 6 часов работен ден с продължителност на проекта – 6 месеца.
- по Национална програма ”Старт на кариерата” – са наети на работа 3-ма младежи
за срок 9 месеца;
- по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема "Развитие" е
осигурена заетост на 45 безработни лица за периода от август 2012 до август 2013;
- по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект "Подкрепа за
заетост" е осигурена заетост на 21 безработни лица от октомври 2012 г. до септември 2013
г. и на 7 лица от юни 2013 г. до март 2014 г.;
- по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект "Нова
възможност за заетост" е осигурена заетост на 6 безработни лица за 6 месеца.
В резултат на реализирането на „Регионална програма за заетост на общината” е
осигурена работа на 10 лица в 7 населени места от общината.
Община Брезово работи в партньорство с „Агенция социално подпомагане” по
проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по която
програма са назначени 11 лични асистенти през 2013 г.,след което бройката се е
увеличила на 22 със срок до 31.12.2014 г.

Рискови социални групи.Хората, изключени от трудовия пазар са високорискова
група.Те са застрашени от изпадане в бедност, от социална изолация и маргинализация.
Социологическите изследвания на бедността показват, че повече от 40 % от
безработнитеса от бедни семейства. Към рисковите социални групи са отнесени:
население в „над трудоспособна възраст и ромската етническа малцинствена група.

5.6. Култура
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В община Брезово има 16 бр.читалища – във всяко населено место. Изготвен е
Календар на културните прояви за подпомагане работата на народните читалища.
По подходящ начин се отбелязват годишнини и събития с общонационално и
местно значение – 3-ти март, 24-ти май, 2-ри юни, юбилейни годишнини на културнообразователни институции.Ежегодно на 10 август се извършва възпоменателно тържество
на гробът на вр.Кадрафил в землището на с.Свежен.
Ежегодно се провежда и общински празник на розата. По случай международния
ден на ромите 8 – ми април, общината организира съвместно с НЧ „ Искра – 1883 г.” с.Чоба общински ромски празник, както и футболен турнир с местни и гостуващи отбори.
По случай международния ден на детето 1-ви юни в с.Пъдарско се провежда празник с
участието на деца от всички ЦДГ, като домакин на проявата стана местното
читалище.Ежегодно съвместно с екипа на проф.Валерия Фол, се отбелязва деня на
лятното слънцестоене на стелата над с.Бабек.Отбеляза се тържествено 110-та годишнина
от рождението на големия брезовски художник Златю Бояджиев. Във всички населени
места се организират пролетни Великденски празници и Коледно-новогодишни
тържества.Работи се и по програмата „Глобални библиотеки” в НЧ „Отец Паисий – 1876
г.” гр. Брезово и НЧ ”Искра – 1883 г.” с. Чоба.
Преди години при изграждане на водоснабдителната мрежа на Брезово са открити
останки от праисторическо селище от каменно медната епоха (от 4. хил. години пр. н. е.).
Множество тракийски селищни и надгробни могили са пръснати в полето и в
предпланинския пояс на общината.
Известни са могилите в Брезово, Чоба, Борец, Отец Кирилово, Розовец и др.Тези
могили са едни от първите открити в страната.В една от тях, изследвана от братята
Шкорпил се предполага, че е погребан знатен тракийски вожд със златен венец, железен
скиптър в дясната ръка и златен пръстен на лявата.Голяма част от могилите са разграбени
още в древността, а съкровищата, открити по-късно се съхраняват в музеите в Пловдив,
София и Сан Петербург.
През 1843 година е построена църквата ”Св. Димитър”, изографисана от дебърски
майстори – иконописци, днес е паметник на културата.

6. Инфраструктура
6.1. Транспортна инфраструктура
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През община Брезово преминават пътища от РПМ – ІІ-56 (Пловдив – Брезово Павел баня), ІІІ-665 и ІІІ - 664 (Карлово –Брезово – Чирпан).Общинският център се
намира на 36 км.от областния център - Пловдив. Общата дължина на пътната мрежа на
общината е 178,8 км, в т.ч.:
− Второкласни пътища (ІІ-56) – 33,12 км – 18,5,3%.
− Третокласните пътища (ІІІ-665 и ІІІ-664) съставляват 38,26 км – 21,4% от общата
пътна мрежа
− Общинските пътища (ІV клас) ставляват 107,40 км .- 60,1% от общата пътна
мрежа.
Всички пътища са асфалтирани.На територията няма пътища с паважна, трошенокаменна или баластерна настилка.
Състоянието на републиканската пътна мрежа е много добро.Сравнително добро е
и състоянието на третокласните пътища.
Добро е състоянието на четвъртокласната пътна мрежа, незадоволително
есъстоянието на част от улиците в населените места. Много от тях са без тротоари, а
изградените се нуждаят от ремонти.

Автобусен транспорт.
Всекидневно се движат автобуси от областния център към всички населени
местана територията на общината от 2-4 пъти, с изключение на с.Свежен.
Не всички села в общината имат пряка транспортна връзка с общинския център,
като от някои населени места е възможна само с прехвърляне.
Транспортно обслужване в общината през 2013г.се извършваше от фирмите:
− „Либърти лайнс” гр.София (по маршрути Пловдив-Сърнегор-Пловдив);
− ЕТ „Мистел-Митко Николов” гр. Пловдив (Тюркмен-Пловдив-Търкмен);
− „Хеброс-бус” ООД гр.Пловдив (по направления: Пловдив-Чехларе; ПловдивРозовец;Пловдив-Върбен, Пловдив-Златосел).

Пътна инфраструктура.
Община Брезово се намира в североизточната част на Пловдивска област и покрива
територия с площ от 465 кв.км, което представлява 7.7 % от площта на Пловдивска
област. Съседни на община Брезово са община Раковски, община Калояново, община
Карлово, община Павел баня, община Братя Даскалови.
Град Брезово е кръстопътен възел. През него минават пътищата:
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- Пловдив - Брезово - Павел баня – Казанлък;
- Брезово-Гранит – Чирпан;
-Брезово – Братя Даскалови – Чирпан;
- Брезово – Долна махала – Карлово;
- Брезово – Свежен – Карлово.
Близостта до магистрала “Тракия” дава възможност транспортните потоци,
преминаващи през общината да имат връзка с направлението София - Бургас.
Центърът на общината – гр.Брезово отстои на 36 км от Областния център гр.Пловдив.
Пътно-транспортната мрежа е сравнително добре развита.Между селищата на
общината също са изградени сравнително добри пътни връзки, изпълнени с трайни
настилки, които са в сравнително добро състояние.
За 2013 г. за ремонт на общинската пътна мрежа са изразходвани 96 989 лв., а за
ремонт на републиканските пътища в регулацията на гр.Брезово – 49 864 лв.
За поддържане на общинската пътна мрежа са доставени пътно-маркировъчна
машина, пътно-маркировъчна боя, пътни знаци и табели на обща стойност 13 243 лв.

6.2. ВиК инфраструктура
Водоснабдяване.
Водоснабдяването в Общината се осъществява по два начина: помпено и
гравитачно. Водоснабдяването се осъществява от изградени шахтови и тръбни кладенци,
водоеми, дренажи и речни водохващания.
Водоснабдителна група Златосел включва селата Златосел, Дрангово, Отец
Кирилово, Върбен, вилната зона при яз.“Дондуково”.За водоизточник се използват два
тръбни кладенци в землището на кв.Парчевич, което се водоснабдява от два
кантона.Друга водоснабдителна група на територията на общината е Брезово – Чоба Тюркмен с водоизточник шест тръбни кладенци на терасата на р. Розовска между селата
Чоба и Тюркмен.
Град Брезово се водоснабдява и от изградените два дренажа на терасата на р.
Розовска между Брезово и Зелениково. Водата от дренажите постъпва в събирателна
шахта и от там по самостоятелни системи се разделя за гр.Брезово и с. Зелениково.
Село Борец се водоснабдява посредством три тръбни кладенци, разположени на3,5
км. югозападно от селото.
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От речното водоснабдяване в местността “Топлика”, по гравитачен път се
водоснабдява с. Розовец.
Западно от с. Пъдарско има изграден шахтов кладенец, от който чрез помпи се
водоснабдява с. Пъдарско.
Село Бабек се водоснабдява, чрез съществуващ речен филтър североизточно от
селото.
В с.Сърнегор питейната вода постъпва от водоем на територията на с.Отец
Паисиево.
Изградеността на водопреносната система е на сравнително добро ниво в
общинския център, но в голямата си част тя е амортизирана и има нужда от
рехабилитация.През последните години не са правени инвестиции за нейното подновяване
и разширяване.Водоснабдяването на промишлеността в общината се осъществява от
същите водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни
нужди.

Канализация.
Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното
равнище за страната по обхванатите от канализация води.Тя покрива само дъждовните
води и има обща дължина от 89 км.В общината няма канализация за отпадни води.

6.3. Електрификация
На територията на Общината има изградена сравнително добра мрежа - 110 и 20 kv.
Състоянието ѝ е такова, че може да поема бъдещото увеличение на товарите и
съответното електропотребление.Община Брезово се захранва от три далекопровода и две
подстанции.Първи далекопровод - от подстанция “Чернозем” захранва селата Върбен,
Борец, Златосел и Отец Кирилово, а чрез изградената възлова станция в с.Пъдарско се
захранват Стрелци и Дрангово.
Резервното

захранване

към

възлова

станция

“Пъдарско”

е

от

далекопровода“Стряма”.Възлови станции“Бабек” и“Брезово” имат резервно захранване от
далекопровода от подстанция“Чернозем”.
В територията на Общината има изградени общо 92 трафопоста.Те са собственост
на ЕРП „ЕВН”.
Изградената

електропроводна

и

електроразпределителна

мрежа

осигурява

достатъчно сигурност и оперативност в захранването на общината.Мрежите ниско
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напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация.Уличното осветление в Общината е на
средното за страната ниво.Изградеността на трафопостове може да се счита за
задоволително.Същите се нуждаят от текущ ремонт на АС и ел.част. Мощността на
трафопостовете е средно 160 kv.
В град Брезово има изградена сравнително нова и модерна подстанция 110/20 kW.
Цялата община, има добре резервирано електрозахранване и може да се поемат
увеличените в бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото стопанство.

6.4. Телекомуникации
В общината работят 16 бр.ПС, които обслужват населението от цялата община.
Пощите имат сключени комисионни договори за инкасиране на сметки с НЕК,
НОИ, ВиК, „Виваком” и др.оператори на услуги, които улесняват населението.
Почти 100% от територията на общината има покритие от поне 1 мобилен
оператор.
В ход е изграждането на щироколентов скоростен интернет.

6.5. Алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност
Изпълнени са два проекта, финансирани от Фонд „Енергийна ефективност“ на
стойност - 678 500 лв.:
-

“Енергийно ефективна реконструкция на СОУ “Хр.Смирненски” - на
стойност 458 500 лв.

-

“Енергийно ефективна реконструкция на Комбинирана сграда в гр.Брезово”
- на стойност 220 000 лв.

7. Качество на околната среда
Общото състояние на околната среда, не само, че не е пречка за развитието на
всички сектори, но е качество, предпоставка за тяхното развитие.

Проблемните аспекти са:
7.1. Замърсяване на водите

35

[ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО] 2014 - 2020

Ядрото на общината – гр.Брезово няма изграден воден цикъл – канализационна
система за отпадни води, които да постъпват в пречиствателна станция за отпадни води
/ПСВО/.В населените места отпадните води се заустват без пречистване – директно в
реките.
7.2. Състояние на атмосферния въздух
На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на вредни
емисии в атмосферата.Тук липсват големи промишлени предприятия, замърсители на
околната среда.Проблем за чистотата на атмосферният въздух е ползването на твърдо
гориво, през зимният сезон и за града - изгорелите газове от автомобилния транспорт и
особено праховото замърсяване от непочистени и неблагоустроени улици.

7.3. Акустично натоварване на средата
Шум над ПДН се отчита в града – основно от автомобилния транспорт – за
кварталите, през които преминава път ІІ – 56, в посоки Павел баня и Пловдив. Над ПДН е
шума от Републиканската пътна мрежа, който макар и с импулсивен характер,
затормозява кварталите около него.

7.4. Радиационна обстановка
Проведените изследвания не съдържат данни за наличие на радиоактивно
замърсяване на почвите и водите.
7.5. Отпадъци. Система за управление на отпадъците
Отпадъците, които се събират организирано на територията на община Брезово са
предимно битови и строителни.

Битови отпадъци
Събирането и транспортирането на битови отпадъци се извършва по график от
външна фирма - изпълнител.Всички населени места от общината са обхванати от
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. На територията на община Брезово има
разположени 478 контейнера тип ,,Бобър” - 1100 л, от които 113 броя за гр.Брезово, а
останалите бройки са в населени места от общината. Към настоящият момент, задоволяват
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потребностите на населението.Обслужването на съдовете за битови отпадъци се извършва
ежеседмично за гр.Брезово и два пъти месечно за другите населени места.
Съгласно чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, със заповед на Кмета
на общината са определени границите на районите и видът на предлаганите услуги за
Община Брезово. С цел разширяване обхвата на организираното сметосъбиране и
сметоизвозване са поставени контейнери във вилна зона „Дондуково“ и Златосел, на
язовир „Дондуково“ /през летен сезон/.
С цел по-редовно обслужване на съдовете общината планира от 2014г. сама да
изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.
По силата на сключен договор с Община Пловдив, смесените битови отпадъци от
територията на общината се извозват до „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за
биологично разграждане по закрит способ” - с.Шишманци.Същото отстои на 20 км от
общината.Община Брезово е член на Регионално сдружение с.Шишманци, заедно с
общините Пловдив, Марица и Раковски.
Общинската Програма за управление на отпадъците е със срок на действие 20092013г.Предстои да се разработи нова програма, с екип от специалисти от общината.
Приета е „Наредба за реда и условията за изхвърляне, събиране, транспортиране,
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово
разпространени отпадъци на територията на Община Брезово. С изменението и
допълнението на същатаса променени и прецизирани текстовете по отношение на
специфичните отпадъчни потоци – излезли от употреба живачни лампи, елекрическо
оборудване, моторни превозни средства, моторни масла и други. Добавен и нов раздел –
„Организация на дейностите по третиране на строителни отпадъци и земни маси”.
В общината не е въведена организирана система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки, тъй като населените места са под 5000 жители, разписано в чл 19, ал.3,т.6 от
Закона за управление на отпадъците.
Не е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклируеми
отпадъци, в т.ч минимално изискуемите от ЗУО хартия и картон, метали, пластмаса и
стъкло, както и масово разпространените опасни отпадъци.

Таблица 23 Количество на събираните битови отпадъци / тона за година

Общо количество на

2009

2010

2011

2012

2013

37

[ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО] 2014 - 2020

отпадъка
Смесени битови отпадъци

2345,70

2561,60

2533,14

2767,70

2398,00

Източник: Община Брезово

Строителни отпадъци
Строителните отпадъци като цяло и на национално,и на местно ниво са
проблем и предизвикателство към общините. По-големите мащаби на ново
строителство,както и реконструкция и реновиране на съществуващи сгради,
предполага увеличаване обема на строителните отпадъци. Поставените в наредбата
цели за материално оползотворяване на СО на този етап е практически невъзможно.
Като вариант е депонирането им на депото в с.Първенец, но предвид транспортните
разходи и високата цена за депониране на тон СО, изпълнителите на строежи не се
възползват от депото.
Трудноститепри прилагане на подзаконовите актове на ЗУО за СО налагат
общините дасе ориентират към специфични за общината условия.Със заповед на
Кмета на общината е определен общински терен за „Временно съхранение на СО”.
При натрупване на определено количество СО, общинска администрация
предприема действия по използване, като бетонни отпадъци се транспортират до
депо, а земни маси- за рехабилитация на съществуващи негативни форми на релефаизкопи, ями.
По населени места причинителите/притежатели на СО съобщават на кмета/
кметския наместник за образувани СО.По преценка на кмета СО се насочват за
рехабилитация на компрометирани участъци от пътища в землищата на населените места.
С периодични проверки от РИОСВ - Пловдив, съвместно с общинска
администрация - гр.Брезово се следят следните складови обекти: - 2 склада за съхранение
на излезли от употреба препарати за растителна защита и с изтекъл срок пестициди, в
землището на с. Борец и склад за съхранение на негодни за употреба и с изтекъл срок
пестициди в Брезово.
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7.3. Зелена система
7.3.1. Горски фонд

Горите на горскостопански участък на община Брезово представляват по-големи
ипо-малки комплекси, обособени по склоновете на Сърнена Средна гора и по-малка
частразпръснати сред обработваемите земи в равнинно-хълмистата част на общината.
Горският фонд (иглолистни и широколистни гори, горски поляни и горски пътища и
просеки) заема14687.38 ха., което представлява 31.56 % от общата площ. Основни видове
са дъб, бук,габър, акация. Не достатъчно използван потенциал е пашата на добитък в
земите в горскияфонд, както и добив на билки, горски плодове и гъби.
Отказът от структурното значение на горското стопанство в икономиката на
общината и фокусирането върху рекреационните функции на гората е положително
явление, коетоследва да се подкрепя.Въпреки това, макар и в ограничени количества, не
рационално еизнасянето на сурова дървесина за преработка в други територии.
В горското стопанство са ангажирани около 20 души в три фирми – 1
общинскопредприятие - ОГСЕ „Брезово”, създадено за осигуряване дърва за огрев на
населението и 2 частни - в Брезово и Стрелци. Базите на горскостопанските предприятия
заемат площ от 2.21 ха.
7.3.2. Състоянието на зелените площи в Брезово

Таблица 24 Проекти за подобряване на зелените градски площи в Брезово за периода
2009 – 2012 г.

Наименован
ие на
общината

Наименование на проекта

Програмата, по
която е
реализиран

Стойност
на
проекта/в
лева/

Кратко резюме за
проекта и ползите от
него

Източник: Община Брезово
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8. SWOT анализ

СИЛНИ СТРАНИ
 Важно географско разположение;
 Благоприятни климатични условия;

СЛАБИ СТРАНИ
Бедни полезни изкопаеми /само инертни
материали;

 Богати горски ресурси

 Разпокъсаност на собствеността върху земята;

 Подходящи за земеделие почви;

 Липса на организирани пазари, борси,

 Висок процент на слънчеви дни;
 Богата флора и фауна;
 Опит и традиции врастениевъдството и

животновъдството;
 Богатокултурно- историческо наследство,

подходящо за развитие на туризма;

изкупвателни пунктове;
Недостиг на квалифицирани кадри за
икономиката;
 Ниска конкурентоспособност на местните
продукти от хранително-вкусовата и
дървообработвателната промишленост;

 Опит и традиции в дървообработването.

 Ограничени пазари;

 Активна бюджетна политика;

 Липса на местни структури, подпомагащи

 Капацитет за усвояване на средства и

бизнеса;

управление на проекти от Оперативните

 Неразработени туристически ресурси;

програми и Програмата за развитие на

 Ниски доходи;

селските райони;

 Ограничени възможности за трудова

 Изградена телекомуникационна и пощенска

мрежа;
 Добри параметри на основните компоненти на

околната среда;
 Липса на сериозни източници на замърсяване;

реализация;
 Висока миграция към гр.Пловдив, столицата и
чужбина;
Неразвит НПО сектор;
 Недостатъчен и нискоквалифициран персонал
за работа с хората с увреждания;
 Липса на възможности за ресоциализация на
хората с увреждания /достъп до сгради,
центрове за рехабилитация и др./;
 Неразвит масов спорт и отдих;
 Слаба инициативност на населението и особено
на младото поколение;
 Наличие на рискови социални групи;
 Лошо състояние на част от
съществуващатаулична мрежа;
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 Амортизирана водопроводна мрежа;
 Разрушени и амортизирани хидромелиоративни
съоръжения;
 Наличие на нерегламентирани сметища;
 Липса на система за контрол на състоянието на
компонентите на околната среда;
 Недостиг на финансови средства за екологични
дейности;

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Развитие на екологично земеделие и

екологични производства;

ЗАПЛАХИ
 Природни бедствия;
 Посегателства върху природните дадености;

 Развитие на туризма в подходящи форми;

 Замърсяване на околната среда;

 Разработване на алтернативни енергийни

 Влошаване на демографските характеристики;

източници;
 Участие в национални и международни

програми с проекти в областта на
природните дадености и ресурси;
 Внедряване на високотехнологични

производства и иновационни продукти;
 Достъп до нови пазари;

 Продължаващата тенденция към увеличаване

на броя на регистрираните безработни в Бюрo
по труда през годините;
 Промени в климатичните фактори
 ”сивата икономика”;
 Засилване на конкуренцията от фирми от

съседни региони и страни;

 Усвояване на средства от фондовете на ЕС и  ”Миграция” на производства към райони с по-

други донорски програми;
 Благоприятна данъчна политика
 Адекватна нормативна уредба и процедури

по административното обслужване на
бизнеса;
 Участие в национални и международни

програми и проекти;
 Развитие на нови и алтернативни форми на

заетост;
 Увеличаване на бюджетните средства за

ниски разходи;
 Намаляване на бюджетните средства за

дейности в социалната сфера;
 Нарастване на емиграцията след членството в

ЕС;
 Нарастване на конкуренцията на съседни

общини, големи градове, региони и чужди
страни по отношение кадри, средства, заетост,
инвестиции и др.;
 Природни бедствия и аварии;

капиталови разходи;
 Привличане на външни инвеститори;
 Газификацияи използване на възобновяеми

енергийни източници;
 Използване на съвременни технологии в
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телекомуникациите/цифровизация, качествен
интернет, модерни мобилни комуникации/;

За община Брезово са подходящи следните стратегии:

1. Използване на силните страни на общината за елиминиране на външните заплахи и
по-конкретно – опиране на натрупания опит в реализирането на проекти,
финансирани от ЕС за решаване на най-наболелите проблеми на населението;
2. Инвестиране в дейности с мултипликационен ефект;
3. Създаване на стратегически партньорства и алианси с други подобни структури
(общини), както и с такива от по-високите и по-ниските йерархични нива;
Пренасочване на свободните и неизползваеми активи;
4. Стимулиране на частни инвестиции
дървопреработването, селското стопанство.

в

туризма,

дърводобива

и
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III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
1. Съответствие на ОПР на община Брезово 2014 - 2020 със
стратегическите и програмни документи от по-високо ниво
Настоящият Общински план за развитие е разработен като част от общата система
за планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните
разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. В тази връзка
настоящият документ е съобразен с регионалната и кохезионна политика на ЕС,
Националната стратегия за регионално развитие 2014 - 2020, Регионалният план за
развитие на Южен централен район от ниво 2 – 2014 - 2020 и Областната стратегия за
развитие на област Пловдив 2014 – 2020 г.

2. Визия за развитие на община Брезово в периода 2014 - 2020 г.
ОБЩИНА БРЕЗОВО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ И
ПРОСПЕРИРАЩА ОБЩИНА, АТРАКТИВНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ, С
ЕФЕКТИВНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ДОБРЕ УСТРОЕНА
ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЖИЗНЕНА СРЕДА,
ПОДОБРЕН СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И ПОВИШЕН РЪСТ НА ЗАЕТОСТ И
ДОХОДИ

Главна цел, която да бъде постигната, чрез реализиране на приоритетите,
специфичните цели, мерките и дейностите.
ГЛАВНА ЦЕЛ: ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО
НА ЖИВОТ НА ЖИТЕЛИТЕ, НА ОБЩИНАТА, ЗАПАЗЕНО И ВАЛОРИЗИРАНО ПРИРОДНО
И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Приоритетите, включени в плана за развитие са:
ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез
модернизация на местната техническа и социална инфраструктура
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В рамките на приоритета са изведени 6 специфични цели, към които се предвиждат
12 групи интервенции (мерки):
Специфична цел 1.1. Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа
Мярка

1.1.1. Ремонт, разширяване
инфраструктура - пътища.

и

модернизация

на

местната

транспортна

Специфична цел 1.2. Изграждане на модерна информационна и комуникационна
инфраструктура - Интернет, мобилни комуникации
Мярка 1.2.1. Въвеждане на високоскоростна ИНТЕРНЕТ връзка в селата на Общината
Специфична цел 1.3. Благоустрояване на населените места от Общината
Мярка 1.3.1. Ремонт на площадите в селата
Мярка 1.3.2. Ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в населените места от
общината
Мярка 1.3.3. Архитектурен достъп до обществени сгради на хора с увреждания
Мярка 1.3.4. Подобряване състоянието на църковните храмове и дворове
Мярка 1.3.5. Подобряване на състоянието на детски и спортни площадки и изграждането
на нови
Специфична цел 1.4. Подобряване водоснабдяването и канализацията в общината
Мярка 1.4.1. Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината
Мярка 1.4.2. Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените
места
Мярка 1.4.3. Подобряване на канализацията в населените места, изграждане на нова
канализация и пречиствателни съоръжения
Специфична цел 1.5. Въвеждане на енергоефективни мерки
Мярка 1.5.1. Реконструкция и модернизация на сгради общинска собственост
Специфична цел 1.6. Въвеждане на енергоефективни мерки
Мярка 1.6.1. Реконструкция и модернизация на сгради общинска собственост

ПРИОРИТЕТ 2. Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива, местна икономика,
основана на местните условия и ресурси
В рамките на приоритета са изведени 6 специфични цели, към които се предвиждат
25 мерки:
Специфична цел 2.1. Повишаване на конкурентноспособността на селското стопанство
като структуроопределящ отрасъл на местната икономика
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Мярка 2.1.1. Внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми
на интензивно земеделие
Мярка 2.1.2. Окрупняване на земеделските земи и сдружаване на земеделските
производители
Мярка 2.1.3. Насърчаване отглеждането на трайни насаждения
Мярка 2.1.4. Създаване на условия за реализиране на селскостопанската продукция
Мярка 2.1.5. Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство
Мярка 2.1.6. Технологично развитие и въвеждане на иновациите
Мярка 2.1.7. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо
развитие
Специфична цел 2.2. Осигуряване на достъп до модерна експертна и консултантска
помощ и квалификационни услуги
Мярка 2.2.1. Разширяване дейността на Дирекция „Специализирана администрация“ към
Общинска

администрация

Брезово,

чрез

предоставяне

на

актуална

информация по отворени програми на ЕС
Мярка 2.2.2. Поддържане на база данни и информиране за актуални програми, проекти,
обучения, изложения и др.
Специфична цел 2.3. Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП
Мярка 2.3.1. Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден
бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места
Мярка 2.3.3. Подобряване на диалога и информираността между МСП и общината
Специфична цел 2.4. Развитие на атрактивен туризъм
Мярка 2.4.1. Развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко и културен
туризъм
Мярка 2.4.2. Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство
Мярка 2.4.3. Запазване на културните традиции
Специфичнацел 2.5. Изграждане на местни партньорства за развитие
Мярка 2.5.1. Развитие на надобщински дейности и проекти

ПРИОРИТЕТ 3.Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда
В рамките на приоритета са изведени 8 специфични цели, към които се предвиждат
16 мерки:
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Специфична цел 3.1. Достигане на по-висока трудова заетост
Мярка 3.1.1. Повишаване образователното равнище на жителите на общината като
условие за по-добрата реализация и задържане на младите хора
Мярка 3.1.2. Повишаване на квалификация и преквалификация на безработните в
съответствие с потребностите на местната икономика
Мярка 3.1.3. Осъществяване на програми за заетост
Специфична цел 3.2. Подобряване на социалните услуги
Мярка 3.2.1. Разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите социални
услуги
Специфична цел 3.3. Повишаване качеството на човешкия капитал
Мярка 3.3.1. Подобряване на обучителната среда
Специфична цел 3.4. Интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и
интегрирането на ромите
Мярка 3.4.1. Интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и
интегрирането на ромите
Мярка 3.4.2. Изпълнение на мерките в Общинския план за действие за интеграция на
ромите
Специфична цел 3.5. Осигуряване на достъп и по-високо качество на здравните услуги
Мярка 3.5.1. Подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на
общината
Специфична цел 3.6. Запазване на екологичното състояние на общината
Мярка 3.6.1. Премахване на нерегламентираните замърсявания организиране на
събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на
ЕС
Мярка 3.6.2. Подобряване параметрите на околната среда
Мярка 3.6.3. Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на
наводнения, пожари и други природни бедствия
Специфична цел 3.7. Гарантиране на обществен ред и сигурност
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Мярка 3.7.1. Осигуряване на обществен ред и сигурност - ефективна борба с
противообществените прояви и насилие
Мярка 3.7.2. Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на
сигурността и предотвратяване на престъпленията
Мярка 3.7.3. Опазване на собствеността - частна, държавна и общинска
Специфична цел 3.8. Подобряване на условията и разширяване на възможностите за
прекарване на свободното време - културни прояви, рекреативни занимания и спорт
Мярка 3.8.1. Създаване на условия за спортни и културни занимания
Мярка 3.8.2. Възстановяване и модернизация на спортните бази
ПРИОРИТЕТ 4. Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на
европейските стандарти
В рамките на приоритета са изведени 2 специфични цели, към които се предвиждат
4 мерки:
Специфична цел 4.1. Развитие на общинските публични услуги

Мярка 4.1.1. Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични услуги
Мярка 4.1.2. Подобряване качеството на предлаганите от общинска администрация услуги
Специфична цел 4.2. Внедряване на съвременни комуникационни технологии в
обслужващата сфера
Мярка 4.2.1. Интеграция на дейностите по обслужване на жителите и бизнеса между
общината,регионалните и държавните институции
Мярка 4.2.2. Изграждане на информационна и комуникационна структура - Интернет
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IV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Период
2014-2020

Местно
публично
финансиране

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

ПРИОРИТЕТ

Общински
бюджет

Общ
дял
(%)

Централ Общ
Фондове
ен
дял
на ЕС
бюджет (%)

1

2

3

850 000

7,41

1000

5,63

3767

950

18,98

Предоставяне на
качествени
обществени
услуги,
съответстващи на
европейските
стандарти

350

ОБЩО

3150

4

5

6

Общ
дял
(%)

ОБЩО

Други Общ
Общ
Фондове
източни дял
дял
/фирми
ци
(%)
(%)

7

8

9

10

11

12

48,13

0

0

100 000

0,87

11 470 000

21,21 7 993000

45,01

0

0

5 000 000 28,15

17 760 000

1075

21,48

2870

57,34

0

0

110

2,20

5005

46,66

0

0

400

53,34

0

0

0

0

750

9,00

9842

28,13

16783

47,97

0

0

5210

14,89

34 985 000

ПРИОРИТЕТ 1.
Повишаване на
инвестиционния
потенциал на
общината, чрез
модернизация на
местната
техническа и
социална
инфраструктура

5000000 43,59 5520 000

ПРИОРИТЕТ 2.

Подкрепа на
конкурентноспосо
бна, устойчива,
местна
икономика,
основана на
местните условия
и ресурси
ПРИОРИТЕТ 3.

Развитие на
човешките
ресурси и
създаване на
добра жизнена
среда
ПРИОРИТЕТ 4.
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V. ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ЗА ПЕРИОДА 20142020Г.

ПРИОРИТЕТ,
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ,

ИНДИКАТОР

МЯРКА

МЯРКА

ИЗТОЧНИК НА ПЕРИОД НА
ИНФОРМАЦИЯ ОТЧИТАНЕ

БАЗОВА
СТОЙНОСТ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез модернизация на
местната техническа и социална инфраструктура

Специфична цел 1.1.
Обновяване и

Обща дължина на
реконструирани и
подобрени
пътища(републиканска
пътна мрежа)

Километра

ОПУ - Пловдив Ежегодно

3 км–III кл.
пътна мрежа

доизграждане на

20, 5 км.-III
кл. пътна
мрежа
4 км
общинска
пътна мрежа

общинската пътна
мрежа

Обща дължина на
реконструирани и
подобрени общински
пътища

Километра Общинска
Ежегодно
администрация

Специфична цел 1.2.
Изграждане на
модерна
информационна и
комуникационна
инфраструктура -

Брой лица/ дял от
населението с осигурен
широколентов достъп
(със скорост поне 30
Mbps)

брой лица/
процент

НСИ

Ежегодно

Интернет, мобилни
комуникации
Специфична цел 1.3.
Благоустрояване на

Изработен ОУП на
територията на общината

Брой

Общинска
Ежегодно
администрац.

0 бр.

1 бр.

населените места от
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Общината

Населени места с
рехабилитирани
обществени зелени
площи (бр.)

Население облагодетелствано от подобре
ната инфраструктура
Достигане степен на
„свързаност“ на
населението
къмканализационната
мрежа

Брой
населени
места

Брой

Общинска
Ежегодно
администрац.

0

Общинска
Ежегодно
администрац.

ВиК - Пловдив
%

Ежегодно
Общинска
администрац.

1 бр.

-

8360

24 %

100%

(2012)

(2015)

0 бр.

1 бр.

Специфична цел 1.4.
Подобряване

Изградени ПСОВ

Брой

водоснабдяването и
канализацията в
общината.

Население, свързано към
ПСОВ

Брой

Намаляване на загубите
на питейна вода

%

ВиК- Пловдив
Ежегодно
Общинска
администрац.
ВиК- Пловдив
Общинска
Ежегодно
администрац.
ВиК - Пловдив

-

8360 души

59%

< 35 %

(2011)

(2020)

Подобрена образователна Брой сгради
Общинска
Ежегодно
инфраструктура
администрация

3 бр.

5 бр

Подобрена
инфраструктура в
сферата на културата

Брой сгради

Общинска
Ежегодно
администрация

0 бр.

1 бр.

Подобрена
административна
инфраструктура

Брой сгради

Общинска
Ежегодно
администрация

0 бр

1 бр.

Подобрена здравна
инфраструктура

Брой сгради

Общинска
Ежегодно
администрация

0 бр

1 бр.

Подобрена спортна
инфраструктура

Брой обекти

Общинска
Ежегодно
администрация

0 бр.

1 бр.

Общинска
администрац.

Ежегодно

Специфична цел 1.5.
Въвеждане на
енергоефективни
мерки
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Брой домакинства с
подобрено енергийно
Специфична цел 1.6.

потребление

Брой

Общинска
Ежегодно
домакинства администрация

Въвеждане на
енергоефективни

Намаление на

мерки

енергийното
потребление в

kWh/година

Общинска
Ежегодно
администрация

обществени сгради

ПРИОРИТЕТ 2. Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива, местна икономика, основана
на местните условия и ресурси
Специфична цел 2.1.

Брой подкрепени
проекти със средтсва от
ЕС

Повишаване на
конкурентноспособн
остта на селското
стопанство като
Брой подпомогнати
структуроопределящ земеделски
отрасъл на местната
производители
икономика
Специфична цел 2.2.
Осигуряване на
достъп до модерна
Брой предоставени
експертна и
консултански услуги
консултантска помощ
и квалификационни
услуги

Ръст на местните и
чуждестранни
инвестиции в модерни
зация и разширяване на
съществуващите
производства

Специфична цел 2.3.
Стимулиране и
Брой подпомогнати
създаване на условия
предприятия, в това
за развитие на МСП
число и нови

Частни инвестиции за
съфинансиране на
публична финансова и
нефинансова помощ за
МСП
Специфична цел 2.4. Реализирани приходи от
нощувки
Развитие на

Брой

ИСУН и ДФЗ Ежегодно

Брой лица

ИСАК

Брой

Общинска
администрация

Ежегодно

Ежегодно

Хил.лева

НСИ
Брой

Ежегодно
ДФЗ

Лева

Лева

Общинска
Ежегодно
администрация

НСИ

Ежегодно
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атрактивен туризъм
Брой реализирани
нощувки /годишно

Брой създадени или
подновени средства за
подслон /легла

Брой атракции –
създадени /подобрени

Брой
нощувки

НСИ

Ежегодно

Брой
средства за
подслон/лег
ла

НСИ

Ежегодно

Брой
атракции

Общинска
Ежегодно
администрация

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация

Специфична цел 2.5.
Изграждане на
местни партньорства
за развитие

Брой създадени
партньорства

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда

%

ДБТ – Родопи Ежегодно

Мерки за разкриване на
работни места за
безработни младежи до
29 г. възраст

Брой лица

ДБТ- Родопи Ежегодно

Брой сгради, с осигурен
достъп за хора с
увреждания

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация

Брой новоразкрити
социални услуги

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация

брой места

Общинска
Ежегодно
администрация

Специфична цел 3.1. Равнище на безработица
в общината
Достигане на повисока трудова
заетост

Специфична цел 3.2.
Подобряване на
социалните услуги

Капацитет на
подпомаганите
образователни услуги и
грижи за децата
Специфична цел 3.3.
Повишаване
качеството на
човешкия капитал

Ежегодно
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Специфична цел 3.4.
Интеграция и
социализация на
хората в
неравностойно
положение и
интегрирането на
ромите

Брой подпомогнати
лица

Брой новоразкрити
Специфична цел 3.5. здравни услуги
Осигуряване на
достъп и по-високо
качество на
здравните услуги

Специфична цел 3.6.
Запазване на
екологичното
състояние на
общината

Капацитет на
подпомаганите здравни
услуги

Допълнителен брой
население (жители) с
подобрено третиране
на отпадъчните води

Брой

Ежегодно

Брой

Общинска
Ежегодно
администрац.

брой места

Общинска
Ежегодно
администрация

НСИ
еквивалент
население
(жители)

Подобряване на
показателите за оценка
на екологичното
състояние на Общината

Ежегодно

Общинска
администрация Ежегодно

НСИ

Специфична цел 3.7.
Гарантиране на
обществен ред и
сигурност

Ежегодно

Специфична цел 3.8.
Подобряване
наусловията
иразширяване
навъзможностите

Брой училища,
предлагащи извънкласни
дейности

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация
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запрекарване
насвободното време културни прояви,
рекреативнизаниман Брой новосъздадени НПО
ия и спорт

Брой подкрепени млади
таланти

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация

Брой

Общинска
Ежегодно
администрация

ПРИОРИТЕТ 4.Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на
европейските стандарти
Брой обучени служители
в публичните институции
на територията на
Развитие
наобщинскитепублич общината
ни услуги
Брой проведени обучения
Специфична цел 4.1.

Брой ново разкрити
административни услуги
Специфична цел 4.2. насочени към бизнеса и
гражданите
Внедряване
насъвременникомуни Брой разрбаотени
кационнитехнологии електронни
вобслужващата сфера административни
услуги в общината

Брой

Публични
институции

Ежегодно

Брой

Публични
институции

Ежегодно

Брой

Общинска
Ежегодно
администрац.

Брой

Общинска
Ежегодно
администрац.

-
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VI. НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА

Съгласно правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР на община Брезово следва да се
позовава на следните принципи:
 единен подход за планиране и програмиране;
 концентрация на ресурсите;
 допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране, с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;
 междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса
на

планирането,

програмирането,

ресурсното

осигуряване,

реализацията,

наблюдението и оценката;
 съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия
на международно, национално, регионално и местно равнище;
 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно чл.13, ал.3 от ЗРР - (3) Общинският план за развитие се приема от
Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Съгласно чл.23. от ЗРР - Кметът на общината има още следните задължения:
 да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския
план за развитие;
 да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие, за одобряване от общинския съвет;
 да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:
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 Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането
на Общинския план за развитие;
 Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на
разработване и съгласуване на Общинския план за развитие;
 Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет доклади
за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на
общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата
на общината. Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация и
публичност на Общинския план за развитие в съответствие със своите
компетенции.

1. Наблюдение на ОПР на община Брезово 2014 – 2020 г.
Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от
системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие като следва да се
изготвят годишни доклади за наблюдението на неговото изпълнение.Кметът на общината
носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред общински съвет.
С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е
необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и
отговорности. В тази връзка се предвижда създаването на постоянна Работна група към
Община Брезово, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и
мониторинг върху резултатите. Работната група (РГ) за управление на реализацията на
ОПР следва да включва представители на общата и специализираната администрация,
представена от съответните експерти, които имат отношение към заложените в ОПР цели
и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на
постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда включването на
представители на социалните партньори – синдикати и работодатели. Последните следва
да бъдат излъчени като общи представители на съответните групи организации.
Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар и
членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните за
общината институции. Заседанията на работната група следва да се провеждат на всяко
тримесечие, а при необходимост - да се свикват и извънредно. В дневният ред на всяко от
заседанията задължително ще се отразяват постъпилите предложения от гражданското
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общество и неправителствения сектор. Работната група следва да изпълнява следните
функции:
 Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на
изходна информация по приетите индикатори;
 Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по
изпълнението на ОПР;
 Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие;
 Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;
 Разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР,
включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в
резултат на междинната оценка;
 Организира актуализирането на Общинския план за развитие на община Брезово;
 Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства,
изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;
 Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително:
-

Промени във финансовата рамка;

-

Промени в източниците на финансиране;

-

Промени в програмата за реализация;

-

Промени в структурата и начина на управление на ОПР;

-

Други промени.

 Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения,
свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително
промени и преразпределения на средствата по ОПР;
 Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на
капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет за целите
на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в
Програмата за реализация на ОПР;
 Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл.
концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство,
във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на
предпроектни проучвания концесионни анализи и анализи за приложимостта на
публично-частните партньорства.
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2. Оценка на Общински план за развитие
Съгласно нормативната уредба Общинският план за развитие подлежи на
следните оценки:
Предварителна

Междинна

Основание за

чл.13, ал.2, т.3 от

изготвяне

ЗРР

Период за
изготвяне

Успoрeдно с ОПР

Последваща

чл.34,

чл.33, ал.1, от ЗРР

се

Общински
Отговорни лица

от

съвет

по

предложение

на

Кмета

на

общината заедно с
ОПР

от

ЗРР

Не по-късно от 4

Не по-късно от 1 год.

год. от началото на

след изтичането на

периода

периода на действие

на

действие на плана

Приема

ал.1,

на плана

Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от Общинския съвет доклади
за

резултатите

от

междинната

и

последващата оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие, като същите
се публикуват и на интернет страницата на
общината

3. Актуализация на ОПР
Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие с нормативните
изисквания.Съгласно чл. 38. от Правилника за приложение на ЗРР, Общинският план за
развитие се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за
развитие;
3. В резултат

на промени в свързаното национално законодателство или в

законодателството на ЕС;
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4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на общинския план за развитие;
5. На основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
(2) За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.
(3) Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по
реда за изработване и приемане на Общинския план за развитие.
(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие, Програмата
за неговата реализация може да се актуализира при необходимост, с решение на
Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината.
При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в
стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка
между тях.
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VII. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
И ПУБЛИЧНОСТ
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане,
Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се
осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие
относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:
1. Представяне в подходяща форма на информация за предвижданията на Общинския
план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им, и
очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на техническата
инфраструктура и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни
партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, насочени към
подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, Общинския съвет,
общинската администрация, социалните и икономическите партньори за осигуряване
висока ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по отношение
участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.
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Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи
и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
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VIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ

1. Основание за разработване на Програмата за реализация на ОПР
Програмата за реализация на Общинския план за развитие е краткосрочен
оперативен документ за реализация на основните дейности и проекти насочени към
постигане на приоритетите

и специфичните цели заложени в плана. Програмата се

разработва на основание ресурсно осигурени дейности и мерки за съответната година.от
Необходимостта на програмата е определено в чл. 13, ал.2, т. 7.от Закона за регионалното
развитие.
С Програмата се конкретизират проектите/дейностите насочени към постигане на
специфичните цели, както и необходимите финансовите ресурси, звената за изпълнение на
заложените проекти/дейности. В Програмата се включват конкретни проекти, които
покриват определен набор от критерии, като:
-

Проектът да е достигнал необходимия етап на готовност, за да стартира
(предпроектни проучвания, технически проект, изготвена оценка за въздействие върху
околната среда и др.);

-

Да са реалистични (ресурсно осигурими и изпълними в хоризонта на плана);

-

Целевите групи и бенефициентите да са ясно дефинирани;

-

Да имат изяснена финансова схема за реализация.

Ресурсно осигуряване на средствата за изпълнение на Програмата могат да са:
1. Общинския бюджет на Община Брезово;
2. Републиканския бюджет;
3. ЕС, чрез Структурните и Кохезионния фондове;
4. Средства от заеми;
5. Търговските дружества за изпълнение на инвестиционните им програми;
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6. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.

2. Описание на мерките, проектите, финансовите ресурси, отговорниците
за изпълнението
В програмата за реализация на Общинския план за развитие на Община Брезово за
2014 г., приоритетите, специфичните цели и мерките за тяхното изпълнение са с
наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския
план за развитие на Община Брезово за периода 2014 - 2020 г. Посочените средства, извън
общинския и републикански бюджет са съобразени с възможностите на оперативните
програми на Европейския съюз и Националните програми.
В

Програмата

са

включени

разработените

проекти,

подготвени

според

изискванията на съответните оперативни програми и съответните министерства,
отговарящи за изпълнението на програмите за финансиране.Конкретизирани са
дейностите, които трябва да бъдат извършени за постигане на целите, определени в
Общинския план за развитие и за които не са необходими допълнителни финансови
средства.Те ще бъдат извършвани от съответните специалисти в Общинската
администрация, звеното за изпълнение на съответния проект, неправителствени
организации, учебни заведения и др.Като всяка община, така и община Брезово трябва да
разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти
и тяхното съфинансиране.При съставяне на годишният бюджет за 2014 г. следва да са
предвидени средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти.Трябва да
е налице активна позиция от страна на общината за мобилизиране на ресурси, чрез
създаване на партньорства с частни фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на
средства и ресурси.Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си
механизъм

за

повишаване

на

капацитета

на

общината

за

усвояване

на

средства.Усвояването на значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния
фонд 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.
Предвидените в настоящата програма дейности, като част от Общинският план за
развитие са подбрани от съответните дирекции /организации /учебни заведения,
отговарящи за изпълнението им съобразно тяхната значимост за по-нататъшното
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изпълнение на мерките, в зависимост от възможностите за съфинансиране и финансиране,
степента на проектна готовност и др.
Наблюдението на изпълнението на Общинският план за развитие, респективно на
Програмата за 2014 г. ще се извършва от Групата за наблюдение, определена със Заповед
на Кмета на общината. Програмата за реализация на ОПР за предстоящите години следва
да се приема заедно с Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР от
предходната година, който се разработва на основание на чл.91 ал.2 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие и се одобрява от Общински съвет.
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Наименование

1

2

Източник
Индикативна
на
Отговорна Срок за
Свързан
стойност (в
финансира институция реализация документ
лева)
не
3

4

5

6

7

ПРИОРИТЕТ 1. Повишаване на инвестиционния потенциал на общината, чрез
модернизация на местната техническа и социална инфраструктура
Специфична цел 1.1. Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа
Мярка 1.1.1. Ремонт, разширяване и модернизация на местната транспортна
инфраструктура - пътища.
Ремон и реконструкция на
общинската пътна
П.1.1.1.1
инфраструктура на
територията на Общината
Ремон и реконструкция на
републиканската пътна
П.1.1.1.2 инфраструктура на
територията на Общината

Общо финансиране по Мярка 1.1.1 в
лева

500 000
ОБ

Общинска
администра 2014-2020
ция
ОПУПловдив

2000000

РБ

Общинска 2014-2020
администра
ция

2 500 000

Специфична цел 1.2. Изграждане на модерна информационна и комуникационна
инфраструктура - Интернет, мобилни комуникации
Мярка 1.2.1. Въвеждане на високоскоростна ИНТЕРНЕТ връзка в селата на Общината
МИЕ
Въвеждане на
П.1.2.1.1 високоскоростна ИНТЕРНЕТ
връзка в селата на Общината

200 000

ПРСР

Общинска
администра
2014-2020
ция
Частни
фирми

Общо финансиране по Мярка 1.2.1 в
лева

200 000
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Специфична цел 1.3. Благоустрояване на населените места от Общината
Мярка 1.3.1. Ремонт на площадите в селата
Изготвяне на Общ
П.1.3.1.1 устройствен план на община
Брезово
Поддържане и почистване на
зелените площи, изградените
П.1.3.1.2 детски площадки, улици и
площади на територията на
общината.
Общо финансиране по Мярка 1.3.1 в
лева

20 000

РБ

ПРСР
50 000
ОБ

Общинска
администра 2015-2016
ция
Общинска
администра 2015-2019
ция

70 000

Мярка 1.3.2. Ремонт и подмяна на амортизирала тротоарна настилка в населените места
от общината
Изграждане на нови,
реконструкция и ремонт на
П.1.3.2.1 тротоарни настилни в
населените места от
общината
Общо финансиране по Мярка 1.3.2 в
лева

500 000

ПРСР
ОБ

Общинска
администра 2015-2019
ция

500 000

Мярка 1.3.3. Архитектурен достъп до обществени сгради на хора с увреждания
Проектиране и изграждане на
рампи за трудноподвижни
П.1.3.3.1 лица за осигуряване на
достъп до всички сгради за
обществено ползване.

100000

Общо финансиране по Мярка 1.3.3. в
лева

100 000

АХУ
ПРСР

Общинска
администра 2015-2019
ция

Мярка 1.3.4. Подобряване състоянието на църковните храмове и дворове
Реставрация на църковните
храмове на територията на
П.1.3.4.1 Общината и подпомагане
поддържането на
прилежащите им територии

250 000

Общо финансиране по Мярка 1.3.4. в
лева

250 000

БПЦ
ПРСР
БПЦ

Общинска 2015-2020
администра
ция

Мярка 1.3.5. Подобряване на състоянието на детски и спортни площадки и изграждането
на нови
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Изграждане на детски
П.1.3.5.1 площадки във всички
населени места

ПРСР
300000
ОБ

Поддържане и
модернизиране на спортните
П.1.3.5.2 съоръжения в общинатаБрезово, Борец, Пъдаарско,
Стрелци

50 000

Общо финансиране по Мярка 1.3.5. в
лева

350 000

ПРСР
ОБ

Общинска
администра 2014-2020
ция
Общинска
администра
2014-2020
ция

Специфична цел 1.4. Подобряване водоснабдяването и канализацията в общината
Мярка 1.4.1. Ремонт и рехабилитация на водопроводни мрежи в общината
Подмяна на вътрешна ВиК
П.1.4.1.1 мрежа в населинете места на
Общината

500 000

Общо финансиране по Мярка 1.4.1 в
лева

500 000

ОПОС

Общинска
администра
ция

РГП за
ВиК

Мярка 1.4.2. Изграждане на съоръжения за допълнително водоснабдяване на населените
места
Подмяна захранващ
П.1.4.2.1 водопровод ПарчевичЗлатосел
П.1.4.2.2

Подмяна напорен водопровод
Дрангово-Стрелци

Общо финансиране по Мярка 1.4.2. в
лева

1000 000

ОПОС

Общинска
администра
ция

РГП за
ВиК

1 000 000

ОПОС

Общинска
администра
ция

РГП за
ВиК

2 000 000

Мярка 1.4.3. Подобряване на канализацията в населените места, изграждане на нова
канализация и пречиствателни съоръжения
Подобряване на
П.1.4.3.1 канализацията в населените
места

1 000 000

ОПОС

Общинска
администра
ция

РГП за
ВиК

Изграждане на нова
канализация и
П.1.4.3.2
пречиствателни съоръжения
в населените места

1 000 000

ОПОС

Общинска
администра
ция

РГП за
ВиК

Общо финансиране по Мярка 1.4.3. в
лева

2 000 000

Специфична цел 1.5. Въвеждане на енергоефективни мерки
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Мярка 1.5.1. Реконструкция и модернизация на сгради общинска собственост

Изготвяне на енергийни
П.1.6.1.1
одити на общинските сгради,
Подобряване на енергийната
ефективност в община
П.1.6.1.2
Брезово, чрез изграждане на
фотоволтаична инсталация”

300 000

ПРСР
ОБ
ПРСР

2 000 000
ОБ

Подобряване на енергийната
ефективност на обществените
П.1.6.1.3
сгради на територията на
Общината.

700 000

Общо финансиране по Мярка 1.5.1 в
лева

3 000 000

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 1

11 470 000

ПРСР
ОБ

Общинска
администра 2014-2020
ция
Общинска
администра 2014-2020
ция
Общинска
администра 2014-2020
ция

ПРИОРИТЕТ 2. Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива, местна икономика,
основана на местните условия и ресурси
Специфична цел 2.1. Повишаване на конкурентноспособността на селското стопанство
като структуроопределящ отрасъл на местната икономика
Мярка 2.1.1. Внедряване на нови технологии в селското стопанство и съвременни форми
на интензивно земеделие
Подкрепа за закупуване,
и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и
оборудване, необходими за
П.2.1.1.1 подобряване на земеделския
производствен процес,
включително за опазване
компонентите на околната
среда

2 000 000

Общо финансиране към Мярка 2.1.1.

2 000 000

ПРСР

Частни
фирми

2015-2020

Мярка 2.1.2. Окрупняване на земеделските земи и сдружаване на земеделските
производители
Насърчаване създаването на
организации на
П.2.1.2.1 производители в харектерни
за територията сектори (
етерични маслени култури,
плодове и зеленчуци винени

ПРСР
500 000

Частни
фирми

2016-2020
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лозя и др.)

Насърчаване създаването на
организации на
П.2.1.2.2 животновъдите и
млекопреработватели от
територията на общината.

ПРСР
500 000

Разработване на програма за
ефективно управление на
П.2.1.2.3
земеделските ресурси на
Община Брезово

20 000

Общо финансиране към Мярка 2.1.2.

1 200 000

ОБ

Частни
фирми

2016-2020

Общинска
администра 2015-2016
ция

Мярка 2.1.3. Насърчаване отглеждането на трайни насаждения
Насърчаване създаване и/или
презасаждане на трайни
П.2.1.3.1
насаждения (овощни градини
и десертни лозя)

2 000 000

Насърчаване създаване и/или
презасаждане на трайни
П.2.1.3.2 насаждения ( етрично
маслени култури – лавндула,
маслодайна роза, маточина)

2 000 000

Общо финансиране към Мярка 2.1.3.

4 000 000

ПРСР

ПРСР

Частни
фирми

2015-2020

Частни
фирми

2015-2020

Мярка 2.1.4. Създаване на условия за реализиране на селскостопанската продукция
. Проектиране, доизграждане
и модернизация на
П.2.1.4.1 общински пазар.за
реализация на
селскостопанска продукция.

200 000

Общо финансиране към Мярка 2.1.4.

200 000

ПРСР

Частни
фирми

2015-2020

Мярка 2.1.5. Внедряване на практики на екологично чисто земеделие и животновъдство
Подкрепа за развитие на
П.2.1.5.1 екологично земеделие на
територията на общината

ПРСР
400 000

Частни
фирми

2015-2020
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П.2.1.5.2 Стимулиране и подкрепа за
създаване, модернизация и
разширяване на
животновъдните обекти
П.2.1.5.3 Внедряване на стандарти за
качество и изиквания за
хуманно отглеждане на
животните
Общо финансиране към Мярка 2.1.5.

ПРСР
1 000 000

ПРСР
400 000

Частни
фирми

2015-2020

Частни
фирми

2015-2020

1 800 000

Мярка 2.1.6. Технологично развитие и въвеждане на иновациите
ПРСР

Сепариране на гъши пух –
„Булгарплюм” ООД

1000000

Строителство на склад,
П.2.1.6.2 сушилня и хладилници за
плодове и зеленчуци

1000000

П.2.1.6.1

Общо финансиране към Мярка 2.1.6.

ПРСР

Частни
фирми

2015-2020

Частни
фирми

2015-2020

2 000 000

Мярка 2.1.7. Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо
развитие
Информационни кампании за
възможностите за развитие
на туризъм на територията
на общината и усвояване на
П.2.1.7.1
средства от европейските
фондове, през новия
програмен период 20142020г
Създаване на благоприятни
П.2.1.7.2 условия и подпомагане на
инвеститорите
Активен маркетинг и
П.2.1.7.3 реклама на икономическия
потенциал на общината
Общо финансиране към Мярка 2.1.7.

Общинска
администра
ция
20 000

50 000

50 000

ОБ

2015-2020

ОБ

Общинска
администра 2015-2020
ция

ОБ

Общинска
администра 2015-2020
ция

120 000

Специфична цел 2.2.Осигуряване на достъп до модерна експертна и консултантска помощ
и квалификационни услуги
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Мярка 2.2.1. Разширяване дейността на Дирекция „Специализирана администрация“ към
Общинска администрация Брезово, чрез предоставяне на актуална информация по
отворени програми на ЕС
Надграждане на изградения
административен
капацитет за изпълнение,
П.2.2.1.1 мониторинг и
оценка на проекти на местно
и регионално
ниво.
Надграждане на изградения
П.2.2.1.2 административен капацитет
за работа на местните власти
с граждани, бизнеса и НПО.
П.2.2.1.3 Подготовка на общински
проекти с цел
кандидатстване за
финансиране от фондовете
на ЕС.
П.2.2.1.4
Участие в семинари и
обучения.

Общо финансиране към Мярка 2.2.1.

30

70

200

100

СФ на ЕС Общинска
администра
ОБ
ция
2015-2020

СФ на ЕС Общинска
администра 2015-2020
ОБ
ция
СФ на ЕС Общинска
администра
2015-2020
ОБ
ция
СФ на ЕС Общинска
администра 2015-2020
ОБ
ция

400 000

Мярка 2.2.2. Поддържане на база данни и информиране за актуални програми, проекти,
обучения, изложения и др.
Поддържане на електронен
бюлетин за информиране на
бизнеса и гражданите на
П.2.2.2.1
общината за актуални
програми, проекти,
обучения,

20 000

Общо финансиране към Мярка 2.2.2.

20 000

ОБ

Общинска
администра
ция
2015-2020

Специфична цел 2.3.Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП
Мярка 2.3.1. Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на малкия и среден
бизнес за разкриване на повече и по-добри работни места
Активен маркетинг и
П.2.3.1.1 реклама на икономическия
потенциал на общината

50 000

ОБ

Общинска
администра 2015-2020
ция
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Работа /регистър / на
П.2.3.1.2 младите хора, завършващи
образование
Общо финансиране към Мярка 2.3.1.

300 000

ОБ

Общинска
администра 2016-2020
ция

350 000

Мярка 2.3.2. Подобряване на диалога и информираността между МСП и общината

Издаване на информационен
П.2.3.2.1
бюлетин
Създаване на технологична
П.2.3.2.2 инфраструктура на
елекронна Общината
Общо финансиране към Мярка 2.3.2.

50 000

400 000

ОБ

Общинска
администра 2015-2020
ция

СФ на ЕС Общинска
администра 2015-2020
ОБ
ция

450 000

Специфична цел 2.4. Развитие на атрактивен туризъм
Мярка 2.4.1. Развитие на възможностите за алтернативен туризъм - селски, еко и културен
туризъм
Закупуване на преместваем
туристически
информационен център и
мобилна сцена и оборудване
П.2.4.1.1
за провеждане на
туристически мероприятия,
представящи традиционното
местно културно наследство
Разработване на
туристически маршрути,
свързани с обекти от
П.2.4.1.2 културно-историческото
наследство и природни
дадености.

Общинска
администра
СФ на ЕС ция
90 000

2015-2020
ОБ

300 000

Общинска
администра
СФ на ЕС ция

2015-2020

ОБ

Изграждане на
международно приети
туристически обозначения,
П.2.4.1.3 маркировки, указателни и
информационни табели за
еко пътеки и туристически
маршрути.

100 000

П.2.4.1.2 Изграждане на къщи за гости

500 000

Общинска
администра
СФ на ЕС
ция
2015-2020
ОБ

ПРСР

Частни
фирми

2015-2020
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Общо финансиране към Мярка 2.4.1.

990 000

Мярка 2.4.2. Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство

П.2.4.2.1

П.2.4.2.2

Общо финансиране към Мярка 2.4.2.

Мярка 2.4.3. Запазване на културните традиции
Подпомагане дейността на
читалищата на територията
на община Брезово" при
разработване на проекти,
П.2.4.3.1 насочени към съхранение и
описване на традициите и
вписването им в концепцията
за развитие на туризма в
община Брезово.
Разработване на програма за
включването и рекламата на
П.2.4.3.2 културните и исторически
ресурси като туристически
продукти.
Създаване на партньорства с
П.2.4.3.3 други общини с оглед
развитие на културен
туризъм.

Общинска
администра
ция
СФ на ЕС

СФ на ЕС

200 000

2015-2020
ОБ

СФ на ЕС
50 000
ОБ

ОБ

Общинска
СФ на ЕС
администра
2015-2020
ция
ОБ

50 000

СФ на ЕС Общинска
СФ на ЕС
администра 2015-2020
ОБ
ОБ
ция

Разработване на Концепция
П.2.4.3.4 за развитие на туризма в
община Брезово

30 000

СФ на ЕС Общинска
СФ на ЕС
администра 2015-2020
ОБ
ОБ
ция

Общо финансиране към Мярка 2.4.3.

230 000

Специфична цел 2.5.Изграждане на местни партньорства за развитие

Мярка 2.5.1. Развитие на надобщински дейности и проекти
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Стимулиране на местното
развитие, чрез разработване
на Стратегия за интегрирано
П.2.5.1.1 местно равитие на основата
на подхода ВОМР в
партьорство със съседни
общини.

4 000 000

Общо финансиране към Мярка 2.5.1.

4 000 000

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 2

17 760 000

ПРСР

Общинска
администра
ция

СФ на ЕС
2015-2020
ОБ

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда
Специфична цел 3.1. Достигане на по-висока трудова заетост
Мярка 3.1.1. Повишаване образователното равнище на жителите на общината като
условие за по-добрата реализация и задържане на младите хора
Създаване на условия за
непрекъснато
професионално обучение с
цел повишаване
П.3.1.1.1
адаптивността на работната
сила към потребностите на
икономиката и
инвестиционния процес
Активно
включване
на
социални
партньори
(дружества, асоциации и др.)
в
продължително
обучение,
П.3.1.1.2 професионално
провеждане на проучвания за
нуждите на пазара на труда,
работа в мрежа и др.;

Общо финансиране към Мярка 3.1.1.

50 000

20 000

70 000

Мярка 3.1.2. Повишаване на квалификация и преквалификация на безработните в
съответствие с потребностите на местната икономика
Насърчаване на
работодателите за
П.3.1.2.1 повишаване на инвестициите
в продължаващо
професионално обучение

50 000

ДБТ и
Фондове на Общинска
2014-2020
ЕС и НПДЗ администра
ция
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Общо финансиране към Мярка 3.1.2.

50 000

Мярка 3.1.3. Осъществяване на програми за заетост

Разкриване н работни места
П.3.1.3.1 по програмите за временна
заетост
Разработване и реализиране съвместно с държавни,
общински и частни
предприятия, юридически
П.3.1.3.2 лица и териториалните
поделения на Агенцията по
заетостта и Агенцията за
социално подпомагане на
програми за заетост за
безработни лица.
П.3.1.3.3 Подкрепа за младежи до 29 г.
възраст за реализация на
пазара на труда.
Общо финансиране към Мярка 3.1.3.

50 000

ДБТ, ДСП
и
Фондове на
Общинска 2014-2020
ЕС и НПДЗ
администра
ция

50 000

ДБТ- и
Фондове на Общинска
2014-2020
ЕС и НПДЗ администра
ция

50 000

Общинска
Общински
администра 2014-2017
бюджет
ция

150 000

Специфична цел 3.2. Подобряване на социалните услуги
Мярка 3.2.1. Разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите социални
услуги
Увеличаване броя на
услугите, предоставяни от
П.3.2.1.1
ОбС „Социални услуги” –
услугите в общността

500 000

Общинска
ОБ и ДБ администра
ция

Осигуряване на домашни
П.3.2.1.2 грижи за възрастното и
болно население

100 000

Общинска 2014-2020
ОБ и ДБ администра
ция

Общо финансиране към Мярка 3.2.1.

2014-2020

600 000

Специфична цел 3.3. Повишаване качеството на човешкия капитал

Мярка 3.3.1. Подобряване на обучителната среда
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Подобряване материалнотехническите условия за
П.3.3.1.1 възпитание, учене и спорт в
системата на образованието
на проектен принцип.

П.3.3.1.2

П.3.3.1.3

П.3.3.1.4

П.3.3.1.5

Повишаване качеството на
образованието и уменията на
човешките ресурси използване на
информационни и
комуникационни технологии
Създаване на оптимални
условия за самоподготовка
на учениците, пълноценен
отдих и извънкласни форми
на обучение
Разгръщане на творческите
способности на децата и
учениците;
Осигуряване на условия за
реализиране на
задължително образование с
фокус върху децата в риск и
деца от малцинствени групи.

Общо финансиране към Мярка 3.3.1.

200 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС
ция

100 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС
ция
2014-2020

150 000

Фондове на Държавни
ЕС и ДБ институции

100 000

Фондове на Държавни
ЕС и ДБ институции

100 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС
ция

2014-2020

650 000

Специфична цел 3.4. Интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и
интегрирането на ромите
Мярка 3.4.1. Подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните
малцинствени групи в социално-икономическия живот на Общината
Подобряване на
П.3.4.1.1 инфраструктурата в
малцинствените квартали
Разработване на Общинска
стратегия за мотивиране на
П.3.4.1.2 рискови групи на пазара на
труда за осъществяване на
предприемаческа дейност.
Общо финансиране към Мярка 3.4.1.

500 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС
ция

15 000

ДБТ, ДСП
и
Фондове на
Общинска 2014-2020
ЕС и НПДЗ
администра
ция

515 000

Мярка 3.4.2. Изпълнение на мерките в Общинския план за действие за интеграция на
ромите
Изпълнение на мерките в
П.3.4.2.1 Общинския план за действие
за интеграция на ромите

200 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция и НПО
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Общо финансиране към Мярка 3.4.2.

200 000

Специфична цел 3.5. Осигуряване на достъп и по-високо качество на здравните услуги
Мярка 3.5.1. Подобряване на достъпа до медицинска помощ на всички жители на
общината
Подпомагане на
медицинския персонал в
П.3.2.1.1 здравните кабинети в
детските градини и
училищата.

20 000

Общинска
Общински
администра 2014-2020
бюджет
ция

Подкрепа за медицинските
практики в селата чрез
П.3.2.1.2 предоставяне на помещения
с преференции за наемите на
помещенията

10 000

Общинска
Общински
администра 2014-2020
бюджет
ция

Общо финансиране към Мярка 3.5.1.

30 000

Специфична цел 3.6. Запазване на екологичното състояние на общината
Мярка 3.6.1. Премахване на нерегламентираните замърсявания организиране на
събирането, депонирането и третирането на отпадъците съгласно нормите на ЕС
П.3.6.1.1

Рекултивация на депото за
битови отпадъци в Брезово

Провеждане на
информационни кампании
П.3.6.1.2 сред населението, във връзка
с управлението на
отпадъците на територията
на общината.
Почистване на
нерегламентирани сметища и
замърсявания, координирано
П.3.6.1.3 с мерки за разширяване на
системите за организирано
събиране и транспортиране
на отпадъците.
Общо финансиране към Мярка 3.6.1.

100 000

Общинска
ПУДООС администра 2014-2017
ция

50 000

Общинска
Общиснки
администра 2014-2020
бюджет
ция

50 000

ПУДООС, Общинска
общински администра 2014-2020
бюджет
ция

200 000

Мярка 3.6.2. Подобряване параметрите на околната среда
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П.3.6.2.1 Залесителни мероприятия

50 000

Общински Общинска
и държавен администра 2014-2020
бюджет
ция

Поддържане и почистване на
зелените площи, изградените
П.3.6.2.2 детски площадки, улици и
площади на територията на
общината.

100 000

Общински Общинска
и държавен администра 2014-2020
бюджет
ция

Общо финансиране към Мярка 3.6.2.

150 000

Мярка 3.6.3. Изграждане и укрепване на инфраструктурата за предотвратяване на
наводнения, пожари и други природни бедствия
Укрепване и почистване на
П.3.6.3.1
речни корита, диги, канали

300 000

Укрепване на язовирните
П.3.6.3.2
стени

400 000

Дейности, свързани с
П.3.6.3.3 превенция на риска от
наводнения и свлачища.

300 000

Общо финансиране към Мярка 3.6.3.

ДБ и
Общинска
Фондове на администра 2014-2020
ЕС
ция
ДБ и
Общинска
Фондове на администра
2014-2020
ция и
ЕС
арендатори
ДБ и
Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС
ция

1 000 000

Специфична цел 3.7. Гарантиране на обществен ред и сигурност
Мярка 3.7.1. Осигуряване на обществен ред и сигурност - ефективна борба с
противообществените прояви и насилие
Актуализиране и изпълнение
на Програма за превенция на
наркоманиите и
П.3.7.1.1
противообществените
прояви сред малолетните и
непълнолетните.

20 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция

Подобряване н а работата на
Местната комисия за борба
с противообществените
П.3.7.1.2
прояви на малолетни и
непьлнолетни съвметснос
полицията и СОУ

20 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция

Общо финансиране към Мярка 3.7.1.

40 000
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Мярка 3.7.2. Осъществяване на последователна общинска политика за гарантиране на
сигурността и предотвратяване на престъпленията
100 000

Частно
финансиране

Видеонаблюдение на
П.3.7.2.2 входно-изходните артерии на
общината

500 000

Общинск
Фондове на
а
2014-2020
ЕС и ОБ
админист
рация

Общо финансиране към Мярка 3.7.2.

600 000

П.3.7.2.1

Изграждане на СОТ в
населените места

Частни
фирми

2014-2020

Мярка 3.7.3. Опазване на собствеността - частна, държавна и общинска
Изграждане на видео
наблюдение в гр. Брезово /
П.3.7.3.1 паркове и сградите на
общинска администрация,
ЦДГ – Брезово/

200 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция и НПО

Създаване на организация за
опазване на земеделската
П.3.7.3.2
продукция на частните
стопани

50 000

ОБ и
Общинска
Частно
администра 2014-2020
финансиран
ция и НПО
е

Общо финансиране към Мярка 3.7.3.

250 000

Специфична цел 3.8. Подобряване на условията и разширяване на възможностите за
прекарване на свободното време - културни прояви, рекреативни занимания и спорт
Мярка 3.8.1. Създаване на условия за спортни и културни занимания

Подпомагане на Общинските
спортни клубове

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2020
бюджет
ция

Подпомагане на фолклорни и
П.3.8.1.2 танцови състави, любителски
театрални колективи

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2019
бюджет
ция

Общо финансиране към Мярка 3.8.1.

200 000

П.3.8.1.1

Мярка 3.8.2. Възстановяване и модернизация на спортните бази
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Възтановяване и подръжка
П.3.8.2.1 на спортните съоръжения в с.
Стрелци и Тюркмен.

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2017
бюджет
ция

Модернизация на спортните
П.3.8.2.2 съоръжения в Брезово и
Пъдарско

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2019
бюджет
ция

Модернизация на стадиона в
с. Борец

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2018
бюджет
ция

Общо финансиране към Мярка 3.8.2.

300 000

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 3

5 005 000

П.3.8.2.3

ПРИОРИТЕТ 4. Предоставяне на качествени обществени услуги, съответстващи на
европейските стандарти
Специфична цел 4.1. Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични
услуги
Мярка 4.1.1. Разширяване на предлаганите от общинска администрация публични услуги

П.4.1.1.1 Предлагане пакет от е-услуги
Въвеждане на мерки
насочени към засилване на
П.4.1.1.2 контрола, прозрачността,
отчетността и утвърждаване
на ефективни механизми за
мониторинг
Изграждането на нова
административна култура,
П.4.1.1.3 ориентирана към нуждите на
обществото, чрез ефективни
действия за публичност на
административните услуги
Общо финансиране към Мярка 4.1.1.

200 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция

200 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция

50 000

Общинска
Фондове на
администра 2014-2020
ЕС и ОБ
ция

450 000

Специфична цел 4.2. Внедряване на съвременни комуникационни технологии в
обслужващата сфера
Мярка 4.2.1. Интеграция на дейностите по обслужване на жителите и бизнеса между
общината,регионалните и държавните институции
Въвеждане на Комплексно
П.4.2.1.1 административно
обслужване в общината

100 000

Общинска
Общински
администра 2014-2018
бюджет
ция
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Подобряване на достъпа до
административни услуги.
чрез развитието на ИКТ и
П.4.2.1.2 въвеждане на електронни
услуги в общината във
сферата на публичните
услуги.

200 000

Общо финансиране към Мярка 4.2.1.

300 000

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 4

750 000

ОБЩО ЗА ОПР

34 985 000

Общинска
Общински
администра 2014-2018
бюджет
ция
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Приложение 1

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АД

Акционерно дружество

АСП

Агенция за социално подпомагане

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГНК

Главен напоителен канал

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДВ

Държавен вестник

ДГС

Държавно горско стопанство

ДДД

Делегирана държавна дейност

ДКЦ

Диагностично-консултативен център

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“

ДЦСХ

Дневен център за стари хора

ЕЕ

Енергийна ефективност

ЕКАТТЕ

Единният класификатор на административно-териториалните и
териториалните единици

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗБУТ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗМ

Защитена местност

ЗНЧ

Закон за народните читалища

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи
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ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ЗЗТ

Закона за защитените територии

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИЗП

Използвана земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

МСП

Малки и средни предприятия

МС

Министерски съвет

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

МИЕТ

Министерство на икономиката енергетиката и туризма

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРР

Министерство на регионалното развитие

МТБ

Материално-техническа база

НАТУРА 2000

Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа

НКЖИ

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

НПО

Неправителствена организация

НПНЗ

Националния план за насърчаване на заетостта

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НУ

Начално училище

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ОП

Оперативна програма

ОПООС

Общинска програма за опазване на околната среда

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“

ОПУ

Областно пътно управление

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ОДЗ

Обединено детско заведение

ППЗСП

Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

ППЗМСП

Правилник за прилагане на Закона за малките и средните
предприятия

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПООС

Програма за опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план
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ПУДООС

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната
среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РГ

Работна група

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РПМ

Републиканската пътната мрежа

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СОУ

Средно основно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

УО

Управляващ орган

ФАР

Програма на ЕС за подпомагане на държавите от Централна и
Източна Европапри подготовката им за присъединяване към
Европейския Съюз

ФПЧ

Финни прахови частици

ХВП

Хранително-вкусова промишленост

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦИПТНЕНС

Централен институт на пътните технологии, национални и
европейски норми и стандарти

ЮЦР

Южен централен район
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