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СЪКРАЩЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

АЕ

Английски език

БАБХ

Българска агенция по безопасност на храните

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт
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Водно-електрическа централа

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДДД
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ДМА
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ЗДН
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ЗРР
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Използваната земеделска площ

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии
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Институт по публична администрация

ИПН

Институт за правни науки
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Конфедерация на независимите синдикати в България

КПА

Крупни производствени аварии
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Многопрофилна болница за активно лечение

МДААР
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държавната
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Национална програма

НПКДА
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НПО

Неправителствена организация
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НУ
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НЧ

Народно читалище

ОВОС

Оценка въздействието върху околната среда

ОДЗ

Обединено детско заведение

ОДК

Общински детски комплекс

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма "Регионално развитие"

ОПРЧР

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУ

Основно училище

ПГТ

Професионална гимназия по транспорт

ПДК

Пределно допустими концентрации

ППЗРР

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДОС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РП

Районна подстанция

РПМ

Републиканска пътна мрежа
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РПР

Регионален план за развитие

РС

Регионален съвет

РУ

Регионално управление

СМП

Специализирана медицинска помощ

СН

Средно напрежение

СОУ

Средно общообразователно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ТПГ

Техническа професионална гимназия

ФПЧ

Финни прахови частици

ЦДГ

Целодневна детска градина

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦСМП

Център за спешна медицинска помощ

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

ЮЗРП

Югозападен район на планиране

SWOT

Силни и слаби страни, възможности, заплахи
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I Въведение
1. Общи положения:
Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното
развитие, общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано развитие на територията на общината, който се разработва в
съответствие с предвижданията на oбластната стратегия за развитие; общинският план
за развитие като стратегически документ, съществена част от който е социалноикономическият анализ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на
местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически
цели, обединени от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на
населението от общината.
Общинският план за развитие на Община Радомир определя средно-срочните цели и
приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът
на Общината, от една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната
стратегия за развитие на Област Перник за периода до 2020 г., от друга страна. Целите и
обхватът на документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и планове,
действащи на територията на Областта в средносрочен и дългосрочен план;
2. Съответствие с нормативните изисквания
Общинският план за развитие на Община Радомир е част от йерархичната
система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие /ЗРР/ и Правилника за
неговото прилагане /ППЗРР/; Съгласно нормативните изисквания, общинските планове
за развитие се изготвят за период от 7 години, като периодът им на действие съвпада
със съответния програмен период на Европейския съюз.
Законодателната рамка предвижда обсъждане и съгласуване на общинските
планове за развитие със заинтересованите органи и организации, с икономическите и
социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината. Съгласно нормативните изисквания,
общинският план за развитие се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение
на кмета на общината в срок от три месеца преди старта на началото на периода на
неговото действие.
3. Съответствие с националните и регионални цели и приоритети
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Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в
общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети
за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством
изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката,
финансирането и изпълнението на конкретни проекти. Общинският план за развитие е
част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие, установена със законодателните разпоредби и в рамките на националната
политика за регионално развитие.
Необходимо е и постигане на хармонизация с кохезионната политика в ЕС, чрез
прилагането на единен подход и стандарти на планиране и програмиране на развитието,
взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива,
използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и
институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за
финансово подпомагане с цел по-висока ефективност при реализиране целите на
местното развитие.
При разработване на Общинския план за развитие се отчита стратегическата
рамка на Европейския съюз 2014 - 2020 г., която определя приоритетите за финансиране
през съответния програмен период. Ключовите думи, определящи основните принципи
на работа и финансиране в следващите седем години, са концентрация, координация,
коопериране, кохезия (4К).
Концентрацията предполага по-малко, но по-прецизно формулирани
приоритети
в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни
източници, иновациите и подобряването на конкурентоспособността на МСП в
районите с подходящи условия и ресурси.
По-добрата координация означава съответствие на регионалните политики и
инструменти с националните и европейските. Друго измерение на координацията е
съгласуването на финансовите политики с динамично променящите се световни,
европейски и национални икономически условия.
Постигането на целите на „Европа 2020“ се осъществява и чрез по-добро
коопериране на регионите, чрез разпространяване на иновативни практики, а за
районите в България – и чрез продължаваща работа за повишаване на
институционалния, административния и експертния капацитет в областта на
регионалното и пространствено развитие.
Териториалната кохезия се основава на по-гъвкава политика и се фокусира
върху устойчивото градско развитие, интегрирането на проекти и програми, на
териториални, човешки, времеви, информационни и финансови ресурси. Най-значима
роля за конкурентоспособността на регионите се отрежда на големите градове и на
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на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
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метрополиите, които са приети за основни полюси на растеж в Националната стратегия
за регионално развитие 2012 - 2022.
В същото време се дава шанс и на населени места в по-отдалечените и рядко
населените райони, където се очаква да се разпростре влиянието на големите
урбанистични центрове, ако на преден план успешно се изведат техните специфични
характеристики, природните и културни ценности и традиции и ако чрез интегриран
подход се развият иновационни и оригинални идеи за регионално развитие.
Общинският план за развитие на Община Радомир отразява стратегическите
цели и приоритети на националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г.,
стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на Югозападен район за
планиране за периода 2014 - 2020 г., целите и приоритетите на Областната стратегия за
развитие на Област Перник за периода 2014 - 2020 г., целите и приоритетите на
Европейския съюз в областта на регионалната политика и целите на Стратегията
„Европа 2020”;


Стратегия „Европа 2020” и Кохезионната политика на ЕС за 2014 - 2020 г.

Визията на Стратегията „Европа 2020“ е превръщането на Европейския съюз в
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост,
производителност и социално сближаване. Тази стратегия има три приоритета за
развитие, насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21ви век:
‐ интелигентен растеж;
‐ устойчив растеж;
‐ приобщаващ растеж.
В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели:
‐ заетост за 75% от хората на възраст 20 - 64 г.;
‐ инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3% от БВП на ЕС;
‐ постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията;
‐ дял на преждевременно напусналите училище под 10% и дял на младото поколение
с висше образование с най-малко 40%;
‐ намаление на застрашените от бедност с 20 млн.
Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020“ определя в голяма
степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват
приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство
определи националните цели за изпълнението.
Те са:
- повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20 - 64 години;
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Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
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-

увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в
областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1,4% до 2%
от БВП;
намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и
увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия;
подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с
50% на енергийната интензивност на БВП до 2020 година;
снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и
увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено
висше образование.

Инвестициите през следващия планов период следва стриктно да са съгласувани
с целите на стратегията „Европа 2020“. Въвеждат се много по-строги условия, както и
стимули, за да се гарантира, че заделените за политиката на сближаване средства се
използват по-ефективно и се поставя по-силен акцент върху постигането на желаните
резултати.


Национална програма за развитие „България 2020”

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


Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012 2022 г.
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Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за
преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на
общоевропейската политика за сближаване. Тази стратегия очертава националните
измерения за постигане на европейските приоритети за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за
регионално развитие, която от своя страна осигурява териториалното измерение на
секторните политики и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката и
дава насоки за разработването на документите за регионално развитие за периода 2014 2020 г. на регионално, областно и общинско ниво.
Общинският план за развитие следва да интерпретира и да отразява
приоритетите на националната стратегия за регионално развитие по отношение на
ключовите области на регионалното и местното развитие, свързани с повишаване на
конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността,
устойчивостта и социалното включване.


Национална концепция за пространствено развитие

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и
акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на
секторните политики. Водеща е постановката за подпомагане на балансирано
териториално развитие чрез поддържане на йерархична система от градове-центрове на
национално и регионално равнище като средство за намаляване на изразените
териториални разлики в икономическото развитие.
При разработването на Общинския план за развитие на Община Радомир 2014 2020 г., концепцията е използвана като основа и регулатор за постигане на комплексно,
интегрирано планиране на регионалното ниво в контекста на националното и
общоевропейското пространствено развитие. Моделът за развитие на Община Радомир
конкретизира заложените в Националната концепция постановки.


Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014 - 2020 г.

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и
приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват
на района. На ниво Общински план за развитие следва да се гарантира връзката между
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се
интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре“ и „отгоре-надолу“.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
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Важен момент е Общинският план за развитие да отразява пространствените
перспективи на територията на Общината на основата на икономическите и социалните
фактори на развитието, като се отчитат възможностите за преодоляване на различията
между градските и селските територии и се създадат предпоставки и условия за
оптимизиране на функциите на общинския център, който играе все по-важна роля за
повишаване на конкурентоспособността на Общината.


Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020 г.

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и
приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени
в Областната стратегия за развитие. Това съответствие осигурява допълнителни ефекти
и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие
на териториалното сътрудничество между общини и региони.
За да финансират инвестиционните си разходи за развитие, местните власти
трябва да имат достъп до националния и регионалния пазар на капитали. Допълнителен
механизъм в тази насока се осигурява чрез предлаганите мерки и средства от
централния бюджет за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа
съгласно действащото национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР).
Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се
определя в Областната стратегия за развитие и на тази база следва да се търсят
възможности за допълнително финансиране на конкретни общински проекти, насочени
както към интегрираното развитие на Общината, така и към преодоляване на социалноикономическите различия между общините и вътрешнорегионалните диспропорции.
4. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и
равните възможности
Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е укрепване на
икономическото, социалното и териториалното сближаване (кохезия) на регионите и
държавите-членки чрез намаляване на различията между нивата на просперитет и
постигане на хармонично, балансирано и устойчиво развитие. Прилагането на тази
политика има положителен принос към цялостното икономическо и социално развитие
на ЕС.
Политиката на сближаване изисква стратегическо планиране и програмиране на
развитието и постигане на реален напредък за повишаване на конкурентоспособността
и увеличаване на заетостта в регионите. За целите на сближаването се прилагат
структурните инструменти на ЕС, които са насочени към осъществяване на
инфраструктурни проекти, насърчаване на инвестициите за производство, трансфер на
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социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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технологии и ноу-хау, развитие на човешкия капитал и информационното общество в
по-малко проспериращите региони и териториални общности. По този начин се
преодоляват структурните проблеми в тях, подобрява се конкурентоспособността им и
се създават условия за по-бърз и устойчив икономически растеж. Политиката на
сближаване, балансирано и устойчиво регионално развитие е изключително важен израз
на солидарността между държавите-членки и регионите в ЕС.
Три са стратегическите цели в областта на регионалната политика в рамките на
ЕС:
- засилване на конвергенцията (цел 1) - конвергенцията е насочена към подкрепа
на растежа и заетостта в по-слабо развитите държави-членки, включително
България, и изоставащите региони чрез увеличаване и подобряване на
инвестициите във физически и човешки капитал, инфраструктурно развитие,
насърчаване на иновациите и адаптиране към икономическите и социалните
промени, опазване и подобряване на околната среда и укрепване на
административния капацитет;
- повишаване на регионалната конкурентоспособност и заетостта (цел 2) - повисоката регионална конкурентоспособност и заетост се поставя като цел пред
регионите в ЕС извън териториалния обхват на цел 1, като включва подкрепа за
конкурентоспособна регионална
икономика, способна да привлича повече
инвестиции, развитие на иновациите и „общество на знанието”, подобряване
качеството
на
инвестициите
в човешки капитал,
насърчаване на
предприемачеството, бизнеса и отваряне на търговията, адаптиране на трудовия
пазар, подобряване опазването на околната среда.
- разширяване на териториалното коопериране (цел 3) - европейското
териториално сътрудничество (цел 3) обхваща всички страни и региони и е
основано на нова визия за хармонично и балансирано интегриране на територията
на ЕС чрез подкрепа за трансграничните местни инициативи, междурегионалното
сътрудничество, транснационалните програми и проекти, както и изграждането на
транснационални и междурегионални мрежи за решаване на ключови социалноикономически, инфраструктурни и екологични проблеми и предизвикателства.
Основна цел на държавната политика за регионално развитие в България е
създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите
и общините на базата на система от нормативно регламентирани документи, ресурси и
действия на компетентните органи. Тази система е насочена по-специално към:
‐ намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в степента на
икономическото, социалното и териториалното развитие;
‐ осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;
‐ развитие на териториалното сътрудничество.
Основните моменти, които доразвиват методологията за планиране, отчитат
третото измерение на кохезионната политика – териториалното сближаване,
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интегрирането на глобалните екологични цели в процеса на регионално и устройствено
планиране, както и изграждането на информационното общество.
Съответствието на общинския план за развитие с европейските, националните и
местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и
равните възможности, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен
и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за
балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС и съдейства
за постигането на стратегическите цели на тази политика, насочени към намаляване на
икономическите, социалните и териториалните различия и подобряване на жизнения
стандарт.
В посочения по-горе смисъл подготовката, разработването на Общинския план за
развитие на Община Радомир е цялостно съобразен със следните изисквания:
- Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти
в областта на регионалната политика на ЕС;
- Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики
за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
- Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
- Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
- Принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови
ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други
публични и частни източници.
Използването на интегрирания подход за планиране при изготвяне на ОПР на
Община Радомир го определя като стратегически документ, в който са съгласувани и
предвидени взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното
пространствено развитие на Общината, мрежата от населени места и отделните сектори
(индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.),
залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията.
5. Структура на ОПР
В структурно отношение общинският план за развитие включва следните
основни компоненти, които са определени в нормативните изисквания:
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
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3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за
реализация на плана;
4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови
ресурси и звената за изпълнение на проектите;
8. Предварителната оценка на плана.
9. Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече
настъпили промени

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна
обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на
стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение
и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и
приоритетите.

II.Анализ на икономическото и социалното развитие
на Общината
1. Обща характеристика/профил на Общината
1.1.

Историческа характеристика

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо, антично селище и
некропол. Населението е с будно национално съзнание. Първото килийно училище в
Общината се открива през 1826 г. в с. Радибош. В гр. Радомир учебното дело датира от
1868 г.
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В Руско-турската война от 1877 – 1878 г. вземат участие 25 опълченци от
Радомирско. Последен знаменосец на Самарското знаме е Никола Корчев, родом от с.
Долна Диканя, Радомирско. След Освобождението знамето е донесено в гр. Радомир от
установилата се тук Трета опълченска дружина и се съхранява в радомирските казарми
до 1882 г.
Първите десетилетия на ХХ век един от основните поминъци на местното
население е бозаджийският занаят. За това в цяла България е известна шеговитата
приказка, че на радомирци лявата ръка е по-дълга от дясната, разтеглила се от носенето
на големите дървени кофи пълни с боза.
През 1918 г. гр. Радомир става център на Войнишкото въстание. От тук на 27.09.1918 г.
България за първи път е провъзгласена за република.
Днес гр. Радомир е съвременен град със свой облик, стопанска инфраструктура,
природни забележителности и културни институти. На територията му работят фирми
на тежкото машиностроене и химическата промишленост. В Община Радомир има 13
учебни заведения, 3 детски градини, 25 читалища, 1 младежки дом, три музейни
експозиции.
1.2.

Географска характеристика

1.2.1.

Географско положение

Община Радомир е разположена в югозападна България /Фигура №1/. Общината
обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила
и Конявска. Общината има благоприятно географско положение, което определя в
голяма степен възможностите й за развитие. Средната надморска височина е 783.7 м.
Най-голямата река е Струма.
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Фигура 1: Югозападен район на планиране
Общината обхваща 32 населени места. Общата площ на региона е 540 467 дка
/540 кв. км/. Територията съставлява 22,6% от общата територия на Област Перник.
Населението в края на 2011 година е 20 896 души или 15,6% от Област Перник.
Общината е с голям дял на градското население (69,4%) спрямо останалите общини в
Областта. Територията е относително гъсто заселена. Гъстотата е 42,44 души/кв.км.
Сравнена с останалите общини в Областта Радомир е със сравнително голям дял на
населението с образование над средното - 9,2%. Най-голям относителен дял има
населението в трудоспособна възраст.
Населението е представено от две етнически групи – българи и роми. Ромите живеят
като по-компактна група в гр. Радомир.
Разположението на Общината определя мястото й в областната инфраструктура през нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни
системи и газопровод. Важно значение за развитието на Общината имат железопътната
линия и автомобилния път Е - 79 Видин - София - Кулата, които са част от транспортен
коридор №4, както и железопътната линия, и автомобилния път Е - 871 Гюешево –
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

25

София – Варна/Бургас, част от транспортен коридор №8. Транспортната система, играе
изключително важна комуникационна роля при осъществяване на икономическите
взаимоотношения, както с общините в югозападна България, така и с цялата страна
/Фигура №2/ Първокласната пътна мрежа е с дължина 58 км. Третокласните и
четвъртокласни пътища са 197 км. и не са в добро състояние. Уличната мрежа в
населените места в по-голямата си част е с трайна настилка.

Фигура 2: Карта на Община Радомир
1.2.2.

Климат

Климатът е умерено континентален. В котловините се наблюдават температурни
инверсии. Характерно за района е, че максимумът на валежите е през лятото, а главният
минимум е през зимата. Средната годишна температура е около +10 градуса. Климатът
благоприятства отглеждането на зърнени култури, фуражи и овощарство.
1.2.3.

Води
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Водните ресурси имат изключително голямо битово и стопанско значение. По–
голямата част от откритите водоизточници се използват за водоснабдяване, напояване,
промишлени и битови нужди.
На територията на Общината са открити и в различна степен използвани
термални води. Съществуват възможности за използването на тези води в
оранжерийното зеленчуко - и цветопроизводство и за курортни и лечебни цели. Извор
на минерализирана вода има в с. Долни Раковец. Възможности за медицински туризъм
и балнеолечение има в с. Байкалско.
1.2.4.

Почви

Почвената покривка е много разнообразна, включваща чернозем-смолници и
канелено горски почви. Общата обработваема площ е 323 058 дка. Това, заедно с
благоприятните почвени условия, е добра предпоставка за развитието на селското
стопанство. Подходящи за отглеждане върху тези почви са предимно пшеница,
картофи, ръж и лен.
1.2.5.

Полезни изкопаеми

В земните недра са открити и се експлоатират предимно нерудни изкопаеми –
доломити, глини, чакъли, пясъци - използвани в строителството. Към подземните
богатства на Общината влизат и петролните шисти при селата Извор и Борнарево.
1.3.

Население и демография

1.3.1.

Общо население – брой и гъстота

По данни от преброяването през 2011 г. (данни на НСИ) Община Радомир е с
постоянно население от 20 896 души, което я прави втората община по население в
Област Перник (след Община Перник). Община Радомир е населявана от 15,6% от
цялото население на Област Перник.
Таблица 1: Постоянно население по населени места в Община Радомир
Област
Общини
Населени места
Община Радомир
с. Байкалско
с. Беланица

Постоянно население към:
1.12.1965 2.12.1975 4.12.1985 4.12.1992 1.03.2001

1.02.2011

29739

27217

28072

27206

24754

20896

510

326

172

116

95

62

547

391

211

32

24

13
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с. Бобораци
с. Борнарево
с. Владимир
с. Горна Диканя
с. Гълъбник
с. Дебели лаг
с. Долна Диканя
с. Долни Раковец
с. Драгомирово
с. Дрен
с. Друган
с. Жедна
с. Житуша
с. Извор
с. Касилаг
с. Кленовик
с. Кондофрей
с. Копаница
с. Кошарите
с. Негованци
с. Николаево
с. Поцърненци
с. Прибой
с. Радибош
гр. Радомир
с. Старо село
с.Стефаново
с. Углярци

391

278

195

206

155

108

258

183

121

95

75

63

768

492

360

304

258

169

803

495

292

376

347

264

945

733

534

457

422

275

623

503

412

300

245

168

1545

1072

805

629

545

443

1071

926

733

543

465

361

110

67

67

57

39

26

2509

1998

1830

1654

1548

1175

1377

1150

856

637

633

432

376

290

191

186

132

88

х

х

х

207

195

116

1003

1043

887

809

690

536

273

204

154

185

92

51

х

х

х

396

352

236

665

557

380

285

246

164

807

716

529

375

311

234

х

х

х

128

135

81

432

356

223

137

127

106

247

142

114

78

86

52

607

327

232

165

145

80

740

632

421

363

315

213

141

85

80

80

73

42

9818

11809

16460

16909

15785

14494

585

461

342

289

270

177

1458

1249

1001

750

556

430

372

192

137

134

110

61
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с. Червена могила
с. Чуковец

212

158

106

117

103

59

546

382

227

207

180

117

В сравнение със средното на страната (67,5 ж/кв.км), Общината е ниско населена
– 38,2 ж/кв.км, като отново запазва второ място по гъстота до 198.6 в Община Перник.
Фигура 3: Гъстота на населението (брой население на кв. км.), 2011 г.

Развитието на броя на населението в Общината следва общите отрицателни
тенденции на национално ниво. Средно Общината от 2007 до 2011 г. губи брой жители,
съразмерен със средното за страната (около 4 %), а именно 5,8%.
Таблица 2: Индекс на населението (2007 = 100)
2008
България
99.6%
Област Перник 99.0%
Радомир
99.0%

2009
99.0%
98.6%
98.4%

2010
98.2%
97.6%
96.7%

2011
95.9%
95.7%
94.2%

Една от основните причини за спада в населението в наблюдавания период са
устойчиво негативния ръст на естествения прираст.
Таблица 3: Население по местоживеене, пол, общини и населени места в Община
Радомир
Общо

Град

Село
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Община Радомир
ГР.РАДОМИР
С.БАЙКАЛСКО
С.БЕЛАНИЦА
С.БОБОРАЦИ
С.БОРНАРЕВО
С.ВЛАДИМИР
С.ГОРНА ДИКАНЯ
С.ГЪЛЪБНИК
С.ДЕБЕЛИ ЛАГ
С.ДОЛНА ДИКАНЯ
С.ДОЛНИ РАКОВЕЦ
С.ДРАГОМИРОВО
С.ДРЕН
С.ДРУГАН
С.ЖЕДНА
С.ЖИТУША
С.ИЗВОР
С.КАСИЛАГ
С.КЛЕНОВИК
С.КОНДОФРЕЙ
С.КОПАНИЦА
С.КОШАРИТЕ
С.НЕГОВАНЦИ
С.НИКОЛАЕВО
С.ПОЦЪРНЕНЦИ
С.ПРИБОЙ
С.РАДИБОШ
С.СТАРО СЕЛО
С.СТЕФАНОВО
С.УГЛЯРЦИ
С.ЧЕРВЕНА
МОГИЛА
С.ЧУКОВЕЦ

Общо
20896

Мъже
10301

Жени
10595

Общо
14494

Мъже
7148

Жени
7346

Общо
6402

Мъже
3153

Жени
3249

14494
62
13
108
63
169
264
275
168
443
361
26
1175
432
88
116
536
51
236
164
234
81
106
52
80
213
42
177
430
61
59

7148
31
6
53
29
88
137
133
85
220
179
15
562
202
39
60
265
26
118
76
120
43
50
26
38
109
23
91
206
33
27

7346
31
7
55
34
81
127
142
83
223
182
11
613
230
49
56
271
25
118
88
114
38
56
26
42
104
19
86
224
28
32

14494
-

7148
-

7346
-

62
13
108
63
169
264
275
168
443
361
26
1175
432
88
116
536
51
236
164
234
81
106
52
80
213
42
177
430
61
59

31
6
53
29
88
137
133
85
220
179
15
562
202
39
60
265
26
118
76
120
43
50
26
38
109
23
91
206
33
27

31
7
55
34
81
127
142
83
223
182
11
613
230
49
56
271
25
118
88
114
38
56
26
42
104
19
86
224
28
32

117

63

54

-

-

-

117

63

54

След гр. Радомир с население от 14 494 души, второто по големина населено място е
село Дрен с население 1 175 души, като на трето място е село Извор с население от 536
души.
1.3.2

Структура на населението на Община Радомир
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1.3.2.1 Структура на населението по местоживеене в града или селата на
Община Радомир
Населението в Община Радомир, следва една и съща тенденция през последните
години, относно местоживеене в селата или града, а именно увеличаване на процента
население живеещо в града и съответно намаляване на населението живеещо в селата.
Това е една обща тенденция за цялата страна – тъй като града предлага повече
възможности за прехрана и по-добър стандарт на живот от селата.
Таблица 4: Структура на населението по местоживеене в града или селата на
Община Радомир
Община Радомир

2009

2010

2011

Структура на населението по местоживеене
31.12. 2011 г.- %
В градовете - %
В селата - %

100,0
65,3
34,7

100,0
65,8
34,2

100,0
69,4
30,6

Фигура 4: Структура на населението по местоживеене в града или селата на Община
Радомир

1.3.2.2

Възрастова структура на населението
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Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

31

Наблюдава се следната тенденция в развитието на възрастовата структура на
населението, съобразно местоживеенето – в града или в селата:
‐
‐

населението в града във възрастовия порядък 0 - 9 год. до 40 - 49 год. се
увеличава, като от порядъка 50 - 59 год. до 70+ год. намалява рязко;
населението в селата започва от 214 души от възрастовия порядък 0 - 9 год. и
всеки следващ порядък се увеличава, показвайки устойчива тенденция на трайно
застаряване на населението в селата (в порядъка 70+ год. жителите в селата са
2340 души).

‐
Таблица 5: Възрастова структура на населението:

Община
Радомир
В цялата
Община
В града
В селата

Възраст
Общо

0-9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70+

20 896

1 463

1 657

2 215

2 479

3 010

3 079

3 134

3 859

14 494
6 402

1 249
214

1 397
260

1 911
304

2 093
386

2 414
596

2 256
823

1 655
1 479

1 519
2 340

Фигура 5: Възрастова структура на населението:

1.3.2.3 Структура на населението под, във и над трудоспособна
възраст – общо и по пол
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Основната чат от населението е в трудоспособна възраст – 57,34% от общото
население на Община Радомир, като разпределено по пол, 63,39% от мъжете са в
трудоспособна възраст, а 51,46% е процента от жените в трудоспособна възраст.
Таблица 6: Структура на населението под, във и над трудоспособна възраст – общо и
по пол
Община Радомир
В цялата Община
Под трудоспособна възраст
В трудоспособна възраст

Общо
20 896
2 401
11 982

Общо
Мъже
10 301
1 263
6 530

Над трудоспособна възраст

6 513

2 508

Жени
10 595
1 138
5 452
4 005

Фигура 6: Структура на населението под, в и над трудоспособна възраст – общо и по
пол

1.3.3

Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механичен прираст

Разликата между ражданията и смъртността представлява естественият прираст
на населението, който се определя в промили – в Общината се наблюдава трайна
тенденция на отрицателен естествен прираст през последните години (виж Таблица
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№7). През 2011 година, в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на
областта е намаляло с 330 души.
Съществено влияние върху броя и структурата на населението оказва и
механичният прираст, който през 2010 г. е отрицателен за Общината, но през 2011г. е
отново положителен. Той е формиран като разлика между броя на заселилите се и
изселилите се от Общината. Коефициентът на механичен прираст на Община Радомир
през 2011 година е положителен 2,0‰.
Таблица 7: Раждаемост, смъртност, естествен прираст и механичен прираст
Община Радомир

2008

2009

2010

2011

-13,1
7,1
20,2
13,0
0,2

-14,0
6,7
20,7
6,9
-8,3

-15,8
6,5
22,3
7,5
2,0

Радомир
Естествен прираст - на 1000 души
Раждаемост - на 1000 души
Смъртност - на 1000 души
Детска смъртност - на 1000 живо родени деца
Механичен прираст - на 1000 души

1.3.4

-10,4
7,8
18,2
11,6
0,4

Етническа структура на населението

Най-многобройната етническа общност в Община Радомир е българската –
94,3% или 18 487 души. Ромският етнос е вторият по численост в Общината – 4,55%
или 893 души са се определили като роми към 02.2011г. Третата по численост етническа
група на територията на Общината е турската – 0,17% или 34 души, като близък брой –
30 души (0,16%) се определят като принадлежащи към друга етническа група.
Таблица 8: Етническа структура на населението
Община Радомир
Радомир

Общо
20 896

Бр. отг.
19 608

Етническа група
българска
турска
ромска
18 487
34
893

друга
30

не се опред.
164

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

34

Фигура 7: Етническа структура на населението

1.4.

ИЗВОДИ

В обобщение на гореизложеното може да се очертаят следните основни изводи,
влияещи върху планирането на развитието на Община Радомир:
 На територията на Община Радомир има съхранено материално и духовно
наследство;
 Населението на Община Радомир е 20 896 жители (2011 г.);
 По отношение на човешкия ресурс Община Радомир е определящия фактор
за състоянието и тенденциите в областта;
 Общината е с голям дял на градско население - 69,4%;
 Община Радомир е с по–голям дял на населението с образование над
средното – 9,2%.;
 Процентът на малцинствата в Радомир е сравнително нисък, като най-голям
е процентът на ромската етническа група;
 Климатът на Общината, в съчетание с природните условия създават
благоприятни възможности за развитие на индустрията, търговията, туризма
и комуникациите в региона;
 Водните ресурси имат изключително голямо битово и стопанско значение;
 Почвената характеристика на общинската територия се определя от
преобладаващия дял на чернозем-смолници и канелено горски почви.
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Всички тези видове почви са подходящи за отглеждане на голямо
разнообразие от агро-култури (зърнени, технически и т.н.) ;
Територията на Община Радомир е бедна на полезни изкопаеми.

2. Екологично състояние и рискове
2.1.

Атмосферен въздух

На територията на Общината няма стационарни пунктове за контрол на
атмосферния въздух. Оценката за състоянието на качеството му трябва да се основава
на измервателни данни, получени в течение на няколко години. Контролът се
осъществява от РИОСВ - Перник за емисионен контрол на източници на организирани
емисии. Съгласно експертното им становище състоянието на атмосферния въздух е
сравнително добро.
Въпреки ниската производителност на предприятията на територията на Общината
все още има производства, които замърсяват макар и в малка степен въздуха.
Видовете емитарни замърсители са главно от производството на ЗТМ - Радомир, а
именно превишаване на НДЕ на СО съгласно протоколите на РИОСВ - Перник, главно
при комините, независимо от това, че са снабдени с филтри. Но емисионните параметри
нямат константен характер, защото продукцията и натоварването на пещите е
неравномерно. Няма опасност от замърсяване на въздуха над населените места поради
ниската приземна концентрация на вредните вещества, които са по-ниски от ПДК и
добрата специфична самопречистваща се способност на атмосферата на територията на
Община Радомир.
Други източници на организирани емисии от вредни вещества за Община Радомир
са горивните инсталации с битов характер и емисиите от МПС.
При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива
емисиите са с ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични
условия и затруднена дифузия на замърсителите може да се стигне до високи приземни
концентрации на вредни вещества в близост до източниците. Това важи особено за
емисиите на прах от изгарянето на въглища и емисиите от изгарянето на дървата, които
са широко разпространените твърди горива в Общината.
Основен източник на емисии от подвижни източници са отработени газове от МПС.
Непосредствен контрол се осъществява от служба КАТ при ежегодните технически
прегледи. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, азотни
окиси и въглеводороди. В районите в близост до интензивен автомобилен транспорт не
се изключва вероятността за съществуващи екстремни ситуации с наднормени
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
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концентрации, особено за общите замърсители: прах, оловни аерозоли, серен диоксид,
азотен диоксид, сероводород.
Температурните инверсии в региона са със слаба мощност и не затрудняват
турболентността на въздушния поток, което от своя страна допринася за
самопречистването на въздуха.
Таблица 9: Данни за атмосферния въздух
Измерени стойности
µg/ m³

Допустима максимална еднократна
концентрация µg/ m³

Прах

151

65

SO2 (серен диоксид)

299

350

NO2 (азотен диоксид)

49

250

O3 (озон)

29

180

Параметри

СО2 (въглероден окис)

4.9

12

H2S (сероводород)

0.001

0.005

NH3 (амоняк)

0.011

0.25

Източник: „Общински план 2006-2013“
2.2.

Състояние на водните ресурси

2.2.1. Водоизточници
Според хидрографското деление на страната Община Радомир попада в
Беломорската водосборна област. Радомирската котловина е със средна надморска
височина от 650м. Отводнява се от р. Струма и нейния ляв приток р. Блато (Арката).
Поречието на р. Струма е основният водоприемник на котловината. Тя извира от
Витоша и се влива в Бяло море. Има дължина 290км. в пределите на България, на чиято
територия водосборния басейн е 10 797км2.
В горното течение на р. Струма е изграден яз. "Студена". Обемът му е 28,0 млн.м3,
необходими за водоснабдяването на гр. Перник и гр. Радомир. Средногодишното водно
количество на р. Струма в района след яз. "Студена" и гр. Перник варира от 1 - 3 м3/сек.
(в нормални условия).
Основните водоизточници, от които се захранва водопроводната мрежа на гр.
Радомир са:
Извор “Сиреняците“, разположен в с. Стефаново. Водата от този водоизточник се
подава помпажно, потопяема – 1 брой, монтирана преди 11 години. Водопроводът от
този водоизточник се включва във водопровода от „Крапец” и се ползва само при
проблем със захранването от водохващане „Крапец”. От този водоизточник се захранва
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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водоема на високата зона на град Радомир. Гарантираното водно количество от този
водоизточник е 50л/сек.
Водохващане „Крапец”, e изградено под село „Боснек” до язовир „Студена”.
Водата от него се доставя помпажно, едната - монтирана преди две години, другата монтирана преди 1 година и една помпа монтирана преди 9 години. Водата се
препомпва по тръбопровод с диаметър 350 мм стоманени тръби, дължина 10 км. и
дебит 37 л/сек;
Карстов извор “Опалово” в с. Друган – от този водоизточник се захранва ниската
зона на града. Това се осъществява посредством помпи една, монтирана преди една
година и 3 броя, монтирани преди 11 години, чрез които водата се повдига в
азбестоциментов водопровод с диаметър 400 мм, дължина 11 км и дебит 50л/сек;
Водоизточник “Извора”, от него се захранват с питейна вода средната и ниската
зона на гр. Радомир. Дебитът на този водоизточник варира, като минималният е около
50л/сек. От него гравитачно се подава водата до черпателния водоем на помпена
станция „Извор”, от където се повдига до напорен водоем V = 2000м3 (2 х 2000м3)
средна зона. В момента този водоем захранва махала „Арбанас” и ПСОВ - Батановци.
Състояние
Водите в Областта се управляват от съответните Басейнови дирекции
(Западнобеломорски район за р. Струма и Дунавски район за поречие Ерма), като
контролът се извършва от РИОСВ - Перник. Качеството на повърхностните води в
областта се нуждае от подобрение; съществуват замърсени участъци по физикохимични
параметри по поречието на р. Струма, с основни замърсители амониев азот, нитритен
азот, фосфати и общ фосфор и повишени нива на киселинност. По действащата в
момента квалификационна система (по Наредба 7/08.08.1986), два от 16-те
контролирани участъка на р. Струма са в „лошо състояние”, един в „незадоволително”,
6 в „умерено” и 7 в „добро”, като нито един не попада в най-високата категория „много
добро състояние”.
Основни източници на замърсяване се явяват източниците на дифузно замърсяване.
От тези, по експертно мнение на РИОСВ - Перник, за 2011 г. един от най-значителните
представляват населените места, без или с лошо подържани канализационни системи
(поради течове), основно на форми на азот и фосфор (както и общо органично
натоварване). Животновъдството, вкл. дейностите за компостиране и използване на
органични торове, са друг източник на азот и фосфор. Други значими източници на
замърсяване са автомобилния и железопътен транспорт (нефтопродукти и
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въглеводороди), както и практиката да се изхвърлят твърди битови отпадъци на
нерегламентирани сметища.
Основни емитери (съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда
през 2011 г., изготвен от РИОСВ - Перник) на отпадъчни води и подлежащи на
специален контрол в Областта са „Стомана Индъстри“ АД, „Радомир - Метал
Индъстрийз“, „Галко“ АД (Радомир), „Колхида Метал“ АД (Перник), Топлофикация
Перник, „Рекоул“ АД (Перник), „Мини открит въгледобив“ ЕАД (Перник) и т.н.,
селищна канализация на агломерации без изградени селищни ПСОВ (кв. „Варош“,
Перник, гр. Брезник) и др.
На територията на Областта има един язовир („Студена”), предназначен за
питейно-битово и промишлено водоснабдяване, с общ обем 25.2 млн.куб.м.
2.2.2. Повърхностни води
Състоянието на повърхностните и подземни води е в зависимост от състоянието на
нивото на развитие на инфраструктурата и технологиите на пречистване, заустването в
естествените водоизточници без пречистване, отраслите на промишлеността и селското
стопанство.
Делът на водоснабденото население на Общината е 85%, а делът на канализираното
население - 75%, колкото е и градското население.
Заустването на непречистени и индустриални отпадъчни води е основен източник
за замърсяване на водите. Друг фактор за замърсяване е лошото състояние на
канализационната мрежа или липсата на такава.
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се
осъществяват от националната система за екологичен мониторинг. Съгласно
експертното становище на РИОСВ - Перник, качеството на водите отговаря на
санитарно-хигиенните норми.
2.2.3. Подземни
Състоянието на подземните води в областта е стабилно и добро, като няма нито
едно подземно водно тяло в лошо състояние. Няма регистрирани директни зауствания
или случаи на замърсяване чрез интрузия на отпадъчни води в подземните водни тела.
Подземните води от кладенеца при Ж.П. гара гр. Радомир не отговарят на нормите
на вода за пиене по показатели киселинност, магнезиеви йони и калциеви йони и се
използват за измиване на Ж.П. вагони.
2.2.4. Минерални
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В Област Перник находищата на минерални води са в с. Рударци – Община Перник,
с. Долни Раковец – Община Радомир и с. Банкя – Община Трън, като водата в с.
Долни Раковец не се ползва.
2.3.

Отпадъци

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен
риск за здравето на човека. Решаването на проблемите, свързани с управлението на
отпадъците се явява един от най-сериозните екологични проблеми. От друга страна
отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и
повторна употреба води до съхранение на природни ресурси.
Община Радомир има изготвена и приета Програма за управление на битовите
отпадъци. Тя съдържа детайлен анализ и оценка на съществуващото състояние,
задачите и основните приоритети, политиката на местната власт, въз основа на което е
разработен план за действие.
Всички населени места от Община Радомир са обхванати в организирана система за
сметосъбиране и сметоизвозване.
За територията на Общината общото количество отпадъци, генерирани през 2012г.
е 7 515 т., в т.ч. строителни – 480 т. и битови - 7 035 т., като най-голям процент са
хранителните - 32%.
Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Общината се извършва от
фирма „АСТОН СЪРВИЗ" ООД - София по утвърден от Кмета на Общината график.
Заедно с битовите отпадъци се извозват и отпадъците от обществените места, от
общинските пазари, нерегламентираните сметища, които напоследък все по-рядко се
срещат или са новообразувани. Дейността на фирмата се контролира от комисия,
назначена със заповед на Кмета, извършват се ежеседмични проверки и за извършените
проверки се съставят протоколи.
Депонирането на битовите отпадъци на територията на Община Радомир става на
общинското депо, намиращо се на 4,5 - 5км. от гр. Радомир, мах. Петрово, с. Кошарите.
Експлоатацията му ще продължи до изграждането на „Регионално депо за битови
отпадъци на Общините - Перник, Брезник, Радомир, Трън, Ковачевци и Земен".
Към настоящия момент обезвреждането на отпадъците се извършва чрез
прибутване, уплътняване и запръстяване. През изтеклата година не са установявани
палежи на депото и нарушения на фирмата, управляваща депото във връзка с
изискванията на ЗУО.
Залегналите в Програмата за управление на отпадъците приоритети се спазват найстриктно, с изключение на разделното събиране, което ще бъде въведено след
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въвеждане в експлоатация на регионалното депо и изграждането на претовароразтоварна станция на мястото на депото. Във връзка с изменението на ЗУО се
изработва Наредба.
2.4.

Геология

2.4.1. Геоложки строеж
Оградните склонове на котловината са добре очертани, резки, с разседен произход.
Котловинното дъно е добре оформено и наподобява обширно поле. Склоновете към
оградните планини са изградени от разнообразни и разновъзрастни скали — гнайси,
шисти, филити, пясъчници, мергели, варовици, конгломерати и др. Котловинната
основа е запълнена с плиоценски и кватернерни утайки. В западната и част има
хълмисти хорстови възвишения. Котловината е образувана в резултат на тектонско
потъване в края на плиоцена, което продължава и днес. За характера на съвременните
негативни движения в котловинната основа свидетелстват заблатяванията и
земетръсните прояви.
2.4.2. Земетресения
Територията на Област Перник е характерна с висока сеизмична активност и е сред
квалифицираните като “втори ранг земетръсно - опасни участъци” по Земята. Тази
територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за Областта
сеизмогенни райони с очакван магнитут до 8 степен по скалата на Рихтер.
Най-опасни последствия на територията на Областта могат да се предизвикат от
максимални земетресения в Рило–Родопския сеизмичен район, включващ Струмската
зона /максимален очакван магнитут 8, интензивност над 9-та степен в епицентралната
област/.
Пернишка област попада и под въздействието на сеизмични райони извън
територията с интензивност от седма и по-висока степен по скалата на Медведев –
Шпонхоер - Карник; в страната - Местенска и Западно-Родопска зони от РилоРодопския сеизмичен район и Софийска зона от Средногорския сеизмичен район; извън
страната – Вранчански район /Румъния/, Ксантийски /Гърция/ и Валандовски
/Македония/.
При земетресения с магнитут над седма степен и интензивност над 9-та степен в
епицентралната област се наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие
върху хора, сгради и природна среда.
В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на следната
обстановка: пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд; човешки
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жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; значителна част от населението ще
остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и всестранно осигуряване; нарушаване
на комунално-енергийните мрежи; възникване на крупни производствени аварии /КПА/,
придружени с взривове, заразяване с промишлено отровни вещества; създаване на
сложна пожарна обстановка; получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и
възникване на опасност от наводнения; нарушаване на инфраструктурата, предизвикани
от разрушения на пътни съоръжения - /мостове, надлези, тунели и др./; възникване на
епидемии сред населението и животните.
2.4.3. Свлачища
Свлачищата, срутванията и ерозионните процеси са неблагоприятни геодинамични
процеси, които нарушават нормалното функциониране на инфраструктурата,
състоянието на поземления и сграден фонд, тяхната цялост и експлоатация. Те носят не
само материален, но и социален риск, свързан с катастрофалните последици от тях. На
територията на Пернишка област са регистрирани и наблюдавани от “Геозащита”
ЕООД общо 54 броя свлачищни обекти, от които стабилизирани – 29бр. и активни –
5бр., временно стабилизирани 19. В община Радомир – 2бр. активни.
На територията на Община Радомир под отклонението от път III - 623 към село
Жедна по посока Бобов дол е намалена пропускателна способност на съществуващия
водосток. Поради особеностите на терена (aлувиално-ливадни почви и наличие на
саморасли храсти и дървета). В следствие на това при валежи се предизвиква
наводняване на терена около реката. Това води до подкопаване на склона, ограничаващ
едната страна на пътното платно. В платно за движение на места има частично свлечени
участъци застрашаващи безопасното движение на автомобили.
Oт другата страна на пътното платно се намира каменна подпорна стена по
границата на съществуващ имот, ограничаваща банкета на пътното платното. С течение
на времето многото израснали дървета и храсти на терена зад подпорната стена и
корените им са предизвикали на места разрушаване на стената. Свлечената земна маса и
камъни ограничават движението по пътното платно.
2.5.

Почви

2.5.1. Характеристика
Почвената покривка е много разнообразна, включваща чернозем-смолници и
канелено горски почви. Общата обработваема площ е 323 058 дка. Това, заедно с
благоприятните почвени условия, е добра предпоставка за развитието на селското
стопанство. Подходящи за отглеждане върху тези почви са предимно пшеница,
картофи, ръж и лен.
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2.5.2. Замърсяване
Почвите, като основна част от природните комплекси, са незаменим компонент на
природната среда. Те са многофункционален елемент, осигуряващ екологичното
равновесие в природата. Степента на замърсяване и деградиране на почвите се обуславя
от промишлеността, транспортът, неефективното земеделие, естествените процеси
/ветрова ерозия и други екзогенни фактори/, експлоатацията на подземни богатства и
депонирането на отпадъците.
На територията на Общината няма изграден пункт за измерване на почвите за
съдържание на тежки метали. От Изпълнителна агенция за опазване на околната среда
към МОСВ има изградена система за мониторинг почви за Област Перник - 9 пункта,
като за Община Радомир има един пункт - с. Друган и ежегодно се изследват почвени
проби.
Състоянието на почвите в областта е по-скоро добро. В 2010г. на територията на
Областта се намират около 2 500 декара почви, замърсени с тежки метали (цинк, олово);
като замърсител е посочен “Стомана” АД (съгласно Регионалния доклад за състоянието
на околната среда през 2011 г., изготвен от РИОСВ - Перник).
Рискът от ерозия на територията на Областта е сравнително нисък:
средногодишния интензитет на водна ерозия на територията на Областта е около 3 t/ha
за 2010 г. (при средно за страната от 5.3 t/ha). Темповете на ветрова ерозия също са
значително по-ниски (1.1 t/ha, оценен като слаб до умерен).
2.6.

Шум

Шумът напоследък създава опасност за физическото и психическото състояние на
човека. Неблагоприятната акустична обстановка в градовете, край оживените пътища и
магистрали се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните градоустройствени
решения без предвидена самозащита на населението, недостатъчната пропускателна
способност на използваната транспортна мрежа. Налага се изводът, че най-голям дял в
акустичния режим заема транспортния шум.
До момента шумовото натоварване в Общината не е замервано.
За подобряване на акустичната обстановка в града и Общината е необходимо да се
засили контрола от съответните общински и държавни органи върху обектите,
източници на интензивен шум.
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2.7.

Защитени територии

Институцията на защитените територии е форма на опазване на нашата природа. Те
са предназначени за опазване на биологичното разнообразие, забележителните
природни обекти и природни комплекси /ландшафти/.
Под режим на защита на територията на Общината са следните обекти:
Резерват „Острица" - една от най-старите защитени територии у нас, чиято
особена ценност се състои в това, че на сравнително малка територия се намира
изключително голямо разнообразие на растителни видове - 362 вида и подвида,
отнасящи се към 212 рода и 56 семейства.
Защитена територия „Чокльово блато"
Блатото с прилежащите му територии е сигурно убежище за видовете от дивата
флора и фауна, които са от национално и европейско значение.
В „Чокльово блато“ има 800 дка. водна площ и в него се срещат 43 вида птици, от
които 7 вида с категория „застрашени от изчезване видове" като големият и малък
гмурец, белооката потапица, зеленоглавата патица, малкия воден бик, бухала, блатната
сова и др. и значителен брой гръбначни животни - костенурки, слепок, смока - мишкар,
големият стрелец, пепелянката и др.
Природна забележителност „Група вековни дървета" - това са два цера намиращи
се в местността „Градището", с. Чуковец.
Природна забележителност „Четири зимни дъба" в м. „Свети Димитър" край с.
Чуковец.
Природна забележителност „Янковец" - вековна дъбова гора край с. Касилаг.
В района на Община Радомир има голямо разнообразие на лечебни растения,
описани в регистър. По-голямата част от тях са тревисти растения и по-малка част храсти и дървета. Срещат се единично или като популации с различна големина.
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Фигура 8: Защитени територии: 1. Резерват „Острица“; 2. „Чокльово блато“ –
защитена територия

2.8.

Зелена система

Парковете, градините и зелените зони, обединени в зелена система са естествената
връзка на дадено селище с природната среда. В зависимост от градоустройствената
концепция и от заобикалящата селището природна среда, за всяко населено място се
проектира и изгражда специфична зелена система.
Обща слабост в работата на всички общини на територията на Областта е липсата
на проекти за зелена система на общинските центрове.
На територията на град Радомир съществуват два парка:




парк „Бучало“ – със съществуващ естествен водопад и водоизточник,
изградена алейна мрежа, естествени храстовидни образувания и дървесна
растителност. Общата му площ е 5 005 м2;
градски парк – с изградени алеи, зелени и храстовидни площи (езеро),
масивна ограда, електрифициран и водоснабден, чиято обща площ е
190 130 м2.
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2.9.

Промени в климата

Регионът попада в умерено-континенталната област, като само Витошкия склон
попада в планинската климатична област. Климатът е силно повлиян от местните
особености на релефа. Приземните температурни инверсии са негова характерна черта.
Преобладаващите ветрове са югозападните.
Специфичните географски условия на Пернишката и Радомирската котловина,
гъстотата на застрояване и струпване на население в областния център, разполагането
на промишлени предприятия в Перник и Радомир, нарушават екологичното равновесие.
2.10. Превенция на околната среда
От 2000г. насам националното екологично законодателство е изцяло
хармонизирано със законодателството по околна среда на ЕС и с директивите за
контрол на промишленото замърсяване и управление на риска. Превантивният контрол
по опазване на околната среда е широко застъпен както в националните стратегически
документи, така и в местните такива. Инструментите, които се използват за
осъществяването на превантивен контрол са екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). Чрез тези механизми за контрол се
отчитат екологичните проблеми на най-ранен етап с цел предотвратяване и/или
ограничаване на потенциалните негативни въздействия върху околната среда. ОВОС се
извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
съгласно приложение №1 и от Закона за опазване на околната среда. За планове и
програми, действащи на територията на Община Радомир, екологичните оценки се
извършват от РИОСВ – Перник. Ефектите, които оказват влияние върху здравето на
хората са преки, непреки, непосредствени и забавени.
Сред потенциалните рискове, които могат да се появят на територията на Община
Радомир са:
 Замърсяване на водните басейни и загуба на биоразнообразие в р. Струма в
следствие на директни зауствания на непречистени или недостатъчно
пречистени промишлени отпадъчни води;




Продължаващо повишаване на нивата на шум от автомобилния трафик в
района на Общината;
Запазване на високи нива на концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух
особено през отоплителния сезон;
Замърсяване на околната среда с пестициди, които се съхраняват в
изоставени или необезопасени места.
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2.11. ИЗВОДИ
Спецификата на околната среда е, че проблемите възникват във всички градски
подсистеми и не могат да бъдат отстранени само с програмите по екология. При това
някои от тези проблеми трябва да се отстраняват паралелно, за да дадат траен ефект
върху компонентите на средата. Това прави както изпълнението на мерките, така и
управлението на процеса изключително комплексен и труден.
В този смисъл редица мерките в сферата на транспортно-комуникационната и
техническата инфраструктура изпълняват функцията на хоризонтална политика по
отношение на околната среда.
Управленският капацитет, задълженията и отговорностите на Община Радомир по
опазване на околната среда са определени с редица наредби, като:
 Наредба за управление на отпадъците на Община Радомир (последна
актуализация с решение №197, взето с протокол №10 от 29.11.2013 г. на
ОбС);







Наредба за шума, предизвикан от домашни и занаятчийски дейности, от
съседи в жилищни сгради и транспорт на територията на Община
Радомир, приета с решение №84, взето с протокол №6 от 28.05.2010 г. на
ОбС;
Наредба №1 за обществения ред, приета с решение №59., взето с
протокол №4 от 26.04.2013 г. на ОбС;
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията
на Община Радомир, приета с решение №229, взето с протокол №13 от
24.10.2008 г. на ОбС;
Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на
домашни животни на територията на Община Радомир, приета с
решение №205, взето с протокол №12 от 12.09.2008г. на ОбС.

Завишените концентрации на фините прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния
въздух в град Радомир са следствие на автомобилния транспорт, както и използването
на твърди горива в домакинствата. Наложително е справянето със замърсяването чрез
осигуряване на средства за регулярно миене на улиците и поливане на зелените площи,
както и за създаване на зелени пояси. Санирането и газификацията на всички общински
и държавни обекти значително ще понижат замърсяването на атмосферния въздух през
отоплителния сезон.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
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От направените анализи и оценки се вижда, че главните проблеми на Община
Радомир по отношение на опазването и възстановяване на околната среда са:
 Увеличаване на емисиите от вредни вещества в атмосферата за всички
показатели, с изключение на емисиите на метан от индустриални горивни и
производствени процеси, като вероятната причина за увеличението на
емисиите е "транс-общинското" замърсяване на въздушния басейн от
производствените мощности от съседната Община Перник;








Залегналите приоритети в приетата Програмата за управление на отпадъците
се спазват най-стриктно, с изключение на разделното събиране, което ще
бъде въведено след въвеждане в експлоатация на регионалното депо и
изграждането на претоваро-разтоварна станция на мястото на депото;
наличието на нерегламентирани сметища;
Пречистването на отпадъчните води - резултатите от направените анализи на
водите на р. Струма сочат проблемите с пречистването на битово-фекалните
води на всички селища, включително и на гр. Радомир, както и
неизграденото III - то стъпало към ПСОВ, за отстраняване на азота и
фосфора. Резултатите не показват превишаване на ПДК на пробите за тежки
метали;
В Община Радомир защитените територии обхващат близо 0,01% от площта.
Усилията както на Общината, така и на цялото общество трябва да бъдат
насочени към опазване на това природно богатство.
Опазването и развитието на зелената система – увеличаване дела на зелените
площи.

3. Състояние на местната икономика
3.1.

Икономически показатели

Икономическата активност на Област Перник е представена сравнително добре
на национално ниво. За периода 2009 - 2011г. се наблюдава стабилен икономически
растеж на база на отчетения Брутен вътрешен продукт (БВП) и неговата положителна
тенденция. БВП, произведен от Област Перник през 2011 г., е в размер на 807,4 млн.лв.,
което формира 2.21% от БВП на Югозападния район на България и съответно 1,07% от
БВП на България. Икономическият растеж на Област Перник е повлиян от близостта до
столицата, като основната активност е съсредоточена в общините Перник и Радомир.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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Фигура 9: Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) в Област Перник 2009 - 2011 г.

Източник: НСИ
Таблица 10: Брутен вътрешен продукт (млн. лв.) в Област Перник, Югозападен
район и общо за България 2009 - 2011 г.
БВП
Област Перник
Югозападен
район
БЪЛГАРИЯ

Мерна
единица
млн. лв.
млн. лв.
млн. лв.

2009

2010

2011

727,5

763,2

807,4

32 565
68 322

33 974
70 511

36 617
75 308

Източник: НСИ
БВП на глава от населението в област Перник е по-нисък от средния за страната
и достига до 59,3% от него за 2011 г. Спрямо Югозападния район този показател е едва
35%. За периода 2009 - 2011г. се наблюдава положителна тенденция в БВП на глава от
населението в Област Перник и през 2011г. този показател нараства с 14,3% спрямо
2009 г.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
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Фигура 10: Брутен вътрешен продукт в лева на глава от населението 2009 - 2011 г.

Източник: НСИ
При формиране на Брутната добавена стойност в Област Перник секторът на
услугите заема водещо място - 49%, следван от сектора индустрия - 45%, а приноса на
сектора селско и горско стопанство е само 6%. За разглеждания период 2009 - 2011г.
БДС в Област Перник отбелязва постоянно увеличение и през 2011г. е отчетен ръст от
12% спрямо 2009г.
Фигура 11: Брутна добавена стойност по икономически сектори за Област Перник
(млн. лв.)

Източник: НСИ
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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3.2.

Състояние на основните икономически сектори

3.2.1. Общо състояние
Структурата на икономиката в Община Радомир се характеризира с висок дял на
индустриалното производство, следван от сектора на услугите и нисък дял на селското,
горското и рибно стопанство.
Общият брой на нефинансовите предприятия в Общината за 2012г. е разпределен
по секторите както следва: селско стопанство - 9%, индустрия - 11%, услуги - 80%. По
показателя „произведена продукция“ разпределението по сектори е: селско стопанство 5%, индустрия - 81%, услуги - 14%. Най-много заети и наети лица се наблюдават в
сектора индустрия, а най-малко в сектора селско стопанство. Анализът на тези
показатели за 2010 г. и 2011 г. показва относително подобно разпределение на
общинската икономика по сектори.
Таблица 11: Икономически показатели на нефинансовите предприятия в Община
Радомир по сектори
Източник: НСИ

Дейност

Предприятия - Брой

2010г. 2011 г. 2012г.
Общо:
Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия
Услуги

Произведена продукция - хил.
лева

2010г.

Заети лица - брой

2011 г.

2012г.

576

581

623

81 755

100 881

122 868 3 341

49

60

56

6 575

10 019

6 607

2010г. 2011 г.

Наети лица - брой

2012г.

2010г. 2011 г.

2012г.

3 271

3 330

2 863

2 793

2 787

215

194

180

181

150

133

1 748

1 784

895

870

66

73

70

59 043

74 857

99 126 1 811

1 811

1 849 1 752

461

448

497

16 137

16 005

17 135 1 315

1 266

1 301

930

Нефинансовите предприятия, включени в структурата на икономиката на
Община Радомир за 2012г., са най-вече от микро сегмента с брой заети лица до 9 човека
- 94% от общия брой предприятия (623 предприятия). На следващо място са малките
предприятия със заети лица от 10 до 49 души - 28 предприятия, относителен дял 4,5 %
от всички предприятия в Общината. Броят на средните и големи нефинансови
предприятия е съответно 6 и 3, като броя на тези предприятия остава постоянен за
разглеждания период 2010 - 2012г. Наблюдава се ръст от 8% в общия брой на
нефинансовите предприятия през 2012г. спрямо 2010г., дължащо се на новооткрити
микро предприятия в Общината.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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Фигура 12: Относителен дял на нефинансовите предприятия по големина (бр.заети) в
Община Радомир за 2012г.

Източник: НСИ
Преобладават частните предприятия в Община Радомир. През 2012 г. тук са
съсредоточени 12,4% от общия брой нефинансови предприятия в Област Перник
(5 015 бр.) и съответно 23% от големите предприятия в Областта.
Таблица 12: Брой на нефинансовите предприятия в Община Радомир според заетите
лица:
Предприятия по брой
заети

2010

2011

2012

Общо
Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250

576
534
33
6
3

581
542
30
6
3

623
586
28
6
3

Източник: НСИ
В трите големи предприятия в Община Радомир са концентрирани 37% от
всички наети и заети лица в Общината. В микро фирмите, независимо че техния брой е
най-голям, се трудят 29% от заетите и наети лица на територията на Общината, а в
малките и средните предприятия съответно 16% и 18%.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Дейността на средните и големите предприятия в Общината е от изключително
значение за нивото на заетост и доходите в Община Радомир, защото те осигуряват
прехраната на над 50% от заетите/наетите лица в този район.
Фигура 13: Брой заети и наети лица в нефинансовите предприятия, разпределени по
големина на предприятието в Община Радомир за 2012 г.

Източник: НСИ
Икономиката на Община Радомир е представена във всички основни
икономически дейности. Поради факта, че дейностите: „добивна промишленост“;
„производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“; „доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване“; „операции с недвижими имоти; административни и спомагателни
дейности“; „култура, спорт и развлечения“ се извършват от ограничен брой
предприятия, данните за тях са конфиденциални според Закона за статистиката и не се
предоставят от НСИ. Фигурата по-долу показва разпределението на общинската
икономика по показателя „приходи от дейността“ за 2011 г. и конфиденциалната
информация не е включена тук. Поради този факт трябва да се има предвид, че
добивната промишленост също заема значителен дял от икономическите дейности в
Общината.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Фигура 14: Структура на общинската икономика по дейности за 2011 г.

Източник: НСИ
През 2011г. най-голям дял от приходите от дейността се формира от сектор
„промишленост“ (добивна и преработваща промишленост). На второ място е сектор
„търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 41 509 хил. лв., на следващо място е
„селско, горско и рибно стопанство“ - 12 215 хил. лв., „професионални дейности и
научни изследвания“ - 8 485 хил. лв, най-малък е дела на приходите от дейността на
сектор „образование“ - 55 хил. лв.
През периода 2010 - 2012 г. се наблюдава положителна тенденция в броя на
предприятията в Община Радомир. Според данните за 2012 г. най-голям е броят на
предприятията в сектора „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (311бр.) около 50% от всички в Общината. На следващо място по брой предприятия е
„хотелиерство и ресторантьорство“ (73бр.).
В „преработващата промишленост“ са заети най-много лица - над 50% от
заетите лица в Община Радомир през 2012 г., а в сектора „търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“ - 21%, следван от „селско, горско и рибно стопанство“5%. Според данните на НСИ най-малко лица са наети в сектора „образование“ - под 1%.
Независимо, че относителния дял на предприятията в промишления сектор е
сравнително малък, в него е съсредоточена голяма част от произведената продукция в
общината. По този показател на второ място е дейността по „търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“, където се произвежда около 8% от продукцията. За
периода 2010 - 2012 г. в Община Радомир се отчита сериозен ръст от 50% в общата
произведена продукция през 2012 г. спрямо 2010 г. През 2012 г. по същия показател на
ниво област се отчита спад от 3%.
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Таблица 13: Разпределение на броя предприятия, заетите и наети лица, обема на
произведената продукция по икономически дейности за Община Радомир за 2010 2012г.

Икономически дейности (А21)

Бр.предприятия

Бр. заети и наети лица

2010

2011

2012

2010

2011

2

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩО ЗА ОБЩИНА
РАДОМИР
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
B ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ
C ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ
D ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

4885

4821

5015

50673

48548

47

576

581

623

6204

6064

6

49

60

56

396

344

..

..

..

..

..

47

51

46

3348

3436

..

3

3

..

..

..

..

..

..

..

F СТРОИТЕЛСТВО
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ
И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ
M ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
N АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

14

16

19

112

89

294

291

311

1313

1259

24

23

23

215

238

76

64

73

285

260

7

7

5

26

24

5

8

9

..

..

14

16

19

..

..

3

3

5

..

3

5

..

..

17

17

22

89

80

P ОБРАЗОВАНИЕ
Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И

..
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3

1

СОЦИАЛНА РАБОТА
R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

3

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

16

..

..

..

..

15
23
68
Легенда: ..- конфиденциална информация

Източник: НСИ
3.2.2. Състояние по сектори
3.2.2.1 Селско стопанство
Секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ допринася най-малко за местната
икономика на Община Радомир и няма определящо значение за нея.
Използваната земеделска площ (ИЗП) в Община Радомир е 177 523,8 дка,
разпределена в 1 296 стопанства, общият брой стопанства в общината е 1320, което
представлява 32% от стопанствата в Област Перник. ИЗП включва обработваемата земя,
трайните насаждания, постоянно затревените площи и семейните градини. Средният
размер на ИЗП в Общината е 137 дка, т.е. 19% над средния размер за Областта, а спрямо
страната (101,3 дка) е над 36%.
Таблица 14: Земеделски стопанства в Община Радомир и Област Перник за 2010 г.

Община/
област
Община Радомир
Област Перник

Източник:

Общ брой
Стопанства с ИЗП
стопанства
(вкл.
Брой
Средна
стопанства стопанства ИЗП
ИЗП
(дка)
без ИЗП)
(бр.)
(дка)
1320
1296
177523,8 137
4166
3992
458339,4 114,8

Министерство

на

земеделието

и

храните,

отдел

„Агростатистика“
Към 2013 г. Община Радомир притежава възстановени 11 552,794 дка
земеделски земи, от които 10 098,52 дка - публична общинска собственост,
разпределени в 83 имота и 1 454,274 дка – частна общинска собственост, разпределени в
29 имота.
Публичната общинска собственост при земеделските земи включва: пасища,
мери, пътища и други площи. Всички земеделски земи, които са частна общинска
собственост в Община Радомир, имат изготвени актове за общинска собственост.
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Пасищата и мерите са 9 426 дка и са предоставени ежегодно на граждански
сдружения за ползване при отглеждане на животни съгласно ЗДН.
Площта на общинските гори е 623,9705 ха.
Община Радомир стопанисва и управлява земеделска земя съгласно Закон за
собствеността и ползуването на земеделските земи, чл.19, ал.1. в размер на 65 851 дка,
разпределена в 6 718 имота, представляващи 37% от ИЗП.
Общата обработваема земя в Общината е 132 434,2 дка, обработвана от 467
стопанства, т.е. тук е концентрирана 45% от обработваемата земя на Областта.
Обработваемата земя е земеделска земя, която ежегодно участва в сеитбооборот –
площите, върху които се отглеждат едногодишни култури, както и оранжерийните
площи, площите, заети с ягоди, изкуствени ливади, хмел, маслодайна роза, лавандула,
угарите и площите за производство на семена и посадъчен материал.
Таблица 15: ИЗП и обработваема земя в Община Радомир и Област Перник за 2010г.
Община/
област
Община Радомир
Област Перник

Източник:

Използвана
земеделска площ
Стопанства
(бр.)
1296
3992

Министерство

Площ
(дка)

Обработваема земя
Стопанства
(бр.)

177523,8
458339,4

на

467
1714

земеделието

Площ
(дка)
132434,2
294063,4

и

храните,

отдел

„Агростатистика“
Анализът на стопанствата според площта на ИЗП показва, че най-многобройни
са стопанствата, които обработват по-малко от 10 дка - 71% от всички стопанства, на
второ място е броят на стопанствата, обработващи между 20 и 100 дка - 9%, а тези
които обработват над 500 дка са съответно 7% от всички.
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Фигура 15: Брой стопанства според обработваната площ ИЗП

Източник:
Министерство
„Агростатистика“

на

земеделието

и

храните,

отдел

Общият брой лица, влагащи труд в земеделските стопанства в Община Радомир,
са 2 175 души, 93% от тях са класифицирани като семейна работна сила, а само 7% са
наетите лица - несемейна работна сила. Работната сила в общината представлява 32% от
всички влагащи труд лица в земеделието на ниво област.
Таблица 16: Лица, влагащи труд в земеделските стопанства за 2010 г.
Област и община
Община Радомир
Област Перник

Източник:

Работна
сила -общо
2 175
6 950

Министерство

на

от която
несемейна
работна
семейна
сила
работна сила
159
2 016
474
6 476

земеделието

и

храните,

отдел

„Агростатистика“
Нефинансовите предприятия с дейност, насочена в аграрния сектор за 2012 г., са
56, заетите лица са 180 души, а наетите - 133. Спрямо 2010 г. се наблюдава ръст от
12.6% в броя на предприятията, в броя на заетите и наетите лица се отчита спад,
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съответно 14% и 36%. Преобладават микро предприятията със заети лица до 9 души. В
аграрния сектор липсват средни и големи предприятия, функциониращи на територията
на Община Радомир за 2010 г. Данните за разпределението на предприятията по
големина за 2012 г. в Община Радомир са конфиденциални.
Таблица 17: Брой нефинансови предприятия, заети лица и наети лица по големина в
сектор "Аграрен" - Община Радомир

Година

2010

2012

Заети
по Предприятия
лица – брой
брой
Общо
49
215
Микро до 9
заети
46
22
Малки от 10 до
49
3
93
Средни от 50 до
249
Големи над 250 Общо
56
180
Микро
..
..
до 9 заети
Малки от
..
..
10 до 49
Средни
от 50 до 249
Големи
над 250
Големина
заети

Наети
лица –
брой
181
88
93
133
..
..
-

Източник: НСИ
Културите, отглеждани в Община Радомир, са пшеница, рапица, есенен ечемик,
ръж, слънчоглед, овес, кориандър, царевица за зърно, пролетен ечемик, картофи, сорго,
просо, царевица за силаж, трайни насаждения - череши, орехи, вишни, ябълки, сини
сливи, култивирана шипка и лешници. Най-голям дял от ИЗП в Общината заемат
зърнените култури – 96 706,3 дка, което възлиза на 54% от площта за тези култури в
областта. Те включват пшеница и есенен ечемик. Техническите култури заемат второ
място от ИЗП в Общината и тук са концентрирани 48% спрямо Област Перник. Ягоди,
пресни зеленчуци (вкл. картофи) и цветя заемат 2 305,4 дка, а фуражните култури –
2 211,2 дка.
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Таблица 18: Стопанства и категории използвана земеделска площ за 2010 г.
Други площи
от
Ягоди,
пресни обработваемат
зеленчуци (вкл. а
Семейни
картофи) и цветя земя
градини

Зърнени
култури

Технически
култури

Фуражни
култури

Стоп
анств Площ
а
(дка)
(бр.)

Стопа
Площ
нства
(дка)
(бр.)

Стопа
Площ
нства
(дка)
(бр.)

Стопан
ства
(бр.)

Община
Радомир

01

6706,3

4

4112,1

8

211,2

Област
Перник

052

79787

35

0026,4

65

982,7

Община/
област

Постоянно
затревени
площи

Овощни
видове
и
други
трайни
насаждения
Лозя
без лозя

Площ
(дка)

Стопа
Площ
нства
(дка)
(бр.)

Стопа
Площ
нства
(дка)
(бр.)

Сто
панс Площ
тва
(дка)
(бр.)

Стопа
Площ
нства
(дка)
(бр.)

27

305,4

1

099,2

054

14,2

43

3105,7

11

462,2

027

467,7

32

8799,6

729

085,3

029

60843,5

80

333,4

Източник:
Министерство
„Агростатистика“

на

земеделието

и

храните,

отдел

Трайните насаждения се отглеждат на площ от 1 050 дка.
Отглежданите животни в общината са говеда, овце, кози, свине, еднокопитни,
птици, пчелни семейства, други. Общият брой животновъдни обекти е 2 808 броя, от
които 48% са птицевъдните обекти в задните дворове, съответно говедовъдни обекти са
13%, овцевъдните - 16%, козевъдните - 8%, свиневъдните - 9%. Броят на отглежданите
птици е най-голям в сравнение с останалите животни в Общината. Наблюдават се и 3
броя промишлени обекти, отглеждащи птици. Средният брой на стадата от говеда и
овце на животновъден обект са съответно 4 броя и 5 броя.
Таблица 19: Вид и брой на животновъдните обекти и животните в Община Радомир
за 2013 г.
Вид обекти/животни
Говедовъдни обекти
Говеда - общо
Овцевъдни обекти
Овце - общо
Козевъдни обекти
Кози - общо
Свиневъдни обекти (задни дворове)
Свине – общо
Обекти за еднокопитни

Брой
375
1482
439
2460
219
886
261
431
105

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

60

Сто
пан
ств
а
(бр.
)

Пло
щ
(дк
а)

,5

1

3,8

Еднокопитни - общо
Птицевъдни обекти
- ферми за спортни гълъби
- промишлени
-задни дворове
Птици – общо
Регистрирани пчелини
Пчелни семейства - общо
Други видове животновъдни обекти

173
1
3
1344
51 330
58
1150
3

Източник: Община Радомир
Според данни от Регистъра на земеделската и горска техника броят на селско
стопанските машини е 987 бр. към януари 2014 г.
3.2.2.2 Промишленост
Най-голям дял от общинската икономика заема сектора „промишленост“.
Преработващата промишленост осигурява 57% от работните места в Община Радомир
за 2012г. и генерира съответно 41% от нетните приходи от продажби в района.
В Община Радомир функционират предприятия в сферата на тежкото
машиностроене, химическата промишленост и други. Основните структуроопределящи
промишлени предприятия в Общината са:
 „Радомир метал индъстрийз” АД - компания, която притежава
високотехнологично оборудване за производство на ковани и лети голямогабаритни изделия. Към 31.12.2012 г. основният капитал на дружеството възлиза
на 26 млн. лв. В структурата на завода са включени различни по големина цехове
- скрапо цех, стоманодобивен цех, стоманолеярен цех, термично-чистален цех,
моделен цех, пресово-термичен цех; цех за механична обработка; лаборатория за
безразрушителен контрол. В технологично направление дейността на
компанията е насочена към: стоманени отливки и стоманени изковки.
През 2012 г. приходите от продажба на продукция се увеличават с 41%.
Относителното изменение на общите приходи за същия период от време е също
положително, поради големия дял на приходите от продажба на продукция.
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Таблица 20: Приходи на „Радомир метал индъстрийз” АД за 2011-2012 г. в хил.лв.

2012

2011

Абсолютно
изменени в
хил.лв.

Относително изменение
на 2012 г. в сравнение с
2011 г. в %

Приходи от продажба
на продукция

18522

13160

5362

40,74%

Приходи от продажба
на стоки
Приходи от наеми
Приходи от услуги

41
226
882

47
264
2281

(-6)
(-38)
(-1399)

(-12,77%)
(-14,39%)
(-61,33%)

Приходи от собствено
производство
общо

38
19709

97
15849

(-59)
3860

(-60,82%)
24,35%

Източник: Доклад на независим одитор - „Българска финансова одиторска
компания“ ООД към 31.12.2012 г.






“Галко” АД – (код на основна дейност: производство на метални конструкции и
части от тях) е компания, насочила своята дейност към висококачествено горещо
поцинковане на вариращи по размери стоманени детайли и конструкции: от
болтове и гайки, до голямо габаритни градивни структури.
В натурално изражение обема на извършените услуги и произведената
продукция за 2010г. възлиза на 4 310 411 кг.
Нетните приходи от продажби (справка в Търговския регистър) според ОПР за
2010г. са 5 921 хил.лв., а за 2009 г. - 4 863 хил.лв.
“Бестехника ТМ – Радомир” АД – публично акционерно дружество за
производство на машини и оборудване за металургията и леярството, както и за
строителни машини. Тази компания е насочила своята дейност към развитие в
областта на производството на оборудване за тежката индустрия. Основното
производство е фокусирано към: машини и оборудване за атомноелектрически
централи, водноелектрически централи, вятърни генератори, черната и цветната
металургия, циментовата индустрия, минната промишленост, както и в
производството на кранове и подемни съоръжения за заводи и пристанища.
„АК Електрик“ АД - предприятието е най-големият производител на
електрически табла за ниско и средно напрежение на територията на Република
България. Над 90% от капитала е собственост на „Арос Куалити Груп
Актиеболаг“ Швеция.
Според Независимия одиторски доклад на компанията за 2012г. средно
списъчния състав на персонала за 2012г. е 384 работници и служители.
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Нетните приходи от продажба на продукция- ел.табла за 2012 г. възлиза на
13 689 хил.лв., а за 2011г. - 14 872 хил.лв. Отчетен е спад в това перо. Нетните
приходи от продажба на услуги през 2012г. са в размер на 3 387 хил.лв, през
2011г. са 229 хил.лв. Наблюдава се ръст над десет пъти. Съответните приходи от
продажби на стоки са 17 хил.лв. през 2012г. и 13 хил.лв. през 2011 г.
„Ветпром“ АД - е предприятие, фокусирало своята дейност в производството на
ветеринарномедицински препарати, хуманни лекарствени средства, някои
козметични продукти, синтетични субстанции и други. Фирмата е голям
производител на алуминиеви туби и аерозолни флакони в страната. Тя
осъществява търговска дейност в страната и чужбина, научно-изследователска и
експериментална работа по разработването и внедряването на нови асортименти;
инвеститорска и строителна дейност. Капиталът на дружеството е в размер на
261 860 лв.
Според изготвения Отчет на Управителния съвет за дейността на Акционерното
дружество „Ветпром“АД гр. Радомир за 2012 г., през отчетната година спрямо
2011г. се наблюдава ръст в производството и продажбите на почти всички
изделия. За разглеждания период най-голям относителен дял в общите продажби
на дружеството заемат хуманитарните лекарства, на второ място ветеринарните
препарати, следвани от алуминиевите туби.
Нетните приходи от продажби по данни от ГФО на дружеството за 2012 г. са
9 789 хил.лв., а за 2011 г. възлизат на 7 765 хил.лв.
Други предприятия на територията на Община Радомир:
„Венто - К“ ООД – реализира своята дейност в областта на вентилационната и
климатичната техника. Притежава изградена производствена база в гр. Радомир.
Произвежда широка гама съоръжения и елементи за вентилационни и
климатични инсталации, вкл. кръгли и правоъгълни въздуховоди и елементи за
въздуховодната мрежа; въздушни филтри; шумозаглушители; вентилационни
боксове; климатични камери; енергоспестяващи блокове; въздухоотоплителни
апарати; кухненски смукатели с филтри за мазни пари; коминни тела от
неръждаема стомана /изолирани и не изолирани/. Според ГФО за 2012 г. общите
приходи от оперативната дейност на предприятието за 2012г. са 2 272 хил.лв., а
за 2011г. - 2 707 хил.лв. Отчетен е спад в нетните приходи от продажби на услуги
от 39% - през 2012 г. те са в размер на 1 254 хил. лв. спрямо 2 055 хил.лв. за
2011г.
„Евелин - 29“ ЕООД - производител на биопродукти и хранителни добавки билкови чайове, билкови таблети, продукти за отслабване, соли за вана.
Различни малки компании, насочени към предоставяне на услуги в областта на
дърводелството, стоманени изделия, производство на тротоарни плочки и
бордюри и много други - „Крисли“ ЕООД (производство на над 100 вида
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бетонови изделия - производствен цех в с. Дебели лаг); "Техексим Инженеринг"
ЕООД (цех в гр. Радомир за стоманени контактно заварени решетки за подови
настилки, стъпала и стенни прегради).
В областта на леката промишленост се наблюдават микро и малки предприятия,
които са насочили своята дейност в областта на шивачеството и хранително-вкусовата
промишленост. Например: "Радомир - техтил" ООД; ЕТ „Тропик 81“; ЕТ „Румен
Иванов - Бети лукс 92“; „Арона“ ООД‘ ; „Еврофешън“ ООД и много други.
3.2.2.3 Строителство
Строителните предприятия в Община Радомир по данни на НСИ през 2010г. са
14, през 2011г. са 16, а през 2012 г. техният брой е 19. Реализираните нетни приходи от
продажби са в размер на 630 хил.лв. за 2010 г. и 2 243 хил.лв. за 2011 г.
Наблюдава се колебание в броят на заетите и наетите лица в строителния сектор.
Техният общ брой през 2010г. е 112 души, 2011 г. - 89, а през 2012 г. – 102. Делът на
заетите в този сектор е под 2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия
в Община Радомир.
3.2.2.4 Услуги и търговия
Секторът на услугите е добре развит в икономиката на Община Радомир. Наймного нефинансови предприятия са насочили своята дейност към този сектор - 80% от
всички предприятия в Общината. Наблюдава се ръст от 11% в броя им през 2012г.
спрямо 2011г. През 2012г. този сектор осигурява заетостта на 35% от всички заети и
наети лица в Общината и създава 38% от нетните приходи от продажби на всички
нефинансови предприятия.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

64

Фигура 16: Сектор услуги в Община Радомир - брой предприятия, общо наети и заети
лица, нетни приходи от продажби:

Източник: НСИ
Най-голям дял от нефинансовите предприятия се наблюдават в икономическите
дейности „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ 63% от общия брой
предприятия в сектора услуги, на второ място е „хотелиерство и ресторантьорство“ с
15%, следвано от „ транспорт, складиране и пощи“ 5% и „други дейности“ - 5%.
Фигура 17: Брой предприятия в сектора услуги по икономически дейности за 2012 г.

Източник: НСИ
През 2012г. над 90% от нетните приходи от продажби се реализират от
предприятията в „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ спрямо всички в
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сектора услуги. Предприятията в дейностите „транспорт, складиране и пощи“ и
„хотелиерство и ресторантьорство“ допринасят по 3% от нетните приходи от продажби.
Част от нефинансовите предприятия в Община Радомир в този сектор са:
 „Унитранс“ АД – Радомир - дейността е насочена към отрасъла „товарен
автомобилен транспорт“. Предмет на дейност - превоз на извънгабаритни и
тежки товари, втечнени газове, конвенционални товари, пътници с автомобилен
транспорт, товари и пътници с железопътен транспорт, спедиторска дейност,
товарно-разтоварни дейности и автосервизни услуги.
 „Екоел Холидейс“ ЕООД - предоставя услуги в областта на хотилиерството,
предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, селски и ловен туризъм,
транспортна дейност, външно и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и
дребно, внос и износ на суровини и продукти, покупка на стоки и други вещи с
цел продажба в първоначален или обработен вид, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица.
Търговия на дребно
В Община Радомир търговията на дребно се реализира предимно в малки
смесени търговски обекти. От големите вериги магазини функционира единствено
„Пени Маркет България” ЕООД, а от местните - Супермаркет “Алпина”. На
територията на Общината има над 100 малки обекта за търговия с няколко групи храни
според Националния регистър на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Финансови услуги
В Община Радомир системата на финансовите услуги е развита според
потреблението. На територията на гр. Радомир функционират пет клона на търговски
банки – „Банка ДСК“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД, „СИБАНК“ ЕАД,
„Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Юробанк България“ АД и осем банкомата.
3.2.2.5. Туризъм
Община Радомир се отличава с многовековно културно-историческо наследство,
съчетано с природни богатства, архитектурни, археологически и духовни
забележителности. Многообразните ресурси, с които разполага - паметници на
културата, археологията и архитектурата, природни резервати и забележителности,
музеи, храмове, са предпоставка за създаването на специализиран туристически
продукт, който да отговаря на търсенето и съвременните изисквания на потребителите.
Достъпът до Община Радомир е улеснен чрез стратегическото местоположение
спрямо автомобилния път София – Кулата, част от транспортен коридор №4 и Ж.П.
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линията София – Кюстендил, част от транспортен коридор №8. Общината е
разположена както в близост до Столицата на Р. България (44км.), така и до други
важни общински центрове - Перник и Кюстендил.
Според приетата и действаща Програма за развитие на туризма 2013 – 2015г. в
Община Радомир главната цел, която се поставя е развитието на масовия туризъм в
Общината на база на природните и културно-историческите дадености.
Туристически потенциал на Община Радомир
Културно-историческото наследство е предпоставка за развитие на културен туризъм
в Община Радомир. Той е залегнал в приоритетите на следваната политика на
Общината в следващия период. Различни видове паметници на културата могат да
бъдат открити в много от населените места в Общината.
 Наличие на множество археологически обекти и места, които свидетелстват
за съществуването й като център на културно-исторически и социалноикономически взаимоотношения през всички епохи-антични селища,
крепости, градища, светилища и др. - 32бр.;
 Запазени църкви и храмове от епохата на Националното възраждане,
датиращи от XVII - XVIII век - 22 бр.;.
 Първото килийно училище в Общината, открито през 1826 г. в с. Радибош;
 Археологически находки от Руско-турската война от 1877 - 1878 г.;
 Исторически места, паметници и сгради - като гарата в гр. Радомир, лобни
места, къщи, могили - 14 бр., две от които са с национално значение;
 Паметници, изразяващи героични събития и личности;
 Архитектурно - строителните паметници на културата са около 102бр.,
намиращи се главно в гр. Радомир, с. Стефаново, с. Чуковец, с. Г. Диканя, с.
Д. Диканя, с. Кондофрей и други.
Музей и експозиции
 Общинският исторически музей в гр. Радомир - притежава ценни музейни
единици и артефакти, разпределени в следните отдели: Археология,
Нумизматика, Етнография и Възраждане, История на България ХV – ХІХ в.,
Нова и най-нова История и Снимков фонд.
 Музеен обект „Войнишко въстание 1918 г.” в гр. Радомир, включващ
изложбена зала за постоянната експозиция и временни изложби
 Постоянна експозиция „Радомир – традиции и красота – из
съкровищницата на музея”, разположена в Стойова къща /архитектурен
паметник на културата/ в гр. Радомир
 Музейна сграда „Майка Парашкева и нейните деца”
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 Малка експозиция за историята на църквата, историята на учебното дело и
радибошките родословия се намира в църквата „Св. Петка” и килийното
училище в с. Радибош.
Предпоставки за създаване на интересни градски маршрути с познавателна
стойност на богатата история и култура на общината са архитектурните и
историческите забележителности в гр. Радомир, съгласно програмата на Общината:
1. Общински исторически музей /експозиция „Войнишко Въстание 1918г. с
изложбена зала/ – Стойова къща;
2. Исторически паметници: Паметник на Райко Даскалов – паметник на
Архимандрит Зиновий – паметник на Никола Корчев – паметник на Васил
Левски – арка – паметна плоча на опълченците;
3. Архитектурни паметници в централната градска част – скулптурна фигура на
бозаджията – водопад „Бучалото”;
4. Архитектурни паметници по ул. „Черковна” – паметна плоча за създаване на
БЧК в Радомир – храм „Св. вкмч Димитър“.
Община Радомир има реални възможности за развитие на еко, селски,
орнитоложки, природо-познавателен туризъм на база на притежаваните природни
забележителности.
 Природен резерват “Острица” - Категоризиран е за резерват през 1961г. В
природния резерват може да бъде наблюдавано изключително голямо
разнообразие от растителни видове – 453 вида и подвида, отнасящи се към 212
рода и 56 семейства. На тази територия се развива 12% от видовото богатство
на България, 27% от родовете и 43% от всички семейства на българската флора.
Дърветата и храстите са 36 вида, а тревистите растения – 316. Разпространени
са редки растителни видове, срещани на силно ограничени места.
Резерватът се обитава от 74 вида гръбначни животни. Четири вида от птиците,
срещани в резервата, са с висок природозащитен статус в Европа.
 Природна забележителност “Янковец”- вековна дъбова гора край село
Кленовик, Община Радомир с находище на див божур.
 Природна забележителност “Група вековни дървета”, включваща два цера,
намиращи се в м. ”Градището” на с. Чуковец и 4 зимни дъба в м. ”Св.Димитър”
край същото село.
 Природна забележителност водопад “Бучалото” гр. Радомир - естествен
водопад с височина 10 -12м., намиращ се в североизточната централна част на
града.
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 Природен феномен “Чокльово блато” до с. Байкалско - наличие на лечебно
торфено находище с доказано благоприятно въздействие върху човешкия
организъм.
В Общинската програма за развитие на туризма са заложени деветнадесет
туристически маршрути, с различна продължителност и възможност за еко, селски,
познавателен туризъм и други видове. Осигурени са възможност за използване на
услуги от водачи за организиране и осъществяване на преходите:
1. Алея “Хелмут Брокс” – Радомир “Гарата” – х. ”Орлите”- х. ”Славей” – в.
”Острица” – х. “Върбица“, с. Студена – 8 часа;
2. Радомир – местността “Растова глава” – “Светата гора” – “Белите чешми” – х.
”Кралев дол” – 4 часа;
3. с. Углярци – в. ”Езеро” – в. ”Виден” – 5 часа;
4. с. Радомир - “Водопада” – манастира “Св.Спас”, х.”Орлите” – 1.30 часа;
5. Радомир – местността “Арбанас” – местността “Градище” – “Антените” –
в.”Ветрушка” – х. ”Орлите” – 5 часа;
6. с. Кленовик – манастира”Св. Никола” – “Говедарника” – х. ”Момин кладенец” “Клисура” – 5 часа;
7. Извор – х. ”Момин кладенец” – в. ”Колош” – 5 часа;
8. с. Радибош – “Радибошки манастир” – яз. ”Пчелина” – с. Борнарево - Радомир 5 часа;
9. с. Дрен – в. „Дебелец” - махала “Лисец” - с. Горна Диканя – 5 часа;
10. с. Байкалско – в.”Риша” - Земенски манастир – 7 часа;
11. с. Извор-местността “Клисура” – местността “Градището” – с. Драгомирово –
Чокльово блато – 3 часа;
12. Радомир – “Гарата” – “Бучалото” – “Извора” – х. ”Орлите” – 1 час – Детска екопътека.
13. По маршрута Радомир - х. ”Орлите” - х. ”Славей” са изградени кътове с маси,
пейки и барбекю.
14. Средновековна църква „Св. Николай” с. Чуковец - средновековен кладенец късноантична средновековна крепост с. Чуковец /на средновековен път Сердика
- Пауталия/ - вековни дъбови дървета - 3.30 ч.
15. Църква „Свето вознесение” и църква „Св. Николай” с. Старо село доисторически фосил - параклис „Иван Рилски” м. Дабьето - 2.30м.
16. Комплекс църква „Св. Петка” и килийно училище с. Радибош – преход през яз.
„Пчелина” – средновековен параклис „Св. Иван Летни” м. Камико – природно
находище на божур – 3.00 ч.
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17. с. Дебели лаг – Църква „Св. Петка” – местността „Дъбите кръста” – Параклис
„Св. Петър и Павел” – Имението „При Дъба” – „Лозовото кладенче” – 3:30ч.
18. с. Дебели лаг – Имението „При Дъба” – „Вировете” – „Байкал” – Чокльово блато
– 4 часа.
19. с. Дебели лаг – Имението „При дъба” – „Хайдушки гроб” (Димов) – 3:30 часа.
Наблюдава се потенциал за развитие и на други видове туризъм като: арт и ски
туризъм. Ваканционният клуб „Имението при дъба” притежава единствения по рода си
„Парк Галери”, където могат да бъдат видени работи на най-добрите български
скулптори от нашето съвремие. За ски туризъм могат да бъдат използвани планините
Витоша, Осоговска планина и Боровец, които са в близост. Има условия за развитие на
риболовен и ловен туризъм.
В основата за създаване на качествен туристически продукт, който да привлича
туристи, е опазването и съхраняването на наличните природни и културни
забележителности, поддържането на инфраструктурата, активната информационнорекламна дейност, развитието и повишаване на качеството на предлаганите
туристически услуги, създаването на ефективни публично-частни партньорства.
В богатия културен календар на Община Радомир са заложени събития и
инициативи с международно, национално, регионално и местно значение. Те са
средство за привличане на туристически поток и създаване на комплексен туристически
продукт. За 2014 г. календарът обхваща над 58 конкретни дати, най-известните събития
сред тях са: Сурвакарски фестивал „Магията на Сурва”, Национален конкурс „Мария
Смилова”, Регионален конкурс за традиционна великденска трапеза, Национален детски
фолклорен фестивал с международно участие „Слънце иде” с. Дрен.
Туристическа инфраструктура
Местата за настаняване на туристи са ограничени - два хотела, две туристически
хижи, три къщи за гости. Общият брой легла е 201, разпределени в 79 стаи. Обектите за
настаняване са с категория 1 - 2 звезди или два еделвайса.
През 2012г. се отчита ръст от 82% в реализираните нощувки в местата за
настаняване (без хотелите) спрямо 2011г., като за същия период се отчита и ръст в
приходите от нощувки - 90%.
Наблюдава се спад - 9% в показателя легладенонощия в хотелите през 2012г.
спрямо предходната година.
Таблица 21: Средства за подслон в Община Радомир
Показатели

Мерна
единица

2010

2011

2012
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Средства за подслон и места за
настаняване
Легла

Брой

3

5

3

Брой

155

223

137

Легладенонощия

Брой

56420

57305

42038

Брой стаи

Брой

51

82

57

Реализирани нощувки

Брой

1036

1641

2993

Пренощували лица

Брой

518

796

1681

Левове

..

51043

97062

Хотели

Брой

1

3

2

Легла

Брой

75

143

97

Легладенонощия

Брой

27300

36815

33518

Стаи

Брой

32

63

49

Реализирани нощувки

Брой

864

..

..

Пренощували лица

Брой

346

..

..

Левове

..

..

..

Приходи от нощувки

Приходи от нощувки

Източник: НСИ

Забележка: Включват се категоризирани средства за подслон и места за
настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година

3.2.3. Инвестиции и ДМА
Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на Област Перник са
относително постоянни за периода 2009 - 2010 г. През 2010 г. те са в размер на
240 797,6 хил.евро. Сериозен ръст е отчетен през 2008г. спрямо 2007г. в размер на 22%,
но той е еднократен. Делът на ПЧИ в Област Перник спрямо Югозападния район е
близо 2%.
Спецификата и индустриалния характер на икономиката в Областта влияят
върху нивото на преките чуждестранни инвестиции и възможността за привличане на
външен капитал. В този показател се отразяват и последствията от икономическата
криза.
Таблица 22: Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с
натрупване към 31.12. в хил. евро
Район, област

2007

БЪЛГАРИЯ

15 167 125

Югозападен район

10 404 969

Област Перник

232 106

2008
19
185 003
12
853 513
283712

2009

2010

20441581

22114446,3

13872873

14295496,3

240148

240797,6

Източник: НСИ
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

71

Друг много важен индикатор за общинската икономика, който е показателен за
икономическата активност на нефинансовите предприятия, са вложените средства за
придобиване на дълготрайни материални активи.
Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
по всички сектори на икономиката в Община Радомир за 2012г. са в размер на 10 118
хил. лв., за 2011г. – 6 379 хил. лв., а 2010г. - 3 004 хил. лв. Отчетен е сериозен ръст в
разходите за ДМА от 59% през 2012 г. спрямо 2011г. и 112% през 2011г. спрямо 2010г.
Най-голям дял по този показател за 2012 г. се отчита от сектора индустрия, който
допринася за 46% от всички разходи за ДМА в Общината. Дяловете на секторите
селско, горско и рибно стопанство и услуги са съответно 32% и 22%.
В сектора услуги през 2012 г. е отчетен сериозен ръст от 152% спрямо 2011 г. по
този показател.
За периода 2010 - 2012 г. разходите на нефинансовите предприятия в Община
Радомир за ДМА допринасят все повече за разходите по този показател в Област
Перник. Техният дял за 2012г. достига до 10% спрямо Областта.
Фигура 18: Разходи за ДМА в хил.лв. по икономически дейности за Община Радомир

Източник: НСИ
3.2.4. Иновации
Научно-изследователската и развойната дейност (НИРД) е ограничена в Област
Перник. Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за 2012г. е 397
хил. лв., а персоналът, зает с НИРД е 15 души.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

72

3.3. ИЗВОДИ
 Стабилен растеж на икономиката на областно ниво. Отчетен ръст в показателите
БВП, БВП на глава от населението и БДС за периода 2009 - 2011 г.
 Потенциал за развитие на икономиката, поради близостта до Столицата.
 БДС се формира най-вече от секторите услуги и индустрия, сектора селско
стопанство допринася минимално за БДС.
 Броят на нефинансовите предприятия е най-висок в сектора услуги, а най-голям
дял в показателя произведена продукция заема сектора индустрия.
 Най-много са заетите и наети лица в сектора индустрия.
 В Община Радомир преобладават нефинансовите предприятия в микро сегмента.
 Големите и средните нефинансови предприятия осигуряват 50% от заетостта в
Общината.
 Най-голям дял от приходите от дейността се формира от сектора
„промишленост“, най-малък - от дейността на сектор „образование“.
 Над 50% от заетите лица във всички нефинансови предприятия в Общината са в
сектора „преработваща промишленост“.
 Промишлеността има най-голям принос за произведената продукция в
Общината, следвана от икономическата дейност – търговията, ремонт на
автомобили и мотоциклети.
 Секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ няма определящо значение за
общинската икономика.
 В Община Радомир е съсредоточена 45% от обработваемата земя и 32% от
земеделските стопанства на Област Перник. Тук се отчита 19% по-висок среден
размер на ИЗП спрямо Областта.
 Най-много са стопанствата, които обработват до 10 дка земя.
 Над 90% от лицата, влагащи труд в земеделските стопанства, са класифицирани
като семейна работна сила.
 Преобладават микро фирмите в сектор „Аграрен“.
 Секторът индустрия е структуроопределящ за Община Радомир. На територията
функционират предприятия в сферата на тежкото машиностроене, химическата
промишленост и други.
 Преработващата промишленост осигурява 57% от работните места в Община
Радомир и генерира 41% от нетните приходи от продажби в района.
 В строителството са заети под 2% от общия брой на заетите в нефинансовите
предприятия в Община Радомир.
 Секторът услуги е важен за развитието на икономиката на Община Радомир.
Най-развита е дейността „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, към
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която са насочени 63% от общия брой предприятия в сектора услуги и съответно
допринасят за над 90% от нетните приходи от продажби в сектора.
Търговията на дребно се реализира предимно в малки смесени търговски обекти.
На територията на Общината функционират пет клона на търговски банки и осем
банкомата.
Наличие на културно-исторически, природни, археологически и други
забележителности.
Възможност за развитие на различни видове туризъм на територия на Община
Радомир.
Усилията и ресурсите на Общината за създаването и усъвършенстването на
туристическите пакети е необходимо да бъдат насочени към опазване на
даденостите, изграждане на нова и ремонтиране на амортизираната
инфраструктура, осъществяване на активни дейности по информиране и реклама
на туристическите възможности, създаване на ползотворни партньорства за
развитие на туристическия продукт.
Забавени темпове в растежа на ПЧИ в Област Перник.
Много добра икономическа активност на нефинансовите предприятия на база на
извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
в Община Радомир.
Ограничено ниво на иновациите и технологичното развитие.

4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
4.1.

Пазар на труда

Устойчиво негативния ръст на естествения прираст на Община Радомир за
периода 2010 - 2012 г. се отразява в спад в броя на трите групи от населението,
разпределени по възрастов признак - под, над и в трудоспособна възраст. Към 2012 г. в
трудоспособна възраст са 57,16% от населението (11 589 души), под трудоспособна
възраст - 11,79% (2 390 души) и над трудоспособна възраст съответно 31,05% (6 295
души). За разглеждания период процентът на намаление в броя на населението в „над
трудоспособна възраст“ е около 3%, а в групата „в трудоспособна възраст“ то е около
1%.
Фигура 19: Население под, във и над трудоспособна възраст към 31.12 - Община
Радомир
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Източник: НСИ
Икономически активното население т.е. работната сила на Община Радомир,
съставена от заети и безработни лица към 01.2.2011г. е 48.8% от населението на възраст
15 и повече години, а икономически неактивните лица от тях са 51,2% , от които над
77% са пенсионери. При населението от 15 - 64 годишна възраст икономически
активните са 67% от тях, а съответно 33% са икономически неактивните лица за същия
период.
Фигура 20: Население на 15-64 навършени години по икономическа активност към
1.02.2011 г.

Източник: НСИ
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник, равнището на безработица в
Община Радомир е устойчиво по-високо от равнището в областта за периода 2008 2012г. За същия период от време в общината то значително се покачва от 6.7% към края
2008г. до 12.50% в края на 2012г. Отчетен е ръст от 87%. Като цяло наблюдаваната
тенденция в равнището на безработица на ниво община следва нарастването на ниво
област.
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Фигура 21: Равнище на безработица към 31.12.2012г.

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) гр.Перник
По данни на ДБТ общият брой безработни лица в Община Радомир е 1 130 към
31.12.2012 г., към 2011 г. той е 1 101, 2010 г. съответно 1 100, 2009 г. – 1 171, а към
31.12.2008 - 689 лица. Най- много от безработните лица принадлежат на възрастовата
група над 55 г, следвани от групата на 50 - 54 годишните лица, а най-малко от тях са в
групата до 19 г. - 1,68%, но тук трябва да се вземе предвид големината на възрастовия
диапазон. Към 31.12.2009г. се отчита висок ръст в регистрираните безработни лица
спрямо 2008 г., което се отличава с нарастване на броя на безработните лица във всички
възрастови групи. В края на 2012г. спрямо отчетените високи нива към 31.12.2009г. се
наблюдава лек спад в броя на безработните лица по възрастови групи с изключение на
безработните младежи до 29г., където е отчетен общ ръст от 33%.
Фигура 22: Структура на безработните лица по възраст в Община Радомир

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник
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Продължително безработните лица заемат сериозен относителен дял от
регистрираните безработни лица в Община Радомир - средно около 33% за периода
2008 - 2012 г. Към 31.12.2012 г. техният брой е 399 души, което представлява 35,3% от
общия брой регистрирани.
Образователната структура на безработните лица в Община Радомир за 2011 г. се
характеризира с: най-малко са безработните лица с висше образование (60 души), те
представляват около 3% от завършилите висше образование лица в Общината. Найголям дял заемат безработните лица със средно образование, но те са и най-голямата
група от населението над 7 години в Общината. Техният дял е 56% (619 души) от
всички безработни лица и около 6% от съответно завършилите средно образование.
Делът на безработните лица с основно и по-ниско образование е 38% (422 души), което
е около 5% от населението на Общината над 7 години в тази образователна степен. След
2009г. образователната структура на безработните лица се запазва относително
постоянна.

Фигура 23: Образователна и професионално-квалификационна структура на
безработните лица в Община Радомир към 31.12.2011 г.

Източник: Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник
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Таблица 23: Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование и местоживеене към 01.02.2011 г.
Степен на завършено образование

Общо
Община Радомир
в градовете
в селата

19880
13601
6279

Висше

Средно

1836
1513
323

10001
7537
2464

Начално и
Никога
незавършено непосещавали
Основно начално
Дете
училище
5710
3123
2587

2217
1356
861

89
50
39

27
22
5

Източник: НСИ
По отношение на професионално-квалификационната структура на безработните
лица в Община Радомир към края на 2011г. най-голям дял от регистрираните
безработни лица заемат тези без квалификация и специалност - 538 души (49%),
следвани от лицата с работническа професия - 319 души (29%) и на последно място са
специалистите - 244 души (22%). Не се наблюдава ясно изразена тенденция в броя на
отделните групи в професионално-квалификационната структура на безработните лица
за периода 2008 - 2012 г.
Свободните работни места на първичния пазар за 2012г. са 201 броя. В сектора
„търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ се отчитат най-много свободни
работни места - 64 места, следван от сектора „преработваща промишленост“ - 36 места
и сектора „други дейности и услуги“ с 24 свободни работни места. За периода 2008 2010 г. броят на свободните места е намалял с 42%, а след 2010г. се отчита ръст в броя
на свободните места от 37% спрямо 2012г.
Таблица 24:

Свободни места по сектори в Община Радомир
ПОКАЗАТЕЛИ

Свободни работни места на първичен пазар в
т.ч. по сектори
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО

2008 г.
БРОЙ
254

2009 г.
БРОЙ
189

2010 г.
БРОИ
147

2011 г.
БРОЙ
194

2012 г.
БРОИ
201

48
2
40
0

23
3
28
0

0
0
23
0

0
0
18
0

14
0
36
0

0

0

0

0

0

15

6

8

19

7
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ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
НЕУТОЧНЕН ОТРАСЪЛ
СУБСИДИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА
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Източник: Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник
В Община Радомир са предприети мерки за ограничаване на безработицата и
насърчаване на заетостта чрез наемане на работници и служители на субсидирани
работни места. След 2010 г. субсидираните работни места са нараснали почти 1,8 пъти
(от 127 места до 219 места ), като достигат нивата, отчетени през 2009 г. Най-много
субсидирани работни места се наблюдават през 2008 г. - 276 места.
Дирекция „Бюро по труда“ изпълнява активна политика в областта на насърчаване
на заетостта и подобряване на нивото на компетенции на населението на Община
Радомир. Наетите лица по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния
бюджет достигат до 250 души през 2012 г., наетите лица по схеми на ОП "РЧР" са 81
души, а обучените безработни лица по ОП "РЧР" през същата година са 102 души. За
сравнение съответните обучени лица през 2011 г. са едва 10 души.
4.2.

Доходи на населението

Средната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в
Област Перник е значително по-ниска от средната за страната. Тази тенденция се
отчита както в абсолютно изражение, така и на база на темповете на растеж. Средната
годишна работна заплата в Областта достига до 73% от средната за страната и 59% от
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отчетената за Югозападния район за 2012 г. Темпът на растеж на национално ниво в
средната работна заплата за периода 2009 - 2012 г. варира около 6%, докато отчетения
темп за област Перник е около 3% (с изключение на 2012г. - 5%).
Фигура 24: Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение за Област Перник, Югозападен район и България.

Източник: НСИ
Източниците на дохода на едно домакинство са много разнообразни: работна
заплата, други приходи извън работната заплата, от предприемачество, от собственост,
обезщетения за безработни, пенсии, семейни добавки за деца и социални помощи,
доходи от домашно стопанство, продажба на имущество и други. Според данни на НСИ
и наблюдаваната структура на дохода около 80% от дохода на домакинствата на
национално ниво се формира от приходите от работни заплати и пенсии.
След 2009 г. отчетените стойности на показателя общ доход на домакинствата в
Област Перник са по-високи отколкото отчетените по този показател на национално
ниво. В Област Перник се наблюдава силен темп на растеж в общия доход на
домакинствата до 2011г., който се забавя през 2012г., но изпреварва растежа на
страната. Общият доход на домакинствата в Областта за 2012 г. е в размер на 11 494 лв.
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Фигура 25: Общ доход на домакинствата в Област Перник и България

Източник:
Справочна-статистическа информационна система на МТСП
Доходът от работна заплата и доходът от пенсии в Област Перник формират над
83% от общия доход на домакинството. За 2011 г. техния дял дори надскача 90%. В
областта се отчитат традиционно по-високи доходи от пенсии спрямо страната. След
2009 г. те запазват относително постоянно по-високо ниво и следват темпа на растеж на
доходите от пенсии на страната, с изключение на 2011 г., което е коригирано през 2012
г.
Наблюдава се силен еднократен ръст в дохода от работна заплата през 2011 г. в
Област Перник.
Фигура 26: Доход от работна заплата
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Източник: Справочна-статистическа информационна система на МТСП
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Близостта на Област Перник до Столицата на България и значително по-високите
средни заплати отчетени там, влияят положително върху нивото на общия доход и
дохода от работна заплата на домакинството, наблюдавано в Областта.
4.3.

Здравеопазване

Социално-икономическото развитие и устойчивост на Общината зависят пряко от
здравословното състояние на нейното население. На територията на Община Радомир
към текущия момент не функционира лечебно заведение за болнична помощ. МБАЛ
Радомир ЕООД гр. Радомир прекратява своята дейност от 01.01.2010г. До края на 2009г.
лечебното заведение е разполагало с 40 легла.
Извънболнична помощ
Регистрираните амбулатории за специализирана медицинска помощ към
2012г. в Община Радомир са: един Медицински център, две самостоятелни Медикотехнически лаборатории, специализирани индивидуални практики - 3 броя.
Дейностите, към които е насочена специализираната медицинска помощ на МЦ
Радомир ЕООД са: кардиология; психиатрия; ушно-носно-гърлени болести; вътрешни
болести; нервни болести; хирургия; детски болести; офталмология.
За периода 2008 - 2012 г. се наблюдава относително постоянен брой на регистрираните
амбулатории в специализираната медицинска помощ. Няма регистрирани групови
практики за специализирана медицинска помощ (СМП).
Общият брой регистрирани амбулатории за първична медицинска помощ през 2012 г. са
23. Те са индивидуални практики, като аналогично при СМП, няма регистрирани
групови практики за първична медицинска или дентална помощ. Индивидуалните
практики за първична дентална помощ (11 бр.) са почти еднакво представени спрямо
индивидуалните практики за първична медицинска помощ (12бр.). Наблюдава се спад в
броя на индивидуалните първични практики за дентална помощ през 2012г. спрямо
2011г., закрити са 3 практики.
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Таблица 25: Лечебни заведения за извънболнична помощ в Община Радомир
Брой регистрирани
амбулатории за първична
Община медицинска помощ
№
Радомир Индивидуални Групови
практики
практики
Лекари ЛДМ Лекари ЛДМ
1 2008 г. 13
14
1
1
2 2009 г. 12
14
1
1
3 2010 г. 13
14
4 2011 г. 12
14
5 2012 г. 12
11

Брой регистрирани амбулатории за специализирана медицинска
помощ
Индивидуални Групови
Центрове
Лаборатории
практики
практики
Лекари ЛДМ Лекари ЛДМ МЦ ДЦ МДЦ ДКЦ МДЛ МТЛ
4
1
2
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

Източник: Регионална здравна инспекция гр. Перник
Специалистите в извънболничната помощ намаляват с двама през 2012г. спрямо
2009 г. Натовареността на един специалист се увеличава, с изключения на 2011г. Един
специалист извършва средно около 170 прегледа на година за периода 2008 - 2012г.,
като единствено през 2011г., извършените прегледи от един специалист средно са 130
броя на година.
Фигура 27: Специалисти в извънболничната помощ и прегледи, извършени от
тях в Община Радомир

Източник: Регионална здравна инспекция гр. Перник
Броят на медицинския персонал в лечебните заведения драстично намалява в
общината (над 2 пъти), след закриването на МБАЛ Радомир ЕООД гр. Радомир през
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2010г. Осигуреността на населението на Община Радомир с медицински персонал за
периода 2010 - 2012 г. е 0,3.
Фигура 28:

Медицински персонал в лечебните заведения в Община Радомир

Източник: Регионална здравна инспекция гр. Перник
Към 2012 г. в гр. Радомир има функциониращ филиал на ЦСМП, който е снабден
с мониторираща апаратура, оборудване и транспорт. В него работят един
реанимационен екип и един стационарен фелдшерски екип.
Заболеваемостта в Община Радомир е относително висока. С изключение на
2011 г., когато е отчетен спад в заболеваемостта от 40% спрямо предходната година, за
периода 2008 - 2012г. се наблюдава относително постоянно ниво по този показател.
Фигура 29:

Заболеваемост на 1 000 души население в Община Радомир

Източник: Регионална здравна инспекция гр. Перник
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През 2011г. в Област Перник са отчетени най-много болести на органите на
кръвообращението, следвани от болестите на дихателната система - тези заболявания
представлява 43% от всички регистрирани заболявания. Други по-значими заболявания
са болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на
веществата, болести на окото и придатъците му, болести на костно-мускулната система
и на съединителната тъкан и болести на пикочо-половата система.
Незадоволителното развитие на здравната система в Община Радомир се
отразява на общото здраве на населението в Общината. Смъртността в Община Радомир
е устойчиво по-висока както от смъртността, отчетена в Област Перник, така и на
национално ниво. През 2012 г. в Община Радомир е отчетена с 23% по-висока
смъртност спрямо 2008г. За периода 2008 - 2012 г. се наблюдава положителна
тенденция по този показател и по-висок темп на растеж спрямо страната.
Фигура 30:

Смъртност на 1 000 души население

Източник: Регионална здравна инспекция гр. Перник
В Община Радомир функционира една яслена група в ОДЗ „Радомирче”, в която
се отглеждат и възпитават 18 деца през учебната 2013/2014 г.
На територията на Общината са регистрирани и функционират 6 аптеки, от които 4
са на територията на града и две в селата (по една в с. Извор и с. Дрен).
4.4.

Социални дейности

Община Радомир развива активна социална политика в партньорство с всички
заинтересовани страни. Тя е в съответствие с приоритетите и целите, заложени на
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национално, регионално и местно ниво, съдържащи се в различни нормативни, планови
и стратегически документи. Конкретните цели и дейности са формулирани в приетата
Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в Община Радомир (2010 –
2015 г.), разработена от Общинска администрация, съвместно с Дирекция „Социално
подпомагане“, доставчици на социални услуги, местни граждански организации (НПО)
и с подкрепата на УНИЦЕФ. Стратегията е насочена към създаването на устойчива
среда, с достъпни и качествени социални услуги.
В Общинската стратегия са заложени следните стратегически направления:
 Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и
деинституционализация на грижите за деца.
 Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги в общността за
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение .
 Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен
живот.
Според данни на НСИ към 01.02.2011г. в Община Радомир призната трайно
намалена трудоспособност или степен на увреждане имат общо 1 814 души, от които:
лицата от I - ва група с 90% трайно намалена трудоспособност или степен на увреждане
са 668, II - ра група с увреждане от 71% до 90% са 662, III - та група - от 50% до 70% 369, лица със степен на увреждане до 50% са 115.
Целевите групи, към които са насочени социалните услуги, са различни уязвими
групи в неравностойно положение, включващи:













Уязвими семейства с деца в риск
общ брой деца в риск - 157;
сам родител, отглеждащ дете - 86.
62 деца с увреждания, отглеждани в семействата.
Деца - необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище:
деца с проблеми в образованието - 40;
деца, застрашени от отпадане от училище -71.
Деца, отглеждани в специализирани институции:
в ДДЛРГ ”Радост” с. Дрен
в „SOS Детско селище” с. Дрен
Хора с увреждания:
общ брой на пълнолетни лица с увреждания – 1785.
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 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени
места, без достъп до социални и други услуги:
 лица в неравностойно положение – 186.
 Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони:
 самотно живеещи стари хора - 1810 лица.
Част от социалните услуги в Община Радомир се реализират като делегирани
държавни дейности, при които държавата осигурява финансови средства за тяхното
провеждане, а други се финансират от сдружения, национални и европейски програми и
проекти, чрез дарения, от общинския бюджет.
Схемите, по които се осигурява безвъзмездна помощ за осъществяване на социални
услуги в Община Радомир към 2013г., са:
 ОП ”Развитие на човешките ресурси” – “Алтернативи”
 ОП ”Развитие на човешките ресурси” – “Помощ в дома”
 ОП ” Развитие на човешките ресурси”- “И аз имам семейство”
Освен това една социална услуга се реализира с бюджет по проект ”Подкрепа на
семейството. Превенция на изоставянето”, финансиран от “SOS” Киндердорф.
На територията на Община Радомир се предоставят 12 социални услуги.
Капацитетът на предлаганите социални услуги е запълнен на 100% от представители на
целевите групи, към които са насочени.
Община Радомир работи активно по деинституционализация и децентрализация на
социалните услуги. В Общинската стратегия е заложено поетапно намаляване на
капацитета в специализираната институция ДДЛРГ ”Радост” с. Дрен и осигуряване на
алтернативни социални услуги за настанените деца в дома и тяхното извеждане.
Таблица 26: Социални услуги, предоставяни на територията Община Радомир
№

Социални услуги

Капацитет
към 2013 г.

1

ДДЛРГ ”Радост” с. Дрен за деца от 3-7години

24

2

ЦНСТ 1 – с. Дрен за деца от 3 до 14 години, настанени в
близка до семейната среда

12

3

ЦНСТ 2 – с. Дрен за деца от 3 до 14 години, настанени в
близка до семейната среда

12

4

Дом за стари хора /ДСХ/, гр. Радомир

150

5

Дневен център за стари хора, с. Извор

30
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7

Дневен център за възрастни хора с физически увреждания,
гр. Радомир, кв. “Върба“
Защитено жилище за хора с физически увреждания,
с.Извор

10

8

Домашен патронаж- гр.Радомир и с.Дебели лаг

156

9

Личен асистент

26

10

Социосътрудник

62

11

Приемна грижа

12

НПО към “SOS” Детски селища, гр.Радомир

6

20

Източник: Община Радомир
На територията на Община Радомир функционира SOS детско селище в с. Дрен,
където се отглеждат и възпитават деца от техните SOS родители. Чрез провежданата
дейност в селището се дава възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат
в своеобразна семейна среда. Тук се отглеждат деца, загубили родителската грижа.
В гр. Радомир има разкрит Център за обществена подкрепа на Сдружение SOS
Детски селища за индивидуална и групова работа с деца, което цели развитие и
подобряване на уменията за комуникация и социално общуване.
Социалните услуги, които предстоят да бъдат разкрити като държавна
делегирана дейност през 2014г. са 4, три от тях са налични към момента, но се
финансират от друг източник.
Таблица 27: Социални услуги, предстоящи за разкриване на територията на Община
Радомир като ДДД през 2014 г.
Социални услуги предстоящи за разкриване на територията на община Радомир през 2014г. като
ДДД
Населено
№
място
Социална услуга
Описание

1

Център за социална рехабилитация
и интеграция /ЦСРИ/

Рискови групи и хора с увреждания.
Капацитет – 40 места.

гр.Радомир

2

Център за обществена подкрепа –
ЦОП

Работа с рискови групи деца и техните
семейства. Капацитет – 40 места.

гр.Радомир

3

Дневен център за възрастни хора с
физически увреждания

Подобряване на качеството на живот на
възрастните хора и лицата с увреждания. гр.Радомир,
Капацитет – 20 места.
кв.”Върба”

4

Защитено жилище за мъже с
алкохолна и наркотична зависимост Работа с лица със зависимости

с.Владимир

Източник: Община Радомир
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В Годишния план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в Община Радомир за период до декември 2013г. са заложени
множество хоризонтални политики и мерки за социално включване като:
1. Програма „Ранна превенция на изоставянето”.
2. Подкрепа за жилище, включително разработване и реализация на общински
програми/инициативи за социални жилища.
3. Организиране на мрежа за ранна превенция и подкрепа на майки в риск да
изоставят детето си и на майки на деца с увреждания.
4. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на
грижата за децата в семейството. Иницииране и изпълнение на дейности в
училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за
отговорно родителство.
5. Гарантиране на задължително предучилищно образование за всички деца в
Община Радомир.
6. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите деца и младежи.
7. Развитие на смесени образователно-социални услуги в ЦОП за превенция на
отпадането и задържане на децата в училище.
8. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на училището.
9. Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини и ясли.
Освен това в годишния план са включени дейности по развитие на партньорства,
работа в мрежа - 8 бр., дейности, свързани с повишаване на капацитета и развитие на
човешките ресурси - 3 бр. и други - 1бр.
Други социални услуги в Община Радомир:
 Еднократни парични помощи по Решения на Общинския съвет за задоволяване
на жизнено важни потребности на граждани, когато това е невъзможно чрез
труда и притежаваното от тях имущество и след като са изчерпани
възможностите за подпомагане;
 Трудов терапевт;
 Клуб на пенсионера;
 Клуб на инвалида;
 Други.
Община Радомир работи съвместно с неправителствения и частния сектор при
предоставянето на социалните услуги. Според данни от Регистъра на издадените
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лицензии за доставчици на социални услуги с териториален обхват Община Радомир от
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) към 31.07.2013г. са регистрирани
следите организации:
1. "Мариана Ковачева" ЕООД
2. Сдружение „Историческо дружество - Радомир”
3. Сдружение „SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ”
В Регистъра на доставчиците на социални услуги към Агенцията за социално
подпомагане за Община Радомир има регистрирани 6 организации, на които са
издадени 24 удостоверения за предоставяне на различни социални услуги.
Община Радомир съблюдава Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2012 – 2013 година. Във връзка със задоволяване
на нуждите и потребностите на хората с увреждания Общината работи активно за
създаване на архитектурно достъпна среда чрез:
 Осигурен достъп до всички спортни съоръжения.
 Осигурен достъп до обществените сгради в гр. Радомир на: читалище, клуб на
инвалида, медицински център и Общината.
 Приспособени тротоари и пешеходни пътеки за свободно движение на хора с
увреждания в централната градска част. Изградени подходи за достъп до
обществени сгради и училища;
 Обособени паркоместа за инвалиди.
Интересът и търсенето на различни социални услуги от деца и възрастни хора в
Община Радомир обуславя необходимостта от разкриване на нови услуги:
 Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за осигуряване на
качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с
увреждания и подкрепа за техните семейства. Необходимо е да се създадат
условия за предоставяне на адекватни здравни грижи, рехабилитация и
интеграция на децата с увреждания, отглеждани в семейна среда. Тази услуга ще
бъде насочена към подкрепа на семействата, индивидуални и групови
консултации, обучение на родителите и близките на тези деца.
 Хоспис - насочен към нуждаещи се лица от цялата област, особено към хора с
тежки увреждания – неподвижни, нуждаещи се от непрекъсната грижа и чужда
помощ.
 Център за настаняване от семеен тип за възрастни - дългосрочна социална услуга
в общността за настаняване на хора в близка до домашната среда.
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4.5.

Образование

Структурата на образователната система в Община Радомир обхваща
предучилищно, основно и средно образование и е изцяло съобразена с нормативните
изисквания. Дейностите, които се реализират в областта на образованието, са в
съответствие с провежданите политики, програми и стратегии на национално,
регионално и местно ниво.
С решение на Общинския съвет - гр. Радомир са приети: Общинска програма за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2008 2015г. и Общински план за младежта през 2013 г. - Община Радомир. Сред целите на
Общинската програма е да се гарантира правото на равен достъп до качествено
образование на децата и учениците от етническите малцинства. Основната цел на
Общинския план за младежта е: „Създаване на устойчиви политики за инвестиране в
младите хора като значим социален капитал и мобилизиране на потенциала им за
развитието на Община Радомир“.
В Община Радомир функционират държавни и общински училища и детски
градини. Капацитетът и вида на образователната инфраструктура е съобразен с
демографските особености на района, действащите в образователната система - норми,
изисквания, стандарти за пълняемост на групите, обхват, режима на обучение и т.н.
Образователната инфраструктура е съобразена с броя на децата и учениците,
отговарящи на различните възрастови групи за провеждане на: предучилищно обучение
и възпитание (от 3 до 6-годишна възраст), основно образование (от 7 до 14-годишна
възраст), средно образование (от 15 до 18-годишна възраст).
На територията на Община Радомир функционират: 3 детски градини, 8 училища и
1 детски комплекс.
4.5.1. Предучилищно образование
Предучилищното обучение и възпитание се провежда в общински заведения - 3
детски градини в гр. Радомир, един изнесен филиал на детска градина в с. Дрен и една
подготвителна група в ОУ „Иван Вазов“ в с. Извор.
За периода 2010 - 2013 г. в Община Радомир се наблюдава относително постоянен
брой на обхванатите деца в детските градини - средно около 534 деца, с изключение на
2012 г., когато се отбелязва ръст от 7% (571 деца) спрямо предходната година.
Персоналът, нает в детските градини, също е относително постоянен - 89 лица. За
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наблюдавания период средната пълняемост на групите е около 25 деца, с изключение на
2012г., когато пълняемостта е 27 деца, дължаща се на ръст в обхванатите деца.
Големината на групите е оптималнa и при нарастване на търсенето на образователната
услуга и подадени допълнителни заявления има възможност за разкриване на нови
групи.
Таблица 28: Детски градини, групи, обхванати деца и персонал за периода 2010-2013 г.
в Община Радомир.

Детска градина

Групи

09.2010 г.

09.2011 г.

09.2012 г.

09.2013 г.

Брой Общ брой
деца персонал

Брой
деца

Общ брой
персонал

Брой
деца

Общ брой
персонал

Брой деца

ОДЗ
„Радомирче”

10

253

42

252

42

271

42

239

ЦДГ „Слънце”

7

175

29

178

29

191

29

187

ЦДГ „8-ми
Март”

4

103

18

104

17

109

18

110

21

531

89

534

88

571

89

536

Общо

Източник: Община Радомир
Предучилищното обучение е съсредоточено в град Радомир и над 85% от
обхванатите децата в това образователно ниво посещават подготвителните групи на
детските градини в града.
През 2013 г. се отчита ръст от 9% в броя на децата (5 – 6-годишните), обхванати
в предучилищните групи на детските градини и училището спрямо 2012 г.
Таблица 29: Обхванати деца в предучилищните групи за периода 2011-2013 г. в
Община Радомир

Детска
градина/
ОУ

Предучилищни
групи

ОДЗ
„Радомирче”

4

09.2011 г.

09.2012 г.

09.2013 г.

Брой деца
5-6 г.

Брой деца
5-6 г.

Брой деца 56 г.

98

116

108
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ЦДГ „Слънце”

3

93

68

95

ЦДГ „8-ми
Март”

2

52

53

55

ОУ „Иван
Вазов” с.Извор

1

13

11

13

Общо

10

256

248

271

Източник: Община Радомир
За периода 2011 - 2013 г. са извършени следните ремонти в детските градини:





Основни ремонти на кухните в трите детски градини. Подменени, монтирани
метални врати към котелните помещения в ЦДГ „Осми Март” и ЦДГ „Слънце”.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Осми Март”, ЦДГ
„Слънце”, ОДЗ „Радомирче“ по ОП „Регионално развитие“. Извършване на
неотложни ремонти в следствие на нанесените щети от земетресението през
2012г.
Изградени гръмоотводи в ЦДГ „Осми Март” и ЦДГ „Слънце”, монтирани
снегозадържащи елементи на покрива на ЦДГ „Осми Март”.

Основният проблем, свързан с инфраструктурата на предучилищното образование, е
липсата на детски площадки.
4.5.2. Основно и средно образование
Основното образование в Община Радомир се провежда в 1 начално училище, 3
основни училища и 2 средни училища, от тях 3 се намират в град Радомир и 3 - в
селата. Всички изброени училища са общински. Броят на образователните институции е
съобразен с демографското развитие на Общината.
Броят на учениците в общинските училища е сравнително постоянен за периода
2011 - 2013г. През учебната 2011/2012 г. броят на тези ученици е 1 362, през 2012/2013г.
е отчетен минимален спад от 2,6% по този показател (1 326), а през 2013/2014г.
учениците са съответно 1 333. Наблюдава се сериозен ръст в полуинтернатните групи.
През учебната 2011/2012г. те са били 15 групи, а през 2013/2014г. тези групи са 23,
отчетен е ръст от 53%.
В 28 села в Община Радомир няма функциониращи училища, провеждащи основно
образование, и учениците от тези населени места са пренасочени към най-близките
средищни училища. Училищата ОУ „Иван Вазов” с. Извор, СОУ „Христо Ботев” с.
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Дрен, ОУ „Христо Смирненски” гр. Радомир и ОУ „Христо Ботев” с. Гълъбник са
включени в Списъка на средищните училища съгласно ПМС №84/06.04.2009г.
Осигурен е транспорт на учениците до 16-годишна възраст от селата, в които няма
училище до най-близкото средищно училище. Освен това е осигурено столово хранене.
Към ОУ „Христо Ботев” с. Гълъбник функционира общежитие, в което са настанени
около 60 ученика от понеделник до петък.
ОУ „Иван Вазов” с. Извор и СОУ "Христо Ботев" с. Дрен са със статут на защитено
училище в Република България по Решение на МС № 659/1.11.2013г.
В СОУ „Христо Ботев” с. Дрен функционират маломерни паралелки, а в ОУ
„Христо Ботев” с. Гълъбник обучението се провежда в слети паралелки и в маломерни
паралелки. През учебната 2012/2013г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Радомир
също има формирана маломерна паралелка.
Броят на отпадналите ученици от образователната система в Община Радомир е
минимален.
Таблица 30: Училища, полуинтернатни групи и брой ученици за периода 2011-2013
г. в Община Радомир

Училище

СОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” гр.Радомир
СОУ „Христо Ботев”
с.Дрен

2011/2012г
Брой
Брой
деца в Полуинтер- Брой деца в
ЦДГ
натни групи ученици ЦДГ или
или ПК
ПК

2012/2013г

2013/2014г
Брой
ПолуинтерБрой
деца в
Полуинтер- Брой
натни
ученици ЦДГ или натни групи ученици
групи
ПК

-

-

356

-

1

367

-

1

348

-

1

125

-

3

115

-

2

126

ОУ „ХристоСмирненски”
гр.Радомир

-

7

548

-

9

522

-

10

524

ОУ „Христо Ботев”
с.Гълъбник

-

3

74

-

3

75

-

4

74

13

2

49

11

2

46

13

2

49

-

2

210

-

3

201

-

4

212

13

15

1362

11

21

1326

13

23

1333

ОУ „Иван Вазов” с.Извор
НУ „Архимандрит
Зиновий” гр.Радомир
Общо

Източник: Община Радомир
През периода 2011 - 2013г. са извършени различни ремонти в общинските
училища.
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Внедрени са мерки за енергийна ефективност в три училища - ОУ „Христо
Смирненски” гр. Радомир, НУ „Архимандрид Зиновий” гр. Радомир, СОУ „Христо
Ботев” с. Дрен.
Средното образование в Община Радомир се провежда в две средно
общообразователни училища и в две държавни професионални гимназии - ТПГ „Н. Й.
Вапцаров” и ПГТ „Ю. Гагарин”.
В СОУ „Св.Св.Кирил и Методии” се осъществява прием след 7-ми клас и
обучението се провежда по профилите: Природоматематически - информатика с АЕ;
Природоматематически
биология
и
здравно
образование
с
АЕ;
Природоматематически - биология и здравно образование.
Професионалното обучение в Община Радомир се осъществява в ТПГ „Н. Й.
Вапцаров” и ПГТ „Ю. Гагарин”. Наблюдава се постоянна тенденция на спад в броя на
обучаваните ученици в тези гимназии. През учебната 2013/2014г. спадът е в размер на
7% спрямо предходната година.
Към 2013г. учениците се обучават в общо 11 специалности. Средната
пълняемост на паралелките за учебната 2013/2014г. е 20 ученика.
Таблица 31: Професионални гимназии, паралелки и брой ученици за периода 2010-2013
г. в Община Радомир

Училище

Брой
паралелки
към
09.2013г

Специалности

ПГТ„Юрий
Гагарин”

Автотранспортна техника - 5год.
Автотранспортна техника - 4год.
Компютърна техника и технологии с АЕ
Икономическа информатика с АЕ
Икономическа информатика
Икономическо информационно осигуряване
Промишлена електроника с АЕ
Промишлена електроника
ТПГ
Автоматизация на непрекъснатите
„Н.Й.Вапцаров” производства
Металорежещи машини
Електрообзаведане
на
производството
/задочно/
Електродомакинска техника /задочно/
Електроенергетика техника
Общо

2
4
1
4
1
0
1
0
3

Брой
ученици
към
09.2013г

Брой
Брой
Брой
ученици ученици ученици
към
към
към
09.2012г 09.2011 09.2010г

122

147

143

152

277

283

276

321

1
1
1
1
20

399

430

419

473

Източник: Община Радомир
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Вида на специалностите, включени в професионалното обучение в Община
Радомир, са съобразени с търсенето на кадри на пазара на труда на местно ниво.
Материалната база и оборудването в училищата е в добро състояние. Необходимо е
да бъде обновена практическата учебна база в професионалните гимназии. От ремонт се
нуждаят спортните площадки и физкултурните салони на училищата и гимназиите.
4.5.3. Общински детски комплекс гр. Радомир (ОДК)
Дейността на Общинския детски комплекс е свързана с предоставяне на услуги в
областта на културата, изкуството, спорта, личностното развитие и други. За учебната
2013/2014г. са подадени общо 173 заявления за включване в:








Школа по балет
Школа „Моден дизайн“
Вокална - театрална школа
Школа „Грамотни“
Клуб „Детски фолклор“
Клуб „Традиции“
Ателие „Арт - терапии“

4.5.4. Реализирани и в процес на реализация проекти /програми/ схеми към
2013г.
 НП „Оптимизиране на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на
вътрешната структура на училищата” – всички училища;
 НП «ИКТ в образованието» ” – всички училища;
 НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час” – всички училища;
 ПМС № 308 от 20.12.2010г. - за осигуряване и разпределения на средствата за
подпомагане на храненето на децата в ПГ в детските градини и училищата, и на
учениците от 1 - 4 клас;
 Проекта на МОМН „Квалификация на педагогическите специалисти“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”;
 Схема "Училищен плод" – всички училища;
 Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – всички
училища;
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 Проект „Подобряването на качеството на образование в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“;
 Проект „УСПЕХ“ - НУ „Архимандрит Зиновий“, ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГТ
„Юрий Гагарин“;
 Проект „Стъпки към самостоятелност” към SOS Детски селища България,
финансиран от фондация Велукс – Дания;
 Проект BG051PO001-4.1.07-0001
„Включващо обучение” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и Проект „Намаляване на
отпадането на ромските ученици от училище” /тригодишна програма, която се
реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”/
- ОУ „Христо Смирненски“;
 Проект „Различни, но заедно в свободното време“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”, схема: Образователна интеграция
на децата и учениците от етническите малцинства - ОУ „Христо Смирненски“;
 Проект „Галактически джедаи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007 – 2013”, схема: Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства ОУ „Христо Ботев“ с. Гълъбник и ОУ „Иван Вазов“ с
Извор;
 Проект „Ученически и студентски практики” ПГТ „Юрий Гагарин“ и ТПГ „Н.
Й. Вапцаров“.
4.6.

Жилищна осигуреност

Жилищната осигуреност е фактор, който влияе върху качеството на живот на
обществото и е свързан със задоволяване на основните нужди и потребности на
населението. Социално-икономическото развитие на дадена община е в пряка
зависимост от състоянието и количеството на жилищния фонд, и нивото на
задоволеност на населението.
Към 31.12.2012 г. жилищният фонд в Община Радомир е съставен от 18 951 жилища,
разпределени в 14 369 жилищни сгради. Спрямо Област Перник в Общината се намират
23% от жилищните сгради. За периода 2010 - 2012 г. в Общината са построени и
въведени в експлоатация 51 нови жилищни сгради, състоящи се от 65 жилища.
Отчита се спад от 9,6% в броя на жилищните сгради през 2011г. спрямо 2010г.
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на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Фигура 31:
Радомир

Брой жилищни сгради и жилища за периода 2010-2012 г. в Община

Източник: НСИ

Според броя на стаите през 2012г., най- голям дял от жилищния фонд в Община
Радомир заемат двустайните жилища 7 418 бр. – 39%, на второ място се нареждат
тристайните с 5 648 бр. - 30%, следвани от четиристайните – 2 594 бр. - 14%.
Фигура 32: Жилищен фонд по брой на стаите за 2012 г. в Община Радомир

Източник: НСИ

В Община Радомир преобладават тухлените сгради, през 2012 г. техният дял е
84% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните и панелни сгради в Общината са
едва 5%, а другите видове сгради заемат дял съответно от 11%. Това съотношение се
запазва относително постоянно през разглеждания период. Жилищният фонд в Община
Радомир е съставен най-вече от къщи.
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
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Фигура 33: Жилищен фонд по материал на външните стени на сградата за периода
2010-2012 г. в Община Радомир

Източник: НСИ

Над 99% от жилищата в Общината са частна собственост. Общинските жилища в
Община Радомир са 184 броя през 2013 г. и 185 броя през 2012 г. Състоянието на
общинските жилища е крайно незадоволително. Според броя на стаите преобладават
гарсониерите и двустайните апартаменти. Резервният фонд на Община Радомир,
използван при бедствия и аварии, е две жилища. Интересът за наемане на общински
жилища е голям. Към текущия момент има 20 картотекирани желаещи лица за наемане
на този вид жилище.
Осигуреността на населението с жилища през 2012 г. е 934 броя жилища на 1 000
човека от населението. Според данни от преброяването към 1.02.2011г. делът на
необитаваните жилища в Община Радомир е 54.9%.
4.7.

Културна инфраструктура и дейности

Културните дейности са застъпени активно в следваната от Община Радомир
социална политика. Тя е насочена главно в развитие на:
 Музейна дейност;
 Комплексна читалищна дейност.
Отделя се специално внимание на обогатяването на културната програма. Наличието
на богато културно и архитектурно наследство на територията на Общината
свидетелстват за развитието на региона от хилядолетия и запазва облика на
архитектурата през вековете.
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Радомир и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
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Музейна дейност
Музейната дейност в Община Радомир датира от 1968 г. с откриване на сбирка в гр.
Радомир към народното читалище „Напредък – 1895 г.”. През 2005 г. се създава
Общинския исторически музей, включващ три музейни сбирки, и той става част от
националната музейна мрежа. Инфраструктурата, свързана с културата на града, е
съставена от три обекта:
-

Изложбена зала, в която е представена музейната експозиция „Войнишко
въстание 1918г.”, намираща се на пл. „Войнишко въстание” в гр. Радомир.
Експозицията представлява художествено оформление /окоп/ и се обновява
периодично. В тази изложбена зала се експонират и временни изложби.
- „Стойова къща” - паметник на културата, в нея е разположена постоянната
експозиция „Радомир – традиции и красота – из съкровищницата на музея”.
Намира се в гр. Радомир, ул. „Черковна” №15. В нея също се представят
временни собствени и гостуващи изложби. Освен това се организират
мероприятия, свързани с пролетните празници, показват се възстановки на
обичаи и се организират изложби, представяне на книги, срещи, дискусии по
различни теми, характерни за музейната проблематика. Ежегодно се организира
„Нощта на музеите”.
- Музейната сграда „Майка Парашкева и нейните деца” - паметник на културата.
Тук може да бъде видяна изложбата „Памет за род” . Намира се в гр. Радомир,
ул. „Люлякова” №50.
Други обекти от културната инфраструктура са: църквата „Св. Петка” и килийното
училище в с. Радибош. В тях са разположени малки експозиции, представящи
историческото, църковното развитие и учебното дело в района.
Персоналът, който е назначен в Общинския исторически музей, се състои от
двама души. Към януари 2014 г. има незаета 1 щ.бр.
Предвиденият бюджет за 2014 г. за дейността на музея е в размер на 25 229 лв.,
което е с 30 % над заложения бюджет за 2013 г. (19 421 лв.).

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Фигура 34: Посещения в Общинския исторически музей по години

Източник: Община Радомир
Броят на посещенията в Общинския исторически музей намалява за периода
2011 - 2013г. Отчетеният спад през 2013 г. спрямо предходната година е 23%, а спрямо
2011 г. е съответно 30%.
Комплексна читалищна дейност:
Значителен принос за развитието на културната дейност и нематериалното
наследство в Община Радомир допринасят функциониращите читалища. Те са културни
средища, които насърчават развитието на младите таланти и любителското изкуство.
Читалищата са място за организация и осъществяване на разнообразни мероприятия,
включени в Културния календар на Общината. Освен това читалищната дейност е
свързана с предоставяне на библиотечни услуги, което ги превръща в своеобразни
информационни и образователни центрове. Други услуги, които се предоставят в
читалищата са: административни, социални, консултантски, обучителни, достъп до
интернет. Читалищата са място за осъществяване на дейността на самодейни състави,
школи, клубове по интереси, кръжоци.
На територията на Община Радомир функционират 14 читалища, обслужвани от
персонал, заемащ 29,5 щатни бройки. Две от читалищата се намират в град Радомир, а
останалите - в селата.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
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на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Общият библиотечен фонд на читалищата в общината е 144 143 броя, пет от
библиотеките притежават значително богат фонд около и над 10 хил. тома. Броят на
посещенията на 1 жител на Общината е 0,78.
Таблица 32: Читалища в Община Радомир

№
Име на читалище
1 НЧ „Напредък 1895”
2 НЧ „Благой Попов-1927 г.”
3 НЧ „Отец Паисий-1927”
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НЧ „Христо Ботев-1928”
НЧ „Христо Ботев-1928 г.”
НЧ „Благой Гебрев -1905 г.”
НЧ „Напредък-1915 г.”
НЧ „Климент Охридски-1915 г.”
НЧ „Никола П.Корчев 1928 г.”
НЧ „Васил Левски 1916 г.
НЧ „Светлина-1936г.
НЧ „Народна просвета-1945 г.
НЧ „Светлина-1925 г.”
НЧ „Просвета-1928”

Град/село
Библиотечен фонд
гр.Радомир
56 529
с.Дрен
12100
с.Извор
7853
гр.Радомир
кв.“Върба“
5289
с.Копаница
5450
с.Друган
9754
с.Стефаново
12280
с. Долни Раковец
5022
с.Долна Диканя
9568
с.Кленовик
6023
с.Прибой
5244
с.Червена могила
2000
с.Дебели лаг
3026
с.Кондофрей
4005
Общо:
144 143

Брой
посещения
8729
600
2082
214
1742
1014
124
136
423
259
263
150
378
252
16366

Източник: Община Радомир
Община Радомир съдейства при регистрирането, защитата, съхранението и
опазването на културно-историческото наследство на територията . Паметниците на
културата датират от различни епохи и са разпръснати на цялата територия на
общината. От особен интерес представляват археологическите разкопки: Античен и
ранно византийски комплекс /тракийско светилище с работилници и ранно християнски
култов център/ на 2 км. северно от гр. Радомир, мах. "Арбанас", Тракийско светилище
м. Градище на 1 км. южно от с. Байкалско, Късноантична средновековна крепост с.
Чуковец /на средновековен път Сердика - Пауталия/, Праисторическо селище, при
югозападните покрайнини на гр. Радомир, м. "Вахово" на 0.2 км. от Ж.П.гара и много
други.
Други интересни паметници на културата са: паметна плоча в чест на
Самарското знаме, барелеф на опълченеца Никола Корчев, паметна плоча на
опълченците, други.
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Община Радомир обновява ежегодно своя Културен календар, участва активно в
организацията и реализацията на фестивали и чествания. Той е неразделна част от
провежданата политика в областта на културата и Общината отделя средства за
осъществяването му. Основни мероприятия:




с международно участие: ХІV-ти Национален детски фолклорен фестивал с
международно участие „Слънце иде” с. Дрен;
с национално значение: Официална церемония за награждаване лауреатите от
ХІ-ти литературен конкурс „Мария Смилова”;
с регионално и местно значение: Сурвакарски празници, обхваща гр. Радомир и
селата Долни Раковец, Дрен, Долна Диканя; Фолклорен фестивал „Да пеем да се
надпяваме”; Традиционна среща на дренските родове в м. „Манастирчето” и др.

В Културния календар за 2014 г. са включени 58 събития и дейности, както и
отбелязване на официални дати и чествания.
4.8.

Спорт и спортна инфраструктура

В Община Радомир има създадени условия за насърчаване на населението за
практикуване на активен спорт. В бюджета на общината за 2013г. са предвидени 35 000
лв. за поддръжка на наличната спортна база. Дейността на Общината е насочена към
поддържането на спортните съоръжения и към развитието на масов спорт на жителите.
В приетия Общински план за младежта през 2013 г. на Община Радомир е заложена
специфичната цел: „Насърчаване на здравословния начин на живот“ чрез реализиране
на програми за стимулиране на детски и младежки спорт; обучения, свързани със
здравето, спорта и физическата активност и други.
На територията на Общината има изградена и функционираща спортна
инфраструктура. Състои се от един стадион, един спортен терен, един тенис корт, пет
футболни терена и една спортна площадка. Три от спортните съоръжения са
разположени в гр. Радомир, а останалите са разпределени в села на територията на
Общината.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община
Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Таблица 33: Спортна инфраструктура, функционираща в Община Радомир

N

Наименование

Населено място

Вид терен

Спортни
дейности

Описание

1 Стадион

гр.Радомир

Спортен комплекс

Футбол

Стадион- игрално поле ,
спортна зала и
административна сграда.
Брой седящи места- 2500,
брой правостоящи места500.

2 Спортен терен

с. Стефаново

Игрище

Футбол

Спортен терен-игрище и
съблекалня

3 Tенис корт

гр.Радомир

Спортна площадка

Тенис

Тенис корт с площ от 3105
кв.м.

4 Футболен терен с. Друган

Игрище

Футбол

Спортен комплекс и
съблекалня

5 Футболен терен с. Кондофрей

Игрище

Футбол

Игрище със съблекалня

6 Футболен терен с. Копаница

Игрище

Футбол

Футболен терен със
съблекалня

7 Футболен терен с. Дрен

Игрище

Футбол

Футболен терен

8 Футболен терен с.Долна Диканя

Игрище

Футбол

Футболен терен

Спортна
9 площадка

Игрище

кв.Върба,
гр.Радомир

Източник: Община Радомир и Регистър на спортните обекти на Министерство на
младежта и спорта
За нуждите на младежката и ученическата спортна дейност е изградена
училищна спортна база, която е разпределена: в Професионалната техническа гимназия
- два физкултурни салона, в НУ - 2 салона, в ОУ - 3 салона, СОУ - 2 салона. Изградени
са различни видове открити спортни площадки, общо - 16 бр.
Спортна дейност на територията на общината развиват 11 спортни клуба, от
които 8 са насочили своята дейност в областта на футбола, а останалите към
спортовете: волейбол, тенис и други. Спортните сдружения с нестопанска цел са
активни партньори на Община Радомир в организацията и провеждането на спортни
мероприятия. За осъществяване на своята дейност те използват наличната спортна
инфраструктура.
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Община Радомир е домакин на 14 спортни мероприятия според Спортния календар
за 2014г. Включените спортове са тенис, волейбол, колоездене, шахмат, футбол,
стрийтбол, туристически походи и др.

4.9.


















ИЗВОДИ

Икономически неактивните лица са 33% от населението на Общината от 15 - 64
годишна възраст.
Равнището на безработица в Община Радомир е по-високо от отчетеното на ниво
област.
Необходимо е да се обърне по-специално внимание на следните уязвими групи
на пазара на труда на Община Радомир: безработни младежи до 29г. възраст,
безработни лица над 50 години, безработни лица със средно и по-ниско
образование, безработни лица без квалификация и специалност, продължително
безработни лица.
Отчита се наличието на сериозен брой свободни работни места в Общината.
В Община Радомир се изпълнява активна политика за насърчаване на заетостта,
ограничаване на безработицата и повишаване на компетенциите на наети и
безработни лица чрез мерки, финансирани от държавния бюджет и ЕСФ по ОП
„РЧР“.
Средната работна заплата в Област Перник е значително по-ниска от страната.
Близостта на Област Перник до Столицата на България и значително повисоките средни заплати отчетени там, влияят положително върху нивото на
общия доход и дохода от работна заплата на домакинството, наблюдавано в
областта.
Здравеопазването в Община Радомир е на сравнително по-ниско ниво, което се
доказва от показателите заболеваемост, смъртност, раждаемост, данните за
социално-значимите болести, осигуреността на населението от лекари и
медицински персонал.
Близостта до Столицата на България дава възможност за използване на
качествени здравни услуги, но това се оказва негативно върху населението, което
няма възможност да пътува.
Община Радомир осъществява активно своята социална политика и следва
мерките и целите, включени в Общинската стратегия за развитието на
социалните услуги в Община Радомир (2010 – 2015г.).
Общинската администрация работи съвместно с неправителствения и частния
сектор за формулиране и осъществяване на заложените приоритети и цели в
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областта на социалната политика, както и за предоставяне на част от социалните
услуги.
Осигурена е устойчивост на мрежата от социални услуги чрез нейното
разширяване, подобряване на качеството и обхвата
, фокусиране върху
индивидуалните потребности на уязвимите групи.
Осъществяват се дейности, свързани със създаване на архитектурно достъпна
среда за хора в неравностойно положение.
Образователната инфраструктура е съобразена с демографската структура на
населението в Общината, както и с образователните нормативни изисквания.
В зависимост от конкретните тенденции в демографското развитие на
населението са предприети мерки за частично преструктуриране на училищната
мрежа - функциониране на средищни, защитени училища, наличие на слети и
маломерни паралелки.
Осигурен е транспорт и храна на учениците от селата без функциониращи
учебни заведения в тях до училищата в най-близкото населено място.
Образователната инфраструктура е в сравнително добро състояние. Необходимо
е изграждане на детски площадки, обновяване на практическата учебна база в
професионалните гимназии, ремонтиране на спортните площадки и
физкултурните салони.
Професионалното обучение е съобразено с местния пазар на труда.
Жилищната осигуреност влияе пряко върху качеството на живот на населението.
В Община Радомир преобладават тухлените сгради.
Осигуреността на населението с жилища през 2012 г. е 934 броя жилища на 1000
човека от населението.
Делът на необитаваните жилища в общината е голям - 54.9%. Необходимо е
повишаване на използваемостта на наличния фонд.
Наличие на културна инфраструктура, както и на архитектурни, археологически
и исторически паметници на културата. Осъществяване на дейности, включени в
Културния календар на Общината.
Община Радомир развива активна политика в областта на спорта, с фокус върху
стимулирането на младежкия и детски спорт. Наличие на спортна
инфраструктура, която е необходимо да бъде разширена.

5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
Техническата инфраструктура обхваща пътната и Ж.П. мрежа, водоснабдителната
и канализационна мрежа, енергийната и съобщителната мрежа. Недостатъчно развитата
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инфраструктура се явява основна пречка за развитието на икономиката и привличането
на чуждестранни инвестиции.
5.1. Транспортна инфраструктура
5.1.1. Автомобилен транспорт
На територията на Община Радомир има 255км. пътища от РПМ:
 58 км. І клас;
 няма ІІ клас;
 79 км. ІІІ клас;
 118 км. ІV клас.
През територията на Общината преминават главен път Е871 – София - Кюстендил
и Е79 София – Кулата. Преминава и железопътната линия София – Кюстендил /част от
Транс-европейски коридор №8/ и Ж.П. линията София – Кулата /част от Трансевропейски коридор №4/.
Транспортната схема на Община Радомир, приета през 2004 год., актуализирана и
допълнена през 2009 и 2010 год., дава възможност за сравнително добри транспортни
връзки на населението от Общината с общинския център Радомир, както и с областния
център Перник и столицата София.
Цялостното транспортно обслужване на населението от Общината е възложено
след провеждане на конкурсна процедура през 2004 год., съгласно изискванията на
Закона за автомобилните превози и Наредба №2/2002г. на Министерството на
транспорта, на "Автомобилни превози - Радомир" ООД , ЕТ "Румен Божков - 94" и ЕТ
"Венцислав Евтимов - Матилда".
На основание сключени договори с общината, се изпълняват автолиниите от
Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, както следва:


"Автомобилни превози Радомир" ООД – Радомир - Извор, Радомир Поцърненци, градската линия, Радомир - Ковачевци, Радомир – Перник - 8
курса, , София - Извор - обеден курс и София - Касилаг;
 ЕТ "Румен Божков - 94" – Радомир - Дрен, Радомир - Чуковец, Радомир –
Перник - 8 курса;
 „Матилда - В" ЕООД, с анекс от 01.10.2009г., към договор №101 /
11.06.2004 г., като правоприемник на ЕТ "Венцислав Евтимов - Матилда" –
София – Извор - 2 курса и Извор - Житуша.
Фактори като икономическа криза, намалената покупателна способност на
населението, както и неговия брой водят до икономическа невъзможност превозвачите
да изпълняват курсове и линии, както от общинската, така и от областната и
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републиканската транспортни схеми: Перник - Извор, София - Радомир, Радомир –
Углярци - Байкал, Радомир – Борнарево - Николаево и др.
Освен от горе цитираните фирми, транспортното обслужване на населението се
осъществяваше и от други превозвачи от съседни общини и области, на основание
изискването за реципрочност при възлагането на превозите по Наредба №2/2002г. на
Министерство на транспорта. Това са фирмите "Нов пламък", обслужваща София Дрен и София - Владимир, фирма "Юнион - Ивкони" и кюстендилските превозвачи,
извършващи превози по автолиния София - Кюстендил, фирмите извършващи превози
от Земенската, Ковачевската и Бобовдолска общини и др.
5.1.2. Железопътен транспорт
Транспортното обслужване на населението от Общината, освен с автомобилен се
осъществява и от железопътен транспорт. Дългогодишни са традициите на обслужване
на населението от радомирския край с такъв вид транспорт, който покрива района на
Общината, както в направление Радомир - Кюстендил и Радомир - Дупница, така и в
направление Радомир – Перник - София. Тези превози се осъществяват от БДЖ.

5.2. Водностопанска инфраструктура
5.2.1. Водоснабдяване
Водоснабдяването на гр. Радомир се осъществява основно от 3 водоизточника –
довеждащ водопровод от с. Друган, който е изключително амортизиран се нуждае от
подмяна, довеждащ водопровод от яз. Студена, който е сравнително нов и е в добро
състояние, собствен каптаж в непосредствена близост до града – „Бучалото” и още два
малки водоизточника.
Над 95% от населението в Общината и гр. Радомир е свързано към водопроводна
мрежа. Максималният експлоатационен дебит от водоизточниците е достатъчен за
нуждите на Общината.
Водопроводната мрежа, с обща дължина 52.2км. е изградена основно в периода
1970 - 1980 год., от азбестоциментови /етернитови/ тръби - 27.9 км.; полиетиленови
тръби - 4.6 км.; чугунени тръби - 5.3 км. и стоманени тръби - 14.4 км.
Експлоатационният период на по-голямата част от мрежата е изтекъл и тя вече е силно
амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии и значителни загуби на
питейна вода. Общите загуби на питейна вода към момента се оценяват на 70%. От
друга страна непрекъснато се повишават разходите за ремонти, а надежността на
водоподаването за населението намалява все повече. Отстраняването на авариите по
водоснабдителната мрежа от своя страна е свързано с разрушаване на пътната настилка
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в града, което създава проблеми в транспорта и придвижването. В допълнение следва да
отбележим, че използването на етернитови тръби във водоснабдяването отдавна е в
нарушение на действащите норми и стандарти за изграждане на водопроводни мрежи.
В заключение се налага изводът, че големите загуби и качеството на доставяната
питейна вода не отговарят на технологичните и екологични стандарти и изисквания, и
водопроводната мрежа като цяло в сегашния си вид е неспособна да удовлетвори
техническите и нормативни водоснабдителни изисквания, като по този начин се
нарушава и цялостния воден цикъл на град Радомир.
Единственият ВиК проект, реализиран в близките години в агломерация Радомир
е в кв. „Върба“ по ПУДОС, където е изградена частично канализация и е
рехабилитирана част от съществуващата водопроводна мрежа. В кв. „Върба“ остава
необходимост от доизграждане на 5.3 км. нова канализация и рехабилитация на
остарялата водопроводна мрежа в трасето на предвидената канализация.
Таблица 34: Загуби на питейна вода по водопроводната мрежа в периода от 2003 до
2011год. на Радомир
Град Радомир
Общо население
на града
Общо
количество
произв. вода

брой

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

14720

14490

14414

14419

14230

14220

14090

13873

14494

m³/год. 4799570 5219211 408706 4211913 4065580 4037070 2407150 3274075 2753270

Производствени
загуби
m³/год. 4232344 4670276 -166170 3599132 3414826 3367776 1764402 2671931 2166242
Обем вода
доставен до
консуматорите
Общи загуби на
вода

m³/год. 567226
%

88,18

548935 574876 612781
89,48

-40,66

85,45

650754 669294 642748
83,99

83,42

73,30

602144

587028

81,61

78,68

5.2.2. Канализация и пречистване на отпадъчните води
Канализация
Съществуващата канализационна мрежа в гр. Радомир е от смесен тип.
Изграждана е основно през 70-те години на ХХ век, от бетонови тръби и профили, без
необходимата киселинна защита и е силно амортизирана. В централната градска част
има няколко улици, където канализация е още по-стара, изградена през по-миналия век
от каменни блокове т.н. “геризи”.
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Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа в гр. Радомир,
която подлежи на реконструкция е 52,25 км.
В селата от Общината няма изградена канализационна мрежа. Голяма част от
жителите на Общината са включили битово-фекални отпадъчни води в изградени от
самите тях примитивни съоръжения, като попивни ями, септични ями, филтрационни
кладенци и т.н. Тези съоръжения събират, но не пречистват отпадъчните води и чрез
инфилтрация се явяват фактически замърсители на почвата, подпочвените и
повърхностните води, което води до влошаване показателите на питейните води и
респективно се явява заплаха за здравето на населението, както и за екологичното
равновесие в района на населеното място. В Общинския план за развитие 2006 2013г. е предвидено изграждане на канализация и пречиствателни станции в 9 от
селата на общината: с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с. Владимир, с.
Извор, с. Дрен, с. Горна Диканя, с. Долна Диканя и с. Гълъбник.
Пречистване на отпадъчните води
Към момента отпадъчните води на град Радомир по довеждащ колектор с
диаметър  1200мм. се поемат от ПСОВ „ЛЕКО КО” ЕООД, която от 2007 година е
собственост на „Радомир Метал Индъстрийз” АД. Тя пречиства битовите отпадъчни
води на гр. Радомир и промишлените води от двете предприятия-правоприемници на
бившия завод за тежко машиностроене: „Радомир Метал Индъстрийз” АД и
„Бесттехника ТМ - Радомир”АД. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Струма,
която е приемник ІІ-ра категория.
ПСОВ „ЛЕКО КО”ЕООД е разположена на територията на Община Радомир, кв.
”Върба” – върху площ от 48000 м². Около площадката има земеделски земи, като
разстоянието до най-близките жилищни сгради на кв. “Върба” е 0,7 км. На изток,
непосредствено до площадката на обекта преминава главен път Е871 (София – Радомир
- Кюстендил – Скопие), на запад на разстояние 0,1 км преминава Ж.П. линия (София –
Кюстендил - Гюешево) и р. Струма на разстояние 0,7 км. Най-близкото промишлено
предприятие – бившия Завод за тежко машиностроене е на североизток на разстояние от
ПСОВ - 2,5 км.
ПСОВ „ЛЕКО КО” ЕООД е предназначена за механично и биологично
пречистване на отпадъчните води от бившия завод за тежко машиностроене и
отпадъчните води на гр. Радомир, преди заустването им в р.Струма.
Общината е отредила общински терен от 9 декара за изграждане на нова ПСОВ,
който е отразен в кадастралния план на града. Площадката се намира в югозападната
част на града, в близост до терасата на р. Струма. Teренът е разчистен и подходящ за
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строителство на нова ПСОВ, тъй като местоположението му е съобразено със
съществуващата канализационна мрежа.

5.3. Енергийна инфраструктура
5.3.1. Хидроенергийни обекти
В Областта има един хидроенергиен обект, ВЕЦ „Студена”, който е пуснат в
експлоатация в края на 1953г.
ВЕЦ ,,Студена” разполага с два броя хидрогенератори с проектна мощност по 400
Квтч., които подават произведената електроенергия в електропреносната мрежа на
страната. Работната мощност на централата в момента е 510 Квтч.
Понастоящем работят двата хидрогенератори, което е съобразено с месечният
график за използване на водата от яз. Студена, определена от МОСВ.
ВЕЦ “Студена” е предоставена на “ВиК” - гр. Перник, т.е. нейното
електропроизводство не е на отчет към НЕК.
5.3.2. Енергийна инфраструктура
Електроразпределение
Електроснабдяването на Община Радомир се осигурява от националната
електроенергийна система посредством районни подстанции в кв. „Върба“, за града и
селата. В Община Радомир функционират РП Калища, обслужваща с. Углярци, с.
Извор, с. Дебели лаг, с. Байкалско, с. Драгомирово и РП Перун Перник – за с. Старо
село, с. Долна Диканя, с. Горна Диканя, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Чуковец.
Населените места получават електрозахранване от електроразпределителната
мрежа средно напрежение чрез въздушни изводи 20 кв. от подстанцията110/20 кв.
Мрежата СН е с дължина 227 км. и обхваща всички населени места, в които са
изградени 136 броя трансформаторни постове.
Електроенергийната мрежа е оразмерявана за настоящото натоварване.
Необходимо е изграждането на нови трансформаторни постове в с. Гълъбник м-ла
„Дервиш“, с. Кленовик, с. Негованци, с. Поцърненци и с. Калугерски чифлик.
Необходима е реконструкция и разширяване на Мр. НН с. Прибой, с. Кленовик и
с. Старо село.
Улично осветление
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Необходима е подмяна на лампите за улично осветление с енергоспестяващи.
Броят им е 7000, като 5000 от тях са луминисцентни, а 2000 – натриеви.
5.4.

Газоснабдяване

Газоснабдяването на Община Радомир се осъществява от „Рила газ” ЕАД дружество, собственост на италианската група АЧЕГАЗ - АПС, създадено с цел –
изграждане и управление на газоразпределителната мрежа на територията на регион
„Запад” в България, с център гр. Благоевград. Тази инициатива се осъществява със
съдействието на общините, управляващи всяка отделна административно обособена
територия.
Газифицирането на град Радомир започва през 2010г. Към настоящия момент
изградената мрежа е 21 км. от общо 56,5 км.
Потенциалните потребители за цялата мрежа:
- Битови – 6 900 бр.;
- Административни – 67 бр.;
- Промишлени – 43 бр.
Употребата на природен газ води до намаляване на вредните емисии в атмосферата,
които се отделят при изгарянето на други горива (например серни изпарения - една от
основните причини за замърсяването на околната среда). Освен това изключва напълно
наличието на прах или сажди, с което се избягва налагането на евентуални санкции.

Фигура 35: Изграденост на газопреносната мрежа – гр. Радомир
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5.5. Комуникации
5.5.1. Телекомуникации
Община Радомир има добре развита телекомуникационна инфраструктура и
достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Включена е в изградената
оптична система в България, която осигурява отлични възможности за комуникация,
отговаряща на международните стандарти. Всички селища са с автоматично входящо и
изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова
комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на
съществуващата аналогова.
При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция
на увеличение, като в Общината има пълно GSM покритие на населението от трите
мобилни оператора.
5.5.2. Интернет
Данните за наличието на компютър и достъп до интернет показват, че 40% от
обитаваните жилища в Областта имат компютър, а с достъп до интернет са 37,1%, при
среден интернет достъп на национално равнище от 50,9%. Относителният дял на
домакинствата с достъп до интернет е доста по-нисък от средния за Югозападния район –
59,3 %.
Фигура 36: Относителен дял на обитаваните жилища с достъп до интернет и наличие
на компютър по общини, 2011
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Проблеми с достъпа до Интернет съществуват основно в селата, където все още
степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде нискa и е
необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата (телецентрове).
Достъпът до Интернет и степента на използване от домакинствата до голяма степен се
обуславят не само от техническата обезпеченост, но и от социално-икономическото
състояние на потребителите.
5.5.3. Пощи
Териториално поделение „Български Пощи”, като поделение на „Български Пощи”
ЕАД, е основен пощенски оператор на Община Радомир.
Клоновете са:
 Радомир център, обслужващ град Радомир;


Радомир 1-ви клон – кв. “Върба”, с. Извор, с. Дебели лаг, с. Стефаново, с.
Долни Раковец, с. Кондофрей, с. Гълъбник, с. Друган, с. Владимир, с. Долна
Диканя, с. Горна Диканя, с. Брездник.
Областната пощенска станция се намира в град Перник.
Покритието на населените места в Общината е 100% с поне едно посещение
седмично, в зависимост от категорията на населеното място, което се определя от
комисията за регулиране на съобщенията и общините.
5.6.

ИЗВОДИ

Съществуващи проблеми и решения:
 Преобладаващата част от Общинската пътна мрежа е в лошо състояние и
много участъци се нуждаят от ремонт и реконструкция.
Необходимо е изграждане на нови улици в с. Дебели лаг. Наложителна е
реконструкцията на мост на р. Главеж в с. Негованци и изграждането на мост
на р. Струма – с. Николаево.
Хроничният недостиг на средства за поддържане допълнително влошава
ситуацията, характерна за повечето общини в района и страната.
Сключен е договор по обществена поръчка:
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„Ремонт на местни общински пътища от IV-то класната пътна мрежа на територията
на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир.“


В селата от Общината, където няма изградена канализационна мрежа битово
фекалните отпадъчни води се заустват в примитивни съоръжения, като
попивни ями, септични ями, филтрационни кладенци, които не пречистват
отпадъчните води и чрез инфилтрация се явяват фактически замърсители на
почвата, подпочвените и повърхностните води, което се явява заплаха за
здравето на населението, както и за екологичното равновесие в района на
населеното място.
Необходимост от модернизация и рехабилитация на водоснабдителна и
канализационна мрежа и пречиствателни станции:
1. Рехабилитация на водопровод в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец,
с. Владимир, с. Негованци , с. Кондофрей, с. Старо село, с. Байкалско, с.
Борнарево, с. Жедна, с. Касилаг, с. Гълъбник;
2. Изграждане на канализация и пречиствателна станция в с. Стефаново, с.
Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с. Извор, с. Дрен, с. Горна Диканя,
с. Долна Диканя, с. Гълъбник.

Сключен е договор по обществена поръчка:
„Интегриран проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
населените места в Община Радомир включващо:
1. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрен, Общ. Радомир, фаза
1 и 2“;
2. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Долна Диканя, общ.
Радомир, фаза 1 и 2".


Изграждане на нови трансформаторни постове и рехабилитация и
разширяване на електрическата разпределителна система.
Подобряване на уличното осветление в населените места на Общината,
въвеждане на енергоспестяващо такова;



Доизграждане на газоразпределителната мрежа в града, което от своя страна
ще намали вредните емисии в атмосферата, които се отделят при изгарянето
на други горива (например серни изпарения - една от основните причини за
замърсяването на околната среда);
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Необходимо е да се разшири достъпът до използването на мрежите и услугите
на ИКТ, особено в по-малките населени места, където обществените места за
достъп до информация са единствената възможност за много потребители, но
броят им все още е твърде ограничен. Изграждането на обществени
информационни системи и гарантираното предлагане на интернет услуги за
целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с
увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество. В този
контекст насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации
добива изключителна важност за преодоляване на различията в достъпа до
електронни услуги и развитието на информационното общество в Общината.

6. Административен капацитет
6.1. Структура на администрацията
Административен капацитет е способността на хората и институциите ефективно
да управляват делата си, да изпълняват задачите си и така да се постигат резултати, което
е свързано с наличието на компетентности и води до намаляване на разходите за
дейността на публичната администрация. От друга страна административния капацитет е
ключов фактор за постигането на растеж, заетост, социално сближаване.
Определящи фактори за повишаването на административния капацитет са:
- Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията;
- Добро вътрешно взаимодействие, организация и координация, както и координация с
други институции, граждански структури и администрации на общинско, областно и
национално ниво;
- Изграждане на гъвкава и адаптивна структура;
- Насърчаване на участието на гражданското общество в управлението.
Важно условие за ефективно функциониране и модернизацията на една
администрация е техническата обезпеченост.
В Община Радомир за заети общо 84 щатни броя служители, като постоянно заети
са 78 души. От тях 33,1% са с висше образование, по-голямата част от които, със степен
магистър. Със средно образование са 63,2%, а с основно – 3.7%. Основните квалификации
на служителите в Общинската администрация е в сферата на стопанските науки, следвана
от техническите, социалните науки, аграрни и ветеринарномедицински науки,
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педагогически науки. Налице е по 1 служител с квалификация в следните направления:
информатика, здравеопазване и спорт, и сигурност и отбрана.
През последните години са проведени общо 49 обучения, в резултат на което са обучени
63-ма служители на Общинската администрация. Обученията са проведени както от
институции като ИПА, МДААР, МРР, Сдружение на общините, РС на КНСБ, НСУП,
Квалификационен център на НАП, ИПН към БАН, така и от частни фирми.
Разпределението на общинските служители в Община Радомир е отразено на
следващата страница и има следната структура:
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Приложение N:1
КМЕТ на Община Радомир

Заместник кмет – 1бр.
Секретар – 1бр.

Кметове на кметства – 6бр.

Заместик- кмет – 1бр.

Вътрешен Одит
Старши одитор по чл.45 38ОПС – 1бр.
Одитор по чл.45 38ОПС – 1бр.

Тех. Сътрудник по чл.29 – 2бр.

Кметски наместници – 11,5бр.

ОБЩА АДМИНСИТРАЦИЯ
20,5бр.

Директор дирекция – 1бр.

Отдел Финансово-счетоводен
Н-к отдел – 1бр.
Главен специалист – 2бр.
Старши счетоводител – 3бр.
Изпълнител – 1бр.

Отдел Административно правно
обслужване
Н-к отдел – 1бр.
Главен юристконсулт – 1бр.
Старши юристконсулт – 1бр.
Старши специалист – 1,5бр.
Изпълнител – 3бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
38БР.

Секретар на МКБППМН – 1бр.

Директор дирекция – 1бр.

Отдел Устройство на
територията

Главен архитект – 1бр.

Отдел Екология и ЕП
Н-к отдел – 1бр.
Главен специалист – 2бр.
Старши специалист – 4бр.

Н-к отдел – 1бр.
Главен инженер – 1бр
Старши специалист – 8бр.
Изпълнител – 1бр.

Отдел местни данъци и такси
Н-к отдел – 1бр.
Инспектори – 2бр.
Старши специалисти – 2бр.
Старши счетоводители – 2бр.
Изпълнители – 3бр.

Отдел Общинска собственост,
пазари и приватизация
Н-к отдел – 1бр.
Старши специалсит – 6бр.

Обща численост на Общинска
администрация – 84бр.
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6.2.

Прозрачност и добро управление

Основните принципи за работата на Общинската администрация, възприети от
Европейския съюз и залегнали в разработването на местните стратегически документи и
нормативни актове, са законност, откритост, ефективност и ефикасност, отчетност, прозрачност
и гражданско участие.
Ключов момент в работата на публичната администрация е да се установят както
желаните, така и нежеланите последици и резултати от разработените планове и политики.
Изработването на политики е дълъг процес, в който важен елемент е участието на
заинтересованите страни. Тъй като не от всички може да се очаква положително отношение,
необходимо е да се предвидят и негативните реакции, за да може да се реагира навременно и
адекватно. Успешните стратегии и политики се нуждаят от няколко обществени нива на
ангажираност. Именно поради тази причина Община Радомир е определила ключовите
заинтересовани страни, в които се включват младежи, спортисти, студенти, художници,
архитекти, различни неправителствени организации. Общината осъзнава, че сътрудничеството
между публичния, стопанския и неправителствен сектор е начин за справяне със съвременните
предизвикателства. Срещите на общински представители с различните заинтересовани групи са
доказателство за активната работа в тази посока. Ярък пример за това са проведените
обществени обсъждания на проектобюджета.
В официалния сайт на Общината се публикуват доклади и отчети, информация за
реализираните проекти, както и тези в процес на изпълнение, новини и важни събития от
местния политически живот. Това осигурява достъпност и информираност на обществото. За да
получат подкрепата на своите граждани и тяхното уважение, управляващите трябва да са
максимално близо до тях, защото не е достатъчно да съществува достъп единствено до
извършваните дейности. Важно място в отношенията между гражданите и управляващите заема
личният контакт. На територията на Общината функционира горещ телефон и антикорупционна
кутия, които са връзка между обществените проблеми и местната власт. Доброто управление е
тясно обвързано с гражданското общество и участието на гражданите във вземането на
решения. Доброто управление трябва да се търси в ефективното и ефикасно решаване на
социалните проблеми. Вътрешният контрол върху дейността на Общинската администрацията
се осъществява от Звеното за вътрешен одит, а външният - от Сметната палата на Република
България с помощта на регионалните и местните филиали.
Община Радомир показва постоянен стремеж към добро, ефективно и прозрачно
управление, зачитайки позициите на гражданите и включването им във вземането на решения.
Успешното прилагане на принципите на добро демократично управление дава възможност на
Общината да се приближи максимално близо до гражданите си и да управлява за и заедно с тях.
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6.3.

Административно обслужване
Като цяло администрацията е достъпна за гражданите и бизнеса. Община Радомир се
стреми да следва принципите на добро управление като откритост, прозрачност, публичност,
ефективност и отзивчивост. Независимо от навлизането на информационните технологии в
ежедневието, степента на интеграция на услугите не е достатъчно висока. Предлаганите по
електронен път услуги не са достатъчни, за да се повиши качеството и оптимизира достъпът до
тях от страна на граждани, стопанския и неправителствен сектор, както и инвеститорите на
територията на Общината. Необходимо е да се увеличи броят на електронните услуги,
предлагани от Общинската администрация. От една страна това би улеснило достъпа до
административните услуги, а от друга бързината и ефективността, с която те се предлагат и
изпълняват.
6.4. Партньорство
Местните власти могат да окажат значително влияние върху средата за развитие на
бизнеса, учебните заведения и неправителствените организации (НПО).
1) Представители на бизнеса
Администрацията обслужва голям обем от административни процедури със значима
важност за фирмите, като: издава разрешения за строеж, предоставя лицензи на фирми,
гарантира спазването на разпоредбите за опазване на околната среда, здравето, безопасността и
др. Въпреки положените усилия за реформи и въвеждане на електронни услуги, Община
Радомир предлага ограничен брой услуги на своя интернет портал, като повечето от тях се
свеждат до основна информация и образци за конкретни административни услуги. Като
допълнение, е необходимо създаването на ефективна административна система с кадри, които
да откликнат адекватно на търсенето на добре функциониращи административни услуги от
страна на бизнеса, както и използването на публичните регистри с цел избягване на
дублирането. Бизнесът в Община Радомир има достъп до информация благодарение на редовно
поместваните на интернет страницата издадени разпоредби, решения на кмета, решенията на
Общински съвет, бюджет, финансови отчети и данни за обществени поръчки.
Икономическата активност в дадена община не е зададена величина – тя се влияе и
предопределя от местното управление. За да бъде Община Радомир сред успешните е
необходимо създаване на подходящи условия за правене на бизнес и действия, целящи
икономическата активност в региона.
Категорично е становището, че трябва да се подобри бизнес средата в Община Радомир.
Това би могло да се постигне чрез:
 Създаване на Общински фонд за подкрепа на стартиращи предприятия;
 Общински план за развитие на Община Радомир 2014 - 2020 г.
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Изграждане на необходима бизнес инфраструктура в определени зони: технологична и
икономическа.

2) Учебни заведения
Сътрудничеството с учебните заведения на територията на Община Радомир е от
съществено значение предвид съвместната работа в две направления – осъществяване на общи
инициативи и проекти, и въвеждането на млади кадри в Общинската администрация.
Взаимодействието с ръководните и преподавателски звена на учебни заведения,
предоставя на Общинската администрация пряк достъп до конкретни проблеми, за решението
на които се реализират съвместни проекти. Тенденцията към търсене на нови възможности
трябва да се засили за улеснение и подобряване на работата на общинските служители при
планиране, изпълнение и мониторинг на стратегическите документи за местно развитие.
Отличен начин за навлизане на млади хора в Общинската администрацията предлагат
стажантските програми. Въпреки участието на Община Радомир в национални инициативи в
тази област, е препоръчително създаването на местни практики за провеждане на стажове и
менторски програми, при които по-опитните общински служители да могат да предадат своите
знания и умения. Стажантските програми представляват лесен и ефективен начин за
предварителна оценка и последващо предложение за постоянно работно място.
3) Неправителствени организации
Община Радомир има изградено сътрудничество с редица НПО в социалната сфера, като
през последните години се отбелязва ръст и на подкрепените творчески проекти на организации
от неправителствения сектор. При все това, липсват механизми за съвместно изпълнение на
стратегически цели, като разработване на отделни документи, проекти и инициативи, така че
усилията на Общината трябва да бъдат насочени към изграждане на рамка и методи за
координация с НПО.
Констатира се, че липсва фонд за финансово подпомагане на собственото участие на
неправителствените организации в програми и проекти. Подобен фонд би повишил
ангажираността на местната власт към изпълнението на мерките и приоритетите от ОПР,
изпълнявани от външни за общинската администрация организации. Финансовият ресурс на
фонда би могъл да се разпредели на конкурсен принцип при ясно разписани правила, като
Общински план за развитие на Община Радомир 2014 - 2020 г. Средствата да се отпускат след
преценяване на приноса на съответния проект към изпълнението на конкретна мярка или
приоритет от ОПР и след подписването на договор за финансиране (от страна на бенефициента)
със съответната донорска програма. Бюджетът на фонда да се приема с бюджета на Община
Радомир за същата година.
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Отсъствието на изявени експерти от НПО от различни сектори в обществените
консултативни съвети към кмета на Общината трябва да бъде променено с цел предоставяне на
специализирана експертиза и контрол спрямо администрацията в посока на развитие на
гражданското общество.
4) Общински съвет
Формата и начините на взаимодействието между Общинския съвет на Радомир и
Общинската администрация на Радомир се определят в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация, както и с Европейската харта за местното самоуправление и
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинските съветници са
избрани пряко от избирателите в Общината по реда и условията определени в закона. В този
смисъл Общинският съвет е представителен орган на гражданите на Община Радомир, тъй като
чрез избора на съветници се учредява „местен парламент”. Така чрез Общинския съвет се
осигурява на местно ниво участие на гражданите в управлението на обществените дела, което
трябва да е ефективно и да решава приоритетно актуалните проблеми, залегнали в проектите на
Общинския план за развитие. Като представители на населението общинските съветници са
задължени да бъдат коректив по отношение на работата на Общинската администрация, която
от своя страна е необходимо своевременно да предоставя информация на Общинския съвет.
Необходимо е комуникацията между Общинската администрация – Радомир, Общинския съвет
и гражданите да е ефективна и резултатна, включително представители на администрацията да
присъстват на заседанията на комисиите на Общинския съвет.
6.5. ИЗВОДИ
Консолидирането на административните структури е необходима стъпка в процеса на
оптимизиране на административните дейности с оглед по-доброто прилагане на местните
политики за развитие и по-качествени услуги за гражданите и бизнеса. Общинската
администрация на Радомир трябва да отговаря постоянно на променящата се среда и в резултат
на което да изгради модел за преразглеждане на своите структура и функции.
Основните предизвикателствата пред Община Радомир за следващия програмен период
2014 – 2020 се свеждат до следните:
 Постигане на гъвкава и адаптивна структура на администрацията, която да отговаря на
динамично променящата се среда и прилагането на стратегическите политики на
Общината;
 Развитие на прозрачността на работата и отчетността на Общинската администрация;
 Разширяване на сферата на партньорство с представителите на частния бизнес, учебните
заведения и НПО;
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Създаване на Общински фонд за подкрепа на стартиращи предприятия;
Изграждане на необходима бизнес инфраструктура в определени зони: технологична и
икономическа;
Създаване на фонд за финансово подпомагане на собственото участие на
неправителствените организации в програми и проекти;
Прилагане на ефективни мерки срещу корупцията;
Засилване на средствата за ангажиране на Общинската администрация с проблемите на
околната среда;
Развитие на системата за планиране на човешките ресурси;
Привличане на квалифицирани специалисти и постоянно развитие на професионалните
качества и умения на общинските служители;
Развитие на системата от електронните услуги, ориентирана към потребителите;
Намаляване на усложнените процедури по предоставяне на услуги;
Предоставяне на пълен достъп до публичните регистри на Община Радомир;
Повишаване на прозрачността на бюджетното прогнозиране, планиране и изпълнение;
Комуникацията между Общинската администрация – Радомир, Общинския съвет и
гражданите да е ефективна и резултатна.

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

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Благоприятно географско положение,
близост до основни пътни артерии

 Увеличаване на емисиите от вредни
вещества в атмосферата

 Голям дял на населението с образование
над средното

 Безработица, липса на работни места,
особено за младото население

 Изградена образователна и културна
инфраструктура

 Средната работна заплата в Област
Перник е значително по-ниска от
страната

 Наличие на културно-исторически,
природни, археологически и други
забележителности
 Развива се активна политика в областта
на спорта, с фокус върху стимулирането
на младежкия и детски спорт
 Водните ресурси са с изключително
голямо битово и стопанско значение
 Отлични агроклиматични условия за
развитие на модерно земеделие

 Мигриране на младото население,
нарушена възрастова структура и трайно
застаряване на населението
 Липса на квалифицирана работна сила,
която да отговаря на нуждите на пазара
на труда
 Проблемите с пречистването на битовофекалните води на всички селища,
включително и на гр. Радомир
 Голям брой необитаеми жилища

 Наличен административен капацитет и
усвояване на средствата от ЕС
 Финансова стабилност
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ВЪЗМОЖНОСТИ
 Създаване на нови опорни центрове и
разпределение на основни функции извън
областния център

ЗАПЛАХИ
 Задълбочаване
на
процесите
застаряване
на
населението
обезлюдяване на селата

 Потенциал за развитие на икономиката,
поради близостта до Столицата

 Намаляване
на
трудоспособното
население на Общината и съответно
ограничаване на работната сила в нея

 Възможност за развитие на различни
видове туризъм

на
и

 Забавени темпове в растежа на ПЧИ

 Възможности за развитие на екологично
селско стопанство

 Ограничено ниво на иновациите
технологичното развитие

 Създаване на конкурентно селско
стопанство чрез модернизация,
отглеждане на високодобивни сортове и
уедряване на стопанствата

 Влошаване състоянието на Общинската
пътна мрежа поради липса на финансови
средства за поддържането ;

 Увеличаване на защитените територии

и

 Увеличаване загубите на питейна вода
поради забавяне модернизацията на
водопроводната мрежа

 Увеличаване дела на зелените площи.
 Ефективно използване на средствата,
предоставяне от ЕС за подобряване на
инфраструктурата и стимулиране на
местните производители
 Отваряне на нови работни места

8.

Стратегия за развитие на ОПР

Стратегията за развитие на Община Радомир отчита законодателната и стратегическа
рамка на регионалното планиране и развитие в европейското и националното пространство.
Структурата и посланията на стратегическата част отговарят на постановките в ЗРР, ППЗРР и
„Методически указания за разработване на Общински планове за развитие” на МРРБ.
Стратегическата част на плана адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие, въведени
от Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС. Рамката е
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хармонизирана с „Европа 2020”, с Националната програма за развитие „България 2020”, с
предвижданията на НСРР и НКПР на България за 20 години напред, с Националната програма
за реформи, с различни секторни стратегии в страната и не на последно място с Областната
стратегия за развитие на Област Перник за периода 2014 - 2020 г. Отсъствието на Последваща
оценка за изпълнението на ОПР на Община Радомир за 2007 - 2013 г. определя липса от изводи
и препоръки, които да се отчетат при формулиране на стратегическата рамка за развитие на
общината в програмния период 2014 - 2020 г.
Според категоризацията на центровете в България, заложена в Националната концепция
за пространствено развитие (НКПР), системата от полюси на растежа се представя от пет
йерархични нива, обособени в низходящ ред, съобразно тяхното комплексно значение за
пространственото развитие на страната. Община Радомир попада в пето, последно, йерархично
ниво, което се отнася до центрове на общини, чийто потенциал се концентрира и усвоява във
вътрешността на целевата територия и общината без да надскача нейните граници. Резултатите
от социално-икономическия анализ на Общината, обаче, разкриват текущо състояние и
потенциал за противоположно развитие на икономическата системата на Радомир. Индустрията
на територията е в много голяма степен експортно ориентирана, като в същото време обслужва
и икономиките на области Перник, Благоевград и София - град. Тези обстоятелства по никакъв
начин не определят стопанския профил на Община Радомир като затворен, а подобна
характеристика произтича от категоризацията й на община от пето йерархично ниво и това в
много голяма степен ограничава нейния достъп до програми и средства за развитие, при
наличие на безусловни предпоставки за това. Следователно, в стратегическата рамка за
развитие на целевата територия до 2020 г. са планирани цели, приоритети и мерки, които да
преодолеят наложения ограничен стопански профил на Общината и да разгърнат потенциала й
в регионален мащаб, превръщайки я в силен балансьор за своята и съседни области. Причината
за попадането на Радомир в последното йерархично ниво в скалата за пространствено развитие
е отсъствието на публичен център, обслужващ потребностите на повече от една община,
например общинска МБАЛ, която да обслужва и съседни общини.
В Областната стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020 са определени райони
за целенасочена подкрепа (РЦП), чиято цел е да се постигне ефективна териториална
концентрация на ресурсите за редуциране на вътрешнорегионалните различия. В обхвата на
РЦП са включени общини с по-слабо развита икономика, по-ниски доходи на населението, повисоки нива на безработица, застаряващо население, по-ниска гъстота на населението,
недостатъчно развита базова инфраструктура. По отношение дефинирането на териториалния
обхват на РЦП, резултатите от проведения анализ за целите на ОбС на Област Перник 2014 2020 показват, че Община Радомир формира самостоятелна група (III) на РЦП, в която се
наблюдава средна концентрация на неблагоприятни характеристики. За определените РЦП
предстои да бъде разработена Национална програма за реализация на дейности, която ще
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представлява необходимия организационен и финансов инструмент за допълнителни
възможности за средно и високо уязвимите общини.
8.1.
Принципи и подход
Стратегията на настоящия ОПР е направена съобразно утвърдените теоретични модели и
съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното развитие,
придържайки се към методологическите инструкции на МРРБ. Приложено е съчетание от
няколко основни принципа.

Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с множество представители
на Община Радомир, чрез проведени дискусии с над десетки участници и анкетно проучване
сред 100 жители на Общината.

Съгласуваност. ОПР на Радомир успешно заема своето място сред системата за
планиране в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира предложенията на
документите от по-високо ниво.

Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус
на усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за общинското развитие.

Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране, като
отделните дейности са обвързани по между си и съвместно подобряват определени аспекти от
общинското развитие.

Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава
на закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и синтезираните
резултати от проведения анализ.

Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни
дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани
проекти през следващите седем години.
В резултат на всичко това, стратегията за развитие на Община Радомир за периода 2014 2020 представлява съчетание на визия, обща цел, 3 стратегически цели, 5 приоритетни
направления, 12 специфични цели, декомпозирани в 23 мерки. Между отделните елементи на
стратегическата рамка е осигурена кохезия и взаимно допълване, като водещ принцип при
структурирането им е търсенето на синергичен ефект.
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8.2.

Визия за развитие и обща цел 2020
Визия на Община Радомир

Община Радомир – привлекателна за бизнес и алтернативен туризъм европейска община, с
високотехнологична индустрия, функционираща модерна инфраструктура и добър жизнен
стандарт

Обща цел на ОПР на Община Радомир за периода 2014 – 2020г.
Подобряване на жизнената среда и стандарт, и превръщане на местната икономика в
конкурентен логистично-индустриален център за югозападен район

Търсените резултати и при двете целеви перспективи гравитират около основни акценти
от социално-икономическата характеристиката и потенциал за развитие на територията, а
именно – алтернативен туризъм и конкурентноспособна икономика с подкрепяща я логистична
база, които се нуждаят от разнородни стимули и подкрепа за развитие. Тези стимули определят
политиките за развитие, които от своя страна се материализират в стратегически цели и
приоритети.
8.3.
Стратегически цели за развитие
Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно
формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото
им реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява
механизъм за измерване на степента на тяхното осъществяване. Избраните цели са
взаимносвързани и взаимно подкрепящи се.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Постигане на устойчив растеж чрез повишаване конкурентноспособността на
местната икономика
Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки фокусирани върху предоставянето на
технологична и консултантска подкрепа за съществуващия малък, среден и голям бизнес, както
и реализиране на дейности, свързани с разработване и прилагане на иновативни решения,
модели и подходи, които да бъдат базирани на възобновяеми, а не на изчерпаеми природни
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ресурси, така че Общината да извлече максимална полза от своя природен капитал и
производствени традиции и да генерира продукти с висока добавена стойност. Инициативите за
цялостно стимулиране на бизнес средата, въвеждане на технологии за повишаване на
производителността, подпомагане достъпа до нови външни пазари, подпомагане въвеждането
на продуктови, процесни и организационни иновации, въвеждане на бизнес модели насочени
към осигуряване ресурсната ефективност, достъп до качествени услуги и т.н. са предпоставка за
постигнане на качествен и устойчив икономически напредък. В този контекст стопанските
субекти от Община Радомир, съществуващи и новооткрити, трябва да насочат своите усилия за
привличане на средства от европейските фондове, които да ги стабилизират и да допринесат за
повишаване на тяхната конкурентноспособност, не само на вътрешния, но и външния пазар.
Акцентът при развитието на индустриалните предприятия в Общината трябва да е насочен към
областите за интервенция на европейската политика, а именно иновации, диверсификация,
сътрудничество, което понижава разходите, повишава ефективността, генерира конкурентни
предимства и синергичен ефект.
В подкрепа развитието на индустриалния потенциал на територията и на базата на
благоприятно геостратегическо положение, се планират мерки, насочени към изграждане на
спомагателна логистична инфраструктура, която да обслужва не само местната икономика, но и
тези на съседни територии и най-вече на областите Перник, Благоевград и София-град.
В икономическото развитие на целевата територия се насърчава и подпомагането на
селското стопанство и неговата модернизация, както и туризъм, особено на алтернативните му
форми, като сектор с висок потенциал за растеж, за алтернативни доходи и генериране на
добавена стойност.
Основните инструменти за финансова подкрепа на местната икономика са свързани с
Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014 - 2020, Програма за развитие
на селските райони 2014 - 2020, Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014 2020, финансовите инструменти JEREMIE и Националния иновационен фонд.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Постигане на приобщаващ растеж чрез повишаване на заетостта, социалното включване и
диверсификация на доходите

Тази стратегическа цел предполага инициирането на поредица от мерки, които ще
доведат до подобряване на социалните, икономическите и обществените процеси и до
повишаване качеството на живот на населението. Това ще се постигне чрез провеждане на
последователна политика по отношение на човешките ресурси, повишаване на тяхната
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адаптивност към потребностите на местната икономика, социална интеграция, подобряване
достъпа до заетост и до социални, здравни, образователни и публични услуги.
Особено внимание трябва да се отдели на мерките, насочени към преодоляване на
социалната изолация при уязвими и маргинализирани групи, отпадането от образователната
система, повишаване на образователното равнище на населението, а също и мерки,
стимулиращи социално предприемачество и инициативи от социалната икономика.
Приоритетните инициативи, които са част от ОПР, са свързани с разширяване на достъпа
до качествено образование; адаптиране на образованието към изискванията на местния пазар на
труда; създаване на условия за заетост, гарантираща социално включване; повишаване
възможностите за допълнителни доходи чрез предприемачество на млади фермери в
земеделския отрасъл; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и социални
дейности, спортна и културна инфраструктура; осигуряване на по-добър жизнен и културен
статус на населението и подобряване на социалното включване.
Основните инструменти за финансова подкрепа на социалното приобщаване са свързани
с Оперативни програми „Развитие на човешките ресури“, „Образование и Наука“, Програма
„Учене през целия живот“, ПРСР, други донорски програми и национални финансови
инструменти за насърчаване на заетостта.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Подобряване качеството на жизнената среда чрез балансирано развитие на територията,
инфраструктурата и достъпността
Тази цел изисква инвестиции в обществени активи, които да спомогнат за моденизиране
на комуналната инфраструктура, съхраняване и възстановяване на природните ресурси и
историческото наследство, обезпечаване функционирането на обществените институции,
осигуряване на по-добра градска и архитектурна среда. Очакваният кумулативен ефект от
реализацията на тези мерки е повишаване качеството и атрактивността на общината за живот,
бизнес и туризъм.
Основните инструменти за финансова подкрепа за териториално развитие и
инфраструктура са: „Опазване на околната среда“ 2014 - 2020, ПРСР, национални секторни и
други донорски програми.
8.4.
Приоритети за развитие
Резултатите от проведения социално-икономически анализ и разпределението на
ключовите фактори за развитие чрез метода на SWOT анализа, набирането на първична и
вторична информация чрез анкетно проучване на общественото мнение и анализ на
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стратегическите документи от по-високи йерархични нива и нормативната база в областта на
регионалното развитие, особено Областната стратегия за развитие на Перник за 2014 - 2020,
формираха концептуалната и стратегическа основа в дефинирането на приоритетните области
за развитие на Община Радомир за следващия програмен период. В резултат на това,
диагностицираните потребности са приравниха към няколко ключови приоритети за
общинско развитие, предопределящи стратегията на ОПР в сферите на:

Конкурентноспособна икономика, подкрепена от конкурентна логистична среда
– приоритет 1

Човешки ресурси – приротитет 2

Туризъм и културно-историческо наследство – приоритет 3

Достъпност и качество на средата за живот – приоритет 4

Добро управление и партньорство - приоритет 5
Петте приоритета представляват областите за действие, където следва да се
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен
период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел.
Графиката по-долу илюстрира синергичните връзки между приоритети и стратегическите цели.
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Таблица 35: Синергия между стратегически цели и приоритети
Стратегическа цел 1
Стратегическа цел 2
Стратегическа цел 3
Постигане на устойчив растеж

Постигане на приобщаващ

Подобряване качеството на

чрез повишаване

растеж чрез повишаване на

жизнената среда чрез

конкурентноспособността на

заетостта, социалното

балансирано развитие на

местната икономика

включване и

територията,

диверсификация на

инфраструктурата и

доходите

достъпността

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 5

Конкурентноспособна

Човешки

Туризъм и

Достъпност и

Добро

икономика, подкрепена

ресурси

културно-

качество на

управление

историческо

средата за

наследство

живот

от конкурентна
логистична среда

За по-голям стратегически фокус и яснота, и съгласно изискванията за „Методически
насоки…“, приоритетите са детайлизирани в специфични цели, а последните от своя страна се
операционализират в мерки и проекти, които съставляват Програмата за реализация на ОПР.
ПРИОРИТЕТ 1
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ПОДКРЕПЕНА ОТ КОНКУРЕНТНА
ЛОГИСТИЧНА СРЕДА
Специфична цел 1.1

Специфична цел 1.2

Специфична цел 1.3

Подобряване на

Повишаване дела на

Изграждане на модерна
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производителността и

реализираната местна

ресурсната ефективност на

селскостопанска продукция

логистична инфраструктура

предприятията

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

Специфична цел 2.2

Специфична цел 2.3

Развитие на модерна

Повишаване квалификацията

Развитие на

образователна среда,

на работната сила, в т.ч.

предприемачеството

ориентирана към

посредством форми на учене

потребностите на местната

през целия живот

икономика

Акцентът в политиката на европейско и национално ниво в новия програмен период е
поставен върху преодоляване на проблемите с безработицата, ниските доходи и социалното
изключване. Важността на социалното развитие и приобщаване е припознато от над 40% от
анкетираните жители на Община Радомир, следвано от здравеопазването, чието първостепенно
значение за развитието е потвърдено от 30% от респондентите, докато 59% (най-висок процент)
от участващите в общественото допитване споделят, че безработицата е най-големият проблем
на територията. Мерките за противодействие на безработицата са насърчаване разкриването на
нови предприятия, дейността на младите фермери, повишаването на адаптивността на
работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на работни места.
Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно
променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите поражда
необходимостта от непрекъснато повишаване на общия потенциал и учене през целия живот на
работната сила. Неблагоприятната демографска картина се влошава и от незадоволителната
образователна структура на населението в Община Радомир. Националната програма за
развитие „България 2020” акцентира върху редица мерки, насочени към цялостно
модернизиране на образователната система на всички нива. Акцентът е върху качеството на
образованието, връзката му с бизнеса и с повишаване възможностите за професионална и лична
изява. Поставени са две национални цели в съответствие със Стратегия „Европа 2020”:
•
да се намали делът на преждевременно напусналите училище дo 11%;
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•

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

36%;
Намаляването на преждевременно напускащите училище и осигуряването на равен
достъп до качествено образование на всички нива на задължителното образование
(предучилищно, основно и средно) е основна предпоставка за приобщаващия и интелигентен
растеж (цели на „Европа 2020”). Това предполага цялостна политика за предотвратяване на
ранното напускане на училище и осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със
специален фокус върху ромското население.
Всичко това налага мерки към засилване връзката между образование и бизнес,
оползотворяване на свободното време на учениците със занимания, подготвящи ги за
предстоящия старт в кариерата, повишаване и адаптация на квалификацията на работната сила
съобразно потребностите на пазара на труда, и не на последно място, приобщаване на уязвими
групи и стимулиране на предприемачеството, вкл. чрез съвременни инструменти и постижения
на социалната икономика.
ПРИОРИТЕТ 3 ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 3.1

Специфична цел 3.2

Развитие на туризма с акцент върху

Социализация и маркетизиране на културно-

алтернативните му форми на базата на

исторически активи

интегрирани туристически продукти и услуги

Стратегическата основа на приоритет 2 изцяло се базира на наличен, но неусвоен в
достатъчна степен туристически и културно-исторически потенциал на територията, който
иначе създава възможност за разнообразяване на местната икономика в посока
диверсифициране на доходи и алтернативи за заетост, които биха позволили на населението да
разнообразява начина си на живот, така че да се постигне добър жизнен стандарт. Тъй като
производството е характерна икономическа дейност за района, естествено е то да привлича поголямото публично внимание, инвестиции и ресурси. Но в последните години все повече се
усеща потребността от разнообразяване на икономиката на Община Радомир, с цел нейното
съживяване, повишаване доходите на населението и създаване на подходящи условия за
задържане и активно включване на младите в местния икономически живот. С появата на
концепцията за селски туризъм е налице все по-реална и икономически целесъобразна
възможност за предоставяне на интегрирани туристически услуги като компонент от обща
регионална туристическа инфраструктура. И тъй като съществуващите туристически и
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културно-исторически ресурси на целевата територия не са достатъчни да формират
самостоятелни туристически услуги, нейната близост до функциониращ регионален туризъм с
международна известност (София и Банско), поставя Община Радомир в привилeгирована
позиция за приобщаване към вече изградена туристическа инфраструктура и създаване на
интегрирани продукти и услуги с акцент върху алтернативни форми на туризъм. За
осигуряване на добра възвръщаемост от инвестициите и стабилен ръст на сектора, сериозни
усилия следва да бъдат фокусирани в маркетинга на туристическите дестинации с фокус върху
целостта и разнообразието на предлагания туристически продукт. За целта, от една страна в
Програмата за реализация на ОПР са планирани мерки и действия,
насочени към
облагородяване на туристическа среда и обекти, а от друга – проучване и социализация на
неизследвани ресурси и тяхната интеграция в надобщински продукти и услуги.
ПРИОРИТЕТ 4 ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ
Специфична цел 4.1

Специфична цел 4.2

Специфична цел 4.3

Подобряване качеството на

Изграждане на нова и

Подобряване облика и

компонентите на околната

модернизиране на съществуваща

свързаността между

среда

инфраструктура, осигуряваща

населените места

достъпност и по-добри условия за
живот

Четвъртата приоритетна област се отличава със своята всеобхватност и насоченост
спрямо разнообразните функционални аспекти на общинското развитие. Трите специфични
цели на този основополагащ развитието приоритет се разгръщат в няколко основни тематични
направления (мерки):

Рехабилитация на Общинска пътна и улична мрежи;

Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата;

Рехабилитация на образователната, спортната, здравната, социалната и
културната инфраструктура;

Енергийна ефективност;

Рехабилитация на обществени площи;

Безопасност и защита на населението
Необходимостта от модернизация на цялостната инфраструктура, осигуряваща
достъпност и качество на средата на живот е достатъчно очевидна. Потвърждава се и от над
60% от анкетираните жители на целевата територия. Община Радомир трябва да продължи
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изпълнението на мерките и дейностите по възстановяване на съществуващата и изграждането
на нова екологична инфраструктура – водоснабдителни и канализационни мрежи,
пречиствателни станции за отпадни води. Екологичното измерение на изпълнението на ОПР е
от основно значение както за запазването на природните ресурси, така и за недопускането на
замърсявания, които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората и
останалите живи организми, от които зависи балансът на местните екосистеми.
Интеграцията на маргинализирани групи и групи в неравностойно положение е
приоритетна област на националната програма „България 2020” и една от целите на
Стратегията на ЕС “Европа 2020”. Осигуряването на достъпна и модерна среда - физическа,
институционална и информационна - е ключова предпоставка за подобряване качеството на
живот на лицата, включително от рисковите групи и насърчаване на социалното включване.
По отношение на културния аспект на жизнената среда - усилията и дейностите трябва
да са насочени към откриване, реставриране, съхраняване и консервиране на културноисторическите обекти, както и целесъобразният избор на исторически обекти и културни
ценности за експониране и включването им в туристическите продукти. Без подкрепата за
съхраняване и подобряване на мрежата от културни институции, включително и на читалищата,
културната атрактивност на територията, едновременно с възможностите за спорт и отдих, няма
да е конкурентна на нарастващата потребност от разнообразяване начина, средата и качеството
на живот. Реализирането на мерки за съхраняване и разпространяване на местното изкуство,
традиции и обичаи и тяхното популяризиране е важно за формирането на културен облик на
общината.
Друг, не по-маловажен аспект на жизнената среда е преодоляването на различията в
социален и битов аспект между населените места от градски и селски тип. Това е възможно
чрез целенасочена подкрепа за развитие на селските региони и подобряване качеството на
живот в тези населени места. Постигането на по-голямо качество и разнообразие в
общественото обслужване на селата предполага обезпечаване от здравни, образователни и
социални услуги, заедно с повече разнообразие на търговското предлагане и културните
прояви, при обвързване на селата за съвместно ползване на най-важните обслужващи обекти.
Действията в тази посока са свързани с развитие и обновяване на урбанизираната среда в
селата; изграждането на местната инфраструктура, предлагането на местни основни услуги и
опазването на местното културно и природно наследство. Необходимостта от намиране на
решения в тази посока се споделя от 50% от респондентите на анкетното проучване. Сред
обществената неудовлетвореност от транспортната инфраструктура се нарежда тази, свързана с
жизнената среда (улици, тротоари, алейни настилки, осветлeние, междублокови пространства,
паркинги и др.), посочена от 60% от анкетираните жители на Община Радомир.
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ПРИОРИТЕТ 5 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Специфична цел 5.1

Специфична цел 5.2

Развиване на модерна и отворена към

Насърчаване на общностното развитие на

граждани и бизнес администрация

територията на база на сътрудничество и
широко партньорство

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

Обобщена стратегическа рамка на ОПР на община Радомир 2014-2020
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ВИЗИЯ
Община Радомир – привлекателна за бизнес и алтернативен туризъм европейска община, с високотехнологична индустрия, функционираща
модерна инфраструктура и добър жизнен стандарт

ОБЩА ЦЕЛ НА ОПР 2014 - 2020
Подобряване на жизнената среда и стандарт, и превръщане на местната икономика в конкурентен логистично-индустриален център за
югозападен район

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

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

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

ПРИОРИТЕТ 1
Конкурентноспособна икономика, подкрепена от конкурентна
логистична среда
ПРИОРИТЕТ 2
Човешки ресурси
ПРИОРИТЕТ 3
Туризъм и културно-историческо наследство
ПРИОРИТЕТ 4
Достъпност и качество на средата за живот
ПРИОРИТЕТ 5
Добро управление
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Приоритет

Специфична цел

1. Конкурентноспособна икономика,

1.1 Подобряване на производителността и ресурсната ефективност на предприятията

подкрепена от конкурентна логистична

1.2 Повишаване дела на реализираната местна селскостопанска продукция

среда

1.3 Изграждане на модерна логистична инфраструктура
2.1 Развитие на модерна образователна среда, ориентирана към потребностите на местната

2. Човешки ресурси

икономика
2.2 Повишаване квалификацията на работната сила
2.3 Развитие на предприемачеството

3. Туризъм и културно-историческо
наследство
4. Достъпност и качество на средата за
живот

3.1 Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на местни ресурси и
интегрирани туристически продукти и услуги
3.2 Социализация и маркетиране на културно-исторически активи
4.1 Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща
ефективност, достъпност и по-добри условия за живот
4.2. Подобряване облика на населените места
5.1 Развиване на модерна и отворена към граждани и бизнес администрация

5. Добро управление

5.2 Насърчаване на общностното развитие на територията на база на сътрудничество и широко
партньорство, с акцент върху публично-частното партньорство
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9.

Индикативна финансова таблица

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на
Общинския план за развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни области
от стратегията на ОПР, както и приложените разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната
стойност на всички проекти от Програмата за реализация на Общинския план.
Таблица 36: Индикативна финансова таблица на ОПР на Община Радомир 2014-2020, хил.лв

МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ФИНАНСИРАНЕ
ПРИОРИТЕТ

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА
В КОНКУРЕНТНА ЛОГИСТИЧНА СРЕДА
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО
ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА
ЗА ЖИВОТ
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

в т.ч.
съфина
нсиране
Центра
Общинск
Общ
лен
на
и бюджет
дял (%)
европей
бюджет
ски
проекти

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фирми

Общ
дял
(%)

ОБЩО

75.00
50.00

0.00
10.00

0.22%
1.97%

0.00
400.00

0.00%
13.11%

26770.00
2190.00

77.11%
71.80%

970.00 2.79% 7900.00
300.00 9.84% 100.00

22.12%
3.28%

35715.00
3050.00

550.00

10.00

4.79%

10.00

0.09%

4405.00

37.67%

20.00 0.17% 6700.00

57.29%

11695.00

20000.00
300.00

8960.00
10.00

4.12% 101870.00
1.11%
1475.00

70.35%
81.72%

8000.00

5.52%

144800.00
1805.00
197065.00

20.00% 5970.00
17.17%
20.00

ОБЩО
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Фигура

37: Разпределение

на

финансовите

ресурси

по

източници на финансиране

Фигура 38: Разпределение на финансовите ресурси по приоритетни области
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10.
Индикатори за наблюдение и оценка на плана
Системата от индикатори е неизменна част от цялостната оценка за наблюдение, оценка
и актуализация на ОПР. Тя е основен обективен инструмент за проследяване на стратегическата
част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране.
Индикаторите обхващат широк набор от теми, които пряко кореспондират с икономическото,
социалното и екологичното развитие на общината, отразявайки изпълнението на мерките в
плана.
Системата от индикатори е структурирана в две основни направления – индикатори за
въздействие и индикатори за резултат, напълно удовлетворяващи „Методическите указания…”
на МРРБ. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи степента на постигане
на целите, заложени в ОПР на Община Радомир. Индикаторите за въздействие измерват
достигнатото желано и възможно бъдещо състояние, дефинирано в стратегическите цели. С
индикаторите за резултат се оценява напредъка по реализацията на изпълнението на
специфичните цели.
10.1. Индикатори за резултат
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки към
специфичните цели по приоритетни области на плана. Индикаторите се фокусират върху
предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в
общинското развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация, предоставящи
точна и актуална информация за следените от индикаторите характеристики. Подборът на
индикаторите спрямо спецификата на специфичните цели и приоритети, в съчетание с техния
оптимизиран брой, позволяват успешното прилагане на системата от индикатори по време на
изпълнението на плана и особено при подготовката на планираните оценки.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за прилагане на
ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
"Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по бюджетна линия:
BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Радомир и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

“ДиДжи Консулт” ЕООД

145

Базова
Мярка (№)

Индикатор за резултат

Мерна

Източник на

стойност

единица

информация

(година на

Целева
стойност
/2020 г./

отчитане)

ПРИОРИТЕТ 1 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ПОДКРЕПЕНА ОТ КОНКУРЕНТНА ЛОГИСТИЧНА СРЕДА
Специфична цел 1.1 Подобряване на производителността и ресурсната ефективност на предприятията
Разходи за иновации

Хил.лв

НСИ

Дял на местната продукция, % от общата Анкетно
Мярка 1.1.1 Технологична модернизация и
иновации

Няма данни

+30%

Няма данни

+40%

реализирана на външния пазар

продукция

допитване

Разходи за ДМА

Хил. лв

НСИ

240 797 (2012)

420 196

Произведена продукция

Хил. лв

НСИ

99 126 (2012)

148 689

Хил. лв

НСИ

25 321 (2010)

50 642

Преки

чуждестранни

инвестиции

Специфична цел 1.2 Повишаване дела на реализираната местна селскостопанска продукция
Площи с трайни насаждения
Мярка 1.2.1 Подобряване на условията за Площи за биоземеделие
земеделско производство

Разработено

торфено

находище

Дка

ОА

463 (2010)

710

Дка

ОА

Няма данни

200

Брой

ОА

0 (2013)

1
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Специфична цел 1.3 Изграждане на модерна логистична инфраструктура
Мярка 1.3.1 Превръщане на бившето военно
поделение в гр. Радомир в логистична база

Разкрита логистична база

Брой

ОА

0

1

ПРИОРИТЕТ 2 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Специфична цел 2.1 Развитие на модерна образователна среда, ориентирана към потребностите на местната икономика
Проекти, насърчаващи

Брой

ОА

0 (2013)

15

Брой

ОА

0 (2013)

8

Завършващи средно

% от всички

ОА

Няма данни

10

образование ученици от

завършили

сътрудничество между местни
училища и бизнес
Мярка 2.1.1 Осигуряване на качествено

Модернизирани учебни

образование за всички

кабинети

ромски произход
Специфична цел 2.2 Повишаване квалификацията на работната сила, в т.ч. посредством форми на учене през целия живот
Мярка 2.2.1 Повишаване и адаптация на

Наети по трудово и служебно

квалификацията на работната сила съобразно

правоотношение

потребностите на пазара на труда

Реализирани проекти в полза

Брой

НСИ

Няма данни

+20%

Брой

ОА

0 (2013)

5
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на интеграцията на
непривилегировани групи
Обучени местни лица в
програми за квалификация и

Брой

ОА

0 (2013)

500

ОА

0 (2013)

3

ОА, училища

0 (2013)

20

ОА, ДФЗ

0 (2013)

15

преквалификация
Специфична цел 2.3. Насърчаване на предприемачеството
Новосъздадени социални
предприятия

Брой

Професионално насочени
Мярка 2.3.1 Създаване на нови форми на

младежи в риск от социално

% от общия

предприемачество

изключване и младежи от

брой лица

маргинализирани общности
Реализирани проекти на млади
фермери

Брой
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ПРИОРИТЕТ 3 ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 3.1 Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на интегрирани туристически
продукти и услуги
Включени

местни

територии/обекти
регионални

в
туристически

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

1

ОА

0 (2013)

20

продукти
Мярка 3.1.1 Изграждане на нова и
рехабилитация на съществуваща публична
туристическа инфраструктура

Актуализирана

програма

за

развитие на туризма

Благоустроени съществуващи % от общия
туристически обекти
Разкрит

брой обекти

туристически

информационен център
Разработено

минерално

находище в с. Долни Раковец

ОА

Брой

ОА

Мярка 3.1.2 Подобряване на

Модернизирани

материалната база за настаняване и

настаняване

брой места

Модернизирани заведения за

% от общия

престой база за настаняване и престой

места

Брой

за % от общия

0

1

(2013)
0

1

(2013)

7 (2013)

Няма данни

15

ОА

Няма данни

40
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хранене и развлечения

брой
заведения

Реализирани нощувки

Брой

НСИ

2993 (2012)

8979

ОА, НИНКН2

Няма данни

х

ОА

0

3

ОА

0

5

Специфична цел 3.2 Социализация и маркетиране на културно-исторически активи
Проучени,

разкрити

социализирани НКЦ
Мярка 3.2.1 Проучване и популяризиране на
местното културно-историческо наследство

и Брой

1

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

събития

в

годишния Брой

културен календар

ПРИОРИТЕТ 4 ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА НА ЖИВОТ
Специфична цел 4.1 Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща ефективност, достъпност
и по-добри условия за живот
Мярка 4.1.1 Рехабилитация на общинска
1
2

Дължина на

% от всички

ОА

Няма данни

70

Недвижими културни ценности
Национален институт за недвижимо културно наследство

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се
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реконструирани или

общински

подобрени общински пътища

пътища

пътна и улична мрежа

% от цялата
Рехабилитирана улична мрежа

улична

ОА

Няма данни

40

Метри

ОА

х

х

%

ОА

0 (2013)

90

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

4

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

5

мрежа
Подмяна на водоснабдителни
Мярка 4.1.2 Реконструкция и рехабилитация

тръби

на ВиК мрежата

Население, обслужено от
ПСОВ
Модернизирани физкултурни

Мярка 4.1.3 Рехабилитация на
образователната инфраструктура

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

Мярка 4.1.4 Изграждане и ремонт на

Изградени нови и обновени

инфраструктура за спорт и свободно време

съществуващи спортни обекти

Мярка 4.1.5 Рехабилитация на социална и

Предоставяни нови социални

здравна инфраструктура и създаване на

услуги в общността
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условия за социално приобщаване

Потребители на социални
услуги в общността

Брой

ОА

502 (2013)

653

Брой

ОА

1 (2013)

4

Брой

ОА

7 (2013)

15

ОА

Няма данни

ОА

0 (2013)

10

ОА

0 (2013)

90

Сключени договори между
общината и доставчици на
социални услуги
Мярка 4.1.6 Ремонт и модернизиране на

Обновени обекти в областта на

техническата база в областта на културата

културата и религията
Размер на енергийни

Мярка 4.1.7 Въвеждане на енергийна
ефективност

спестявания
Енергоспестяващи мерки за
улично осветление

Мярка 4.1.8 Безопасност и защита на
населението

Население, ползващо се от
мерки за защита от природни
бедствия и аварии

Toe (тон
нефтен
еквивалент)
Брой
% от общото
население

Съгласно
НПДЕЕ

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

Поддържани зелени системи в

площи

населените места

Метри

ОА

х

х
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Населени места с обновени
централни части и площади

Брой

ОА

0 (2013)

15

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

Брой

ОА

0 (2013)

8

ОА

Няма данни

70

Брой

ОА

0 (2013)

5

Брой

ОА

0 (2013)

1

Брой

ОА

0 (2013)

5

Общински служители,

Мярка 5.1.1 Развитие на резултатноориентирана администрация

успешно преминали курсове за

% от общия

подобряване на

брой

професионалните

служители

компетентности и умения
Извършени оценки на
въздействието на местни
нормативни актове

Мярка 5.1.2 Осигуряване на пространствена
и материална основа за развитие

Въведен Общ устройствен
план
Кадастрални карти

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

Проведени обществени
консултации с местното

Брой

ОА

0 (2013)

20

Брой

ОА

0 (2013)

7

население
Проекти, изпълнени в

Мярка 5.2.2 Сътрудничество и подкрепа

сътрудничество, повишаващи
ефективността в управлението
и общностното развитие

10.2.

Индикатори за въздействие

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността
на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Индикаторите за всяка цел са
формулирани въз основа на ключовите тематични компоненти от съдържанието на целите. Степента на въздействие се отчита с количествено
и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и
инфраструктурното развитие на общината и приноса на това за общото развитие на региона. 132434,2

Индикатор за въздействие

Мерна единица

Източник на
информация

Базова стойност
(година на
отчитане)

Целева стойност
/2020 г./
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осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по бюджетна линия:
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Индикатор за въздействие

Източник на

Мерна единица

информация

Базова стойност

Целева стойност

(година на

/2020 г./

отчитане)

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

% от земеделските

ОА

40% (2013)

30%

Хил. лв.

НСИ

Няма даннни

+50%

Лв.

НСИ

Няма данни

+70%

% от общите приходи

ОА

Няма данни

+50%

площи

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

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

%

Заетост на икономически активното

% от населението на

население

възраст 15-64

Относителен дял на лицата над 7 години

%

Бюро по труда

12 (2012)

6

НСИ

Няма данни

65

НСИ

Няма данни

66
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Индикатор за въздействие

Базова стойност

Източник на

Мерна единица

Целева стойност

(година на

информация

/2020 г./

отчитане)

със средно и висше образование
Вид доходи (наем,
Диверсифицирани доходи

търговия, заплата,

Анкетно допитване

самонаето лице,

сред населението

0 (2013)

2

Х

- 20%

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

средния размер на
% от общото население

месечния доход; ОА
за лица на социални
помощи

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

%

ОА

Няма данни

-90%

Пътнотранспортни произшествия

%

РУ

Х

- 20%

Пречистени отпадни води

% от всичките отпадни

ОА

Х

х
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води на територията
Разход на енергия за общински сгради

%

ОА

100 (2013)

70

Концентрации на фини прахови частици

µg/m3

РИОСВ

32,8 (2010)

25

% от населението

Анкетно допитване

0 (2013)

51%

Удовлетвореност от качеството на
предоставяните услуги
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11.
Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана
Задължително условие за успешната реализация на Общинския план за развитие е
неговата способност за адаптация към промените в общинските характеристики през
следващите седем години. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите
документи през програмния период 2021 - 2027 е нужна неговата актуалност в края на 2020 г.
Тези особености посочват потребността от разработването на система за наблюдение и оценка
на плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и
последователността на операциите във времето.
Целите на системата са да се определи степента на изпълнение на планираните цели, да
се проследи съответствието на плана с променящите се условия и да се аргументира нуждата от
неговата актуализация.
Основните задачи пред системата са информационното обезпечаване, приложението на
системата от индикатори на ОПР, пълноценната координация и взаимодействие на участващите
структури и успешното публично представяне на резултатите от наблюдението.
Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за
измерване на резултатите и въздействието на плана, посочени в предходния раздел.
11.1. Участващи структури
Основните участници са общинския съвет на Община Радомир, Кмета на Общината,
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните институции
осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните общности и
участващите експертни екипи.
Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Практиките за
осигуряване на публичност при подготовката на плана следва да бъдат продължени и във
времето на неговата реализация, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност на
резултатите от ОПР.
Кметът на Общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за
одобрение от общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до
Председателя на Областния съвет за развитие на Перник.
Специализираните дирекции и отдели в Общинската администрация активно се
включват във всички етапи на разработването и реализацията на Общинския план. Тяхната роля
е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на
годишните доклади.
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Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на информация
са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в Перник,
Бюрото по труда, РИОСВ – гр. Перник, Агенцията по заетостта, различни представителни
проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на Областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в Общината.
11.2. Дейности по наблюдението и оценката на плана
Община Радомир разполага с пакет от методологически инструменти за извършване на
наблюдение и оценка на изпълнението на местни политики. Това са:

Методика за мониторинг, контрол и оценка на общински политики на община
Радомир;

Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на
общински политики на Община Радомир;

Правила за изпълнение на механизми за външен мониторинг при изпълнение на
политики и програми на Община Радомир
Посочените документи изчерпателно представят всяка необходима стъпка, затова тук
дейностите по наблюдение и оценка на плана се свеждат до очакваните резултати и продукти от
тях.
Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР,
респективно неговото наблюдение, е годишният доклад. Системата за наблюдение на ОПР
Радомир предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на
докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на плана и
предоставя информация за:

социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на Общината и
прилежащата й външна среда;

степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;

конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
изпълняващите плана;

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

досегашния прогрес на плана;

актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;

ефективността на координацията между компетентните органи.
Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на
ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за
разработване през втората половина на 2017 година и съобразно структурата на настоящия
документ. По този начин междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението
на ОПР и представлява логическо продължение на предходните годишни доклади.
Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. Оценката
синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на системата от
индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Изводите на междинната оценка
отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР. Главните причини за промяна на плана могат
да бъдат продиктувани от динамичните социални и икономически процеси на общинско ниво,
заедно с възникнали съществени изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства
се присъединяват и важни промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от
европейските и националните нормативни и стратегически документи, основните политики и
секторните планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на
настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката определя дали
е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти –
изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение оставащото време от
програмния период. Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за
реализация.
12.
Необходими действия за прилагане принципа на партньорство и сигуряване
на информация и публичност
Действащата нормативна уредба разполага с добре изпитани в практиката инструменти
за управление на реализацията на ОПР. Те са: годишни доклади за изпълнението на ОПР,
междинна и последваща оценка на Общинския план. Законодателството изисква публичното
представяне на докладите – публикуване на официалната страница на Община Радомир, както и
препращането им към основните заинтересовани страни. Участието на партньорите на всички
нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност,
компетентност, ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се
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обогатява както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните
организации в управлението и процеса на взимане на решения.
Установено в практиката е провеждането на публични дискусии, на които отговарящите
за управлението на плана звена представят постигнатите резултати и обсъждат със
заинтересованите страни мерки за преодоляването на възникнали рискове и трудности. Друго
направление в процеса на осигуряване на прозрачност и публичност по време на реализацията
на ОПР е формирането на оперативни партньорства за реализиране на определените с
Общинския план приоритетни проекти, които са неразделна част от Програмата за реализация.
В програмата са описани: организацията за изпълнение на проектите, отговарящата структура и
участващите партньори. Предвижда се общинската администрация периодично да публикува
новини, свързани с ключовите проекти по общинския план, като част от структурата на
интернет портала на Общината. Ефективен инструмент е използването на различни медийни
платформи за популяризиране на инициативите.
Община Радомир разполага с пакет от методологически инструменти за прилагане на
принципа на партньорство Това са:

Методика за мониторинг, контрол и оценка на общински политики на община
Радомир;

Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг, контрол и оценка на
общински политики на Община Радомир;

Правила за изпълнение на механизми за външен мониторинг при изпълнение на
политики и програми на Община Радомир
13.
Програма за реализация на плана
Всички описани стратегически цели, приоритети, специфични цели и насоки за тяхната
реализация се конкретизират в мерки и проекти в Програмата за реализация на ОПР. Същата е
отворен документ, индикиращ конкретните инициативи във времеви и финансов аспект и
посочващ отговорните за изпълнението институции. Програмата е обединяващ документ на
действащите и в новия програмен период секторни стратегии, планове, програми и концепции с
общински характери. Тя е заключителният елемент от структурата на ОПР и водеща
предпоставка за реализацията на плана и неговите цели.
Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти,
определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите, идентифицирането на
отговорни организации и източника на финансирането, както и визиране на един ранен етап на
очакваните резултати и разполагане на цялата планова структура на стратегията на ОПР във
времето са задачите, които се поставят пред Програмата.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена
мярка, която има принос към постигане на конкретна специфична цел от даден приоритет.
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Поради синергичния характер на приоритетите, обаче, всеки резултат от изпълнени проекти по
Програмата носи реални ползи върху останалите цели и приоритети и така се генерира общ
кумулативен ефект от реализацията на Програмата върху развитието на територията.
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Реф.№

Индикативна
стойност в
хил.лв

Наименование

ОБЩА ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ
ПРИОРИТЕТ 1: КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА,
ПОДКРЕПЕНА ОТ КОНКУРЕНТНА ЛОГИСТИЧНА СРЕДА

Източник на
финансиране

Отговорна
институция

Промишлени
предприятия,
земеделски
производители

197 065

32 000
32 000

П.1.1.1.1

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

25 000

ОПИК, частни
капитали

П.1.1.1.2

Разширяване на продуктовия асортимент и пазарния дял
на промишлените предприятия

7 000

ОПИК, частни
капитали

Промишлени
предприятия

1 500

ПРСР, частни
капитали

Земеделски
производители

1 200

ПРСР, частни
капитали

Земеделски
производители

Специфична цел 1.2 Повишаване дела на реализираната местна
селскостопанска продукция

2 700

М 1.2.1

2 700

П.1.2.1.2

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

34 715

Специфична цел 1.1 Подобряване на производителността и
ресурсната ефективност на предприятията
М 1.1.1
Технологична модернизация и иновации

П.1.2.1.1

Период на реализация

Подобряване на условията за земеделско производство
Създаване на нови и разширяване на съществуващи
зеленчукови и овощни насаждения
Увеличаване на площите за производство и
сертифициране на биологични растениевъдни и
животновъдни продукти
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Разработване и екологосъобразна експлоатация на
П.1.2.1.3 торфеното находище в с. Байкалско и привличане на
потенциални инвеститори
Специфична цел 1.3 Изграждане на модерна логистична
инфраструктура
Превръщане на бившето военно поделение в гр. Радомир
в логистична база
М 1.3.1
П.1.3.1.1

500

1015
15

П.1.3.1.2 Реализация на концепцията и техническия проект ‐ I фаза
ПРИОРИТЕТ 2: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Специфична цел 2.1 Развитие на модерна образователна среда,
ориентирана към потребностите на местната икономика
М 2.1.1
Осигуряване на качествено образование за всички

1 000
3 050

П.2.1.1.2

П.2.1.1.3

Прилагане на форми и практики на дуалното обучение,
насърчаващи сътрудничеството между местни училища и
бизнес

Работа с родители, социални работници и медиатори в
училищата при деца от ромски произход
Модернизиране на учебни кабинети с оборудване за
сфери от интерес на учащите, вкл. закупуване и
прилагане на съвременни ИКТ

Община

1015

Изготвяне на концепция и технически проект

П.2.1.1.1

ПЧП,
общински
бюджет

Общински
бюджет
ПЧП

Община
Община

700
700

350

150

200

ОПРЧР, ОПНО,
Програма
"Учене през
Всички
целия живот",
училища
Училищен
бюджет,
предприятия
ОПРЧР,
Всички
Училищен
училища и
бюджет
детски градини
ОПРЧР, ОПНО,
Всички
Училищен
училища
бюджет, МСП
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Специфична цел 2.2 Повишаване квалификацията на работната
сила, в т.ч. посредством форми на учене през целия живот
Повишаване и адаптация на квалификацията на
М 2.2.1
работната сила съобразно потребностите на пазара на
труда

П.2.2.1.1

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

П.2.2.1.2

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

П.2.2.1.3

П.2.2.1.4

1 350
1 350

300

Повишаване квалификацията на педагогическия
персонал, вкл. в планирането и провеждането на
интеркултурно образование и работа със съвременни ИКТ
Осигуряване на стажове в общинска администрация и
местни предприятия за безработни и завършващи средно
образование младежи, вкл. такива в риск от социално

300

150

200

ОПРЧР, ПРСР,
ОПИК,
Програма
"Учене през
целия живот"
и други
донорски
програми
ОПРЧР, ПРСР,
ОПИК,
Програма
"Учене през
целия живот"
и други
донорски
програми
ОПНОИР,
училищен
бюджет
ОПРЧР,
общински
бюджет, МСП

МСП, НПО,
училища,
обучителни
институции

МСП, НПО,
училища,
обучителни
институции

Училища,
обучителни
институции
Община,
училища, МСП
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изключване и младежи от рискови групи

П.2.2.1.5

Осигуряване на заетост на безработни лица по програми,
насърчаващи заетостта
Специфична цел 2.3 Насърчаване на предприемачеството
М 2.3.1
Създаване на нови форми на предприемачество
Разкриване на социални предприятия и други
П.2.3.1.1
инициативи в сферата на социалната икономика

400

300

П.2.3.1.2

200

П.2.3.1.3

Насърчаване на земеделската активност сред
потенциални и действащи млади фермери

500

М 3.1.1
П.3.1.1.1

Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща
публична туристическа инфраструктура
Създаване на туристически информационен център

Община

1 000
1 000

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

ПРИОРИТЕТ 3: ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО‐ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Специфична цел 3.1 Развитие на туризма с акцент върху
алтернативните му форми на базата на интегрирани туристически
продукти и услуги

Национален и
общински
бюджет

ОПРЧР, МТСП,
МСП, НПО
ОПИК
ОПРЧР, МОН,
ОПНОИР,
Училища, НПО
Програма
"Учене през
целия живот"
ПРСР, частни
Земеделски
капитали
производители

11 695
11 205
7 705
200

ПРСР

Община
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Разработване на пакет от тематични интегрирани
туристически услуги, продукти и атракции, вкл.
изграждане/рехабилитация на прилежаща
П.3.1.1.2 инфраструктура и промоция ("Антично тракийско
селище", с. Байкалско; Крепостта, с. Байкалско; резервати
"Острица", "Чокльово блато", природна забележителност
"Янкьовец")
Създаване и поддръжка на съвременна система с
П.3.1.1.3 указателни и информационни табели за природните и
антропогенни обекти
Разработка и усвояване на минерално находище в с.
Долни Раковец (изграждане на санитарно‐охранителни
П.3.1.1.4
зони за минералните извори и създаване не условия за
предоставяне на балнеоложки услуги)
Актуализиране на общинската програма за развите на
П.3.1.1.5
туризма
Подобряване на материалната база за настаняване и
М 3.1.2
престой
Изграждане на къщи за гости, вкл. среда за хранене и
П.3.1.2.1
отдих на територията на цялата община
Специфична цел 3.2 Социализация и маркетиране на културно‐
исторически активи
Проучване и популяризиране на местното културно‐
М 3.2.1
историческо наследство
П.3.2.1.1

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

1 500

ПРСР

Община, НПО,
частни
инвеститори

500

ПРСР

Община и НПО

5 500

ПЧП,
общински
бюджет

Община

5

Общински
бюджет

Община

ПРСР, частни
капитали

Частни
инвеститори

Общински
бюджет,
НИНКН

Община

3 500
3 500
490
490
10
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П.3.2.1.2

Подобряване условията за експониране и представяне на
местното културно наследство в музеи и читалища на
територията на цялата община чрез въвеждане на
съвременни техники за интерпретация и анимация

Провеждане на традициионни фестивали и събигия от
П.3.2.1.3 културния календар на територията , вкл. "Панаир на
занаятите"
ПРИОРИТЕТ 4: ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ
Специфична цел 4.1 Изграждане на нова и модернизиране на
съществуваща инфраструктура, осигуряваща ефективност,
достъпност и по‐добри условия за живот
М 4.1.1
Рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа
П.4.1.1.1

П.4.1.1.2
М 4.1.2

П.4.1.2.1

Рехабилитация на общински пътища

300

ПРСР, МК,
Общински
бюджет

Община

180

Общински
бюджет

Община

144 800
129 200
6 000
3 500

Рехабилитация на уличната мрежа

2 500

ПРСР, МИП,
национален и
общински
бюджет
ПРСР, МИП,
национален и
общински
бюджет

Община

Община

111 850

Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата
Интегриран проект за подобряване на
водоснабдителната инфраструктура в с. Извор и с. Друган

5 850

ПРСР,
ПУДООС,
национален и
общински
бюджет

Община
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П.4.1.2.2

П.4.1.2.3

П.4.1.2.4

П.4.1.2.5

Интегриран проект за подобряване на ВиК
инфраструктура и изграждане на обща ПСОВ в с.
Стефаново, с. Д.Раковец,

10 000

Изграждане на канализационна инфраструктура и ПСОВ в
с.Дрен
Комплексен проект за реконструкция и доизграждане на
водопроводна инфраструктура в селата Прибой, Дебели
лаг, Негованци, Бобораци, Поцърненци, Байкалско,
Углярци, Драгомирово, в т.ч. ремонт на водовземни
съоръжения, напорни резервоари, помпени станции.
Изпълнение на проект ‐ воден цикъл на гр. Радомир и
изграждане на ПСОВ

6 000

5 000

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

85 000

М 4.1.3

Рехабилитация на образователната инфраструктура

П.4.1.3.1

Ремонт на сградите и на спортните площадки и
физкултурните салони към тях на училищата

600

П.4.1.3.2

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

350

М 4.1.4

Изграждане и ремонт на инфраструктура за спорт и
свободно време

ОПОС

Община

Община

Община

Община

950
МОН,
национален и
общински
бюджет
Национален и
общински
бюджет

Община

Община

7 450
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П.4.1.4.1

Ремонт на спортна зала в гр. Радомир

1 850

П.4.1.4.2

Изграждане на плувен комплекс в гр. Радомир

4 000

П.4.1.4.3

Изграждане на спортни площадки и зони за отдих в гр.
Радомир

800

П.4.1.4.4

Изграждане на мини футболни игрища в селата

600

П.4.1.4.5

Изграждане на велосипедна алея в гр. Радомир
(новопроектирано трасе по протежение на града посока
запад ‐ изток с дължина около 5 км.), като по трасето на
алеята се изгради и широколентово трасе за пренос на
данни

200

М 4.1.5

Рехабилитация на социална инфраструктура и създаване
на условия за социално приобщаване

800

П.4.1.5.1

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

800

ПРСР, ММС,
национален
бюджет и
общински
бюджет
ПРСР, ПЧП,
общински
бюджет
ПРСР,
общински
бюджет,
частни
капитали
ПРСР,
общински
бюджет,
частни
капитали

Община

Община

Община

Община

ПРСР, ПЧП,
общински
бюджет

Община,
бизнес

ОПРЧР,
национален и
общински

Община, НПО
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бюджет
М 4.1.6

Ремонт и модернизиране на техническата база в областта
на културата

П.4.1.6.1

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

500

П.4.1.6.2

Създаване на експозиция на "Военното дело" на
Радомирци в гр. Радомир

400

М 4.1.7

Въвеждане на енергийна ефективност

22 000

П.4.1.7.1

Изготвяне на технически проекти и проучвания за
изпълнение на мерки за въвеждане на интелигентно
енергийно управление на територията на общината

1 500

П.4.1.7.2

Подобряване на енергийната ефективност на сгради
публична и частна общинска собственост на територията
на общината

10 000

П.4.1.7.3

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни
сгради, на територията на Община Радомир

900
ПРСР, МК,
национален и
общински
бюджет
ПРСР, МК,
ПЧП,
национален и
общински
бюджет
Програма
ЕЛЕНА, МИЕ,
МФК
ПРСР, МИЕ,
МФК,
национален и
общински
бюджет

5 000

МИЕ, МФК

Община,
читалища

Община

Община

Община

Управители на
етажни
собствености
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П.4.1.7.4

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

3 500

П.4.1.7.5

Инсталиране на енергоспестяващо осветление по улици

2 000

М 4.1.8

Безопасност и защита на населението

1 250

П.4.1.8.1

Почистване и корекция на напоителни съоръжения, в т.ч.
р. Главеш в басейна на р. Струма – землищата на селата
Негованци, Бобораци, Беланица, Извор, Дебели лаг.

600

П.4.1.8.2

Корекция и почистване на дере – с. Житуша

250

П.4.1.8.3

Почистване на дере – с. Долна Диканя

150

МСП,
земеделски
ОПИК, ПРСР,
МИЕ, МФК, производители,
Община,
национален и
управители на
общински
етажни
бюджет
собствености
ПРСР, МИЕ,
МФК,
Община
национален и
общински
бюджет
ПУДООС,
национален и
общински
бюджет
ПУДООС,
национален и
общински
бюджет
ПУДООС,
национален и
общински
бюджет

Община

Община

Община
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П.4.1.8.4

Корекция на река в с. Друган

250

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

15 600

Реконструкция на централна градска част на град
Радомир

6 000

П.4.2.1.2

Ремонт и реконструкция на централни части в населените
места в Община Радомир

9 000

П.4.2.1.3

Благоустрояване на паркове, зелени площи и зони за
отдих (вкл. парк Бучалото)

П.5.1.1.3

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

Община

15 600

П.4.2.1.1

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО
Специфична цел 5.1 Развиване на модерна и отворена към
граждани и бизнес администрация
М 5.1.1
Развитие на резултатно‐ориентирана администрация
Поддържане на практики и стандарти за управление на
П.5.1.1.1
качеството
Въвеждане на нови и подобряване на съществуващи
П.5.1.1.2
услуги, вкл. интегриране и електронизация

ПУДООС,
национален и
общински
бюджет

600

ПРСР, МИГ,
Общински
бюджет
ПРСР,
Общински
бюджет
ПРСР,
Общински
бюджет

Община

Община

Община

1 805
1 075
565
50

Общински
бюджет

Община

300

ОПДУ

Община

70

ОПДУ

Община
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П.5.1.1.4

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

Езиково обучение и професионална квалификация на
служители на общинска администрация
Реализиране на проект: „Изграждане на механизми и
повишаване на капацитета в община Радомир за
прилагане на ефективни и ефикасни политики за
устойчиво развитие”
Създаване на електронни архиви в общината
Осигуряване на пространствена и материална основа за
развитие
Изготвяне на Общ устройствен план на Община Радомир
Изработка на кадастрални карти на населените места в
Община Радомир

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

70

ИПАЕИ,
общински
бюджет

Община

65

ОПАК

Община

10

ОПДУ

Община

МИП
МИП,
общински
бюджет

Община

510
150
360

Община

730
100

П.5.2.1.1

Подобряване на процеса за провеждане на обществени
консултации

50

П.5.2.1.2

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

50

М 5.2.2

Сътрудничество и подкрепа

630

П.5.2.2.1

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

500

ОПДУ,
общински
бюджет
ОПДУ,
общински
бюджет
ПРСР,
общински
бюджет,

Община

Община

Община,
бизнес, НПО
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частни
капитали

П.5.2.2.2

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

130

ОПДУ,
общински
бюджет

Община
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14.

Предварителна оценка на плана

15.
Мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към
вече настъпилите промени
Изменението на климата е едно най-големите съвременни предизвикателства пред
управлението и човечеството като цяло. От няколко години Европейският съюз се е
ангажирал да се справи с изменението на климата на вътрешно и международно равнище
и е поставил този ангажимент в челните места в дневния ред на ЕС, както е отразено и в
европейската политика в областта на изменението на климата. В действителност, ЕС е
предприел действия за ограничаване на емисиите от парникови газове във всички сфери
на своята дейност в стремежа си да постигне следните цели: консумирането на по-малко
замърсяваща енергия по по-ефективен начин, създаването на възможности за по-чист и
по-балансиран транспорт, възлагането на по-големи екологични отговорности пред
фирмите, без с това да компрометира тяхната конкурентоспособност, обезпечаването на
екологосъобразно планиране за използването на земята и селското стопанство и
създаването на условия, допринасящи за научни изследвания и иновации.
По-долу е представено резюме на методологическата рамка ЕС за борба с
изменението на климата.
Реалистична рамка за дългосрочна политика
Вследствие от работата по Европейската програма по изменението на климата
Европейският съюз предлага реалистична стратегия по изменението на климата,
защитаваща практическите действия за предотвратяване повишаването на температурата
на земната повърхност с повече от 2°С над прединдустриалните равнища. В подкрепа на
рамката са разработени следните стратегически документи.

Стратегия относно изменението на климата: основи на стратегията

Стратегия за изменението на климата до 2020 година и след това

Стартиране на Европейската програма за изменението на климата
Намаляване на емисиите от парникови газове като приоритетна цел
Намаляването на парниковите газове е ключов компонент от европейските
действия. ЕС е въвел механизъм за мониторинг, за да проследява редовно емисиите и
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поглъщането на тези газове. С оглед на постепенното намаляване на емисиите ЕС е създал
и система въз основа на пазарните правила, схема за търговия с емисии от парникови
газове и конкретни правила относно флуорираните парникови газове. Следните документи
детайлизират целите и стъпките в намаляване на емисиите от парникови газове:

Намаляване на парниковите газове до 2020 г.

Емисии на парникови газове: намаляване на емисиите с 20 % или повече до
2020 г.

Механизъм за мониторинг на емисиите на парникови газове

Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Намаляване на флуорираните парникови газове
Мониторинг и адаптиране към неизбежните последствия от изменението на
климата
Степента на климатичните въздействия може да бъде измерена благодарение на
системата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМООС), докато
няколко европейски мерки предоставят възможност за спешна реакция. Те включват
конкретно механизмът за гражданска защита на Общността и конкретни мерки, касаещи
наводненията и сушите. През 2007 г. Комисията прие Зелена книга относно адаптирането
към изменението на климата в Европа.

Европейска програма за наблюдение на Земята (GMES)

Адаптиране към изменението на климата

Механизъм за гражданска защита

Управление и оценка на наводненията

Борба с обезлесяването

Борба срещу нелегалното сечене и извозване на дървени трупи
(предложение)
Протоколът от Киото и ангажиментът на ЕС в международните преговори
На международната арена ЕС има водеща роля в усилията за борбата с
изменението на климата и участва активно в преговорите по тази тема. През 1998 г. ЕС
подписа Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на
климата, който се занимава с шест парникови газа. Нещо повече, за да помогне на
развиващите се страни да се изправят срещу предизвикателството на изменението на
климата, ЕС прие стратегия относно изменението на климата в контекста на
сътрудничеството за развитие.

Протокол от Киото за изменението на климата;
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за
прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по
бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Радомир и при
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Прилагане на Протокола от Киото;

Стратегия относно изменението
сътрудничеството за развитие

на

климата

в

контекста

на

По-малко замърсяваща, по-ефективна енергия
Тази серия от мерки също фокусира енергийния пазар повече върху устойчивостта,
особено чрез данъчни мерки чрез документи, насочени към:

Енергийна политика за Европа;

Рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и
електричеството

Устойчиво генериране на енергия от изкопаеми горива

Демонстрация на улавянето и съхранението на СО2
Контролиране и рационализиране на енергийното потребление благодарение на
енергийната ефективност
ЕС стартира широкомащабни консултации на база на Зелена книга и прие план за
действие за периода 2007 - 2010 г., за да направи енергийната ефективност и
енергоспестяването ключови компоненти на европейската енергийна политика. Съюзът
прие и конкретни мерки, в частност относно енергийната ефективност и етикетирането на
енергопотребяващите продукти. Разработени са следните документи:

Цел за енергийна ефективност за 2020 г.

План за действие за енергийна ефективност (2007 - 2012)

Зелена книга за енергийната ефективност

Към европейски стратегически план за енергийните технологии
Да направим възобновяемата енергия истинска и достъпна алтернатива
До 2020 г. общо 20 % от потреблението на енергия в Европа трябва се задоволява
от възобновяеми източници: такава е целта, която ЕС си постави през 2007 г. За
постигането на тази цел съюзът прие мерки, насочени към насърчаването на
възобновяемите енергийни източници и развиването на пазарите в секторите за биомаса и
биогорива, наред с другите мерки. Разработени са следните документи в подкрепа на
ВЕИ:

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници

Пътна карта за възобновяемите енергийни източници

План за действие за биомасите

Стратегия на ЕС за биогоривата
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за
прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по
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По-чист и по-добре балансиран транспорт - постигане на целите на
транспортната политика
Амбициозното възобновяване на транспортната политика на ЕС чрез Бялата книга,
приета през 2001 г., ще даде значителен принос към намаляването на въздействието на
транспорта върху изменението на климата. Постигането на тази цел ще изисква конкретно
по-добро управление на товарния транспорт и обуздаване на технологиите.

Бяла книга: Европейска транспортна политика за 2010 г.
Установяване на баланс между сухопътния и въздушния транспорт и околната
среда
ЕС прие широка гама от мерки за намаляване на въздействието на сухопътния и
въздушния транспорт, включваща мерки за намаляване на нивата на замърсяващите
емисии, мерки за управление на движението и данъчни мерки.

Облагане с данък на тежкотоварни автомобили: директива „Евровинетка”

Данъци, свързани с леките автомобили

Авиация и изменение на климата

Рамка за създаването на Единно европейско небе (SES)

Единно европейско небе II

„Чисто небе”

Интернализация на външните транспортни разходи
Насърчаване на транспорта по железопътните линии и водните пътища и
интермодалност
За подобряване на баланса между начините за транспорт и за насърчаването на помалко замърсяващи транспортни средства ЕС подкрепя разработването на мерки за
насърчаване на железопътния, морския и водния транспорт и за обединяването на
различните начини на транспорт (интермодалност).

Бяла книга: Стратегия за съживяване на железопътната мрежа на Общността

Насърчаване на вътрешния воден транспорт „NAIADES”

Програма за насърчаване на корабоплаването на къси разстояния

Стратегия за намаляване на атмосферните емисии от мореплавателни съдове

Програма „Марко Поло II”

Зелена карта за морската политика

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за
прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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Конкурентни, отговорни фирми
Фирмите са задължени да вземат под внимание и да намалят влиянието на своите
дейности върху околната среда (според принципа „замърсителят плаща”). Инструментът
„Отговорност за околната среда им помага за това.

Отговорност за околната среда
Селско стопанство и планиране за използването на земята в полза на околната
среда
Емисиите от парникови газове в резултат от човешката дейност могат да се
намалят чрез адекватно управление на земята, което включва освен другите неща,
съхранението на въглерода и насърчаването на нискоемисионните дейности. Мерките в
тази посока са:

Улавяне и съхранение на въглероден диоксид

Тематична стратегия за защита на почвите

Депониране на отпадъци

Производство и етикетиране на органични продукти
Адаптирана рамка за иновации
ЕС е създал множество пакети за пряко и косвено финансово съдействие, особено в
подкрепа на новаторските проекти и технологичното развитие.

SET - План за разработване на технологии с ниски нива на въглеродни
емисии

Седма рамкова програма

Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации

План за действие в полза на екологичните технологии

Стратегически план за енергийните технологии (план SET)
В периода 2013-2020 г. България изпълнява Трети национален план за действие по
изменение на климата. Планът предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите
парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с политиката на
страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на националната
икономика за редукция на емисиите. Общият ефект от предвидените мерки ще гарантира
изпълнение на поетите ангажименти и постигане на правно обвързващите за страната ни
европейски цели. Рамката на плана се базира върху т.нар „Трите 20”, които
представляват следните цели на ЕС:
• 20% увеличаване на енергийната ефективност;
“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за
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• 20% намаляване на емисиите парникови газове спрямо нивата им от 1990 г.;
• 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на
енергия в ЕС до 2020 г., включително 10% дял на биогоривата в транспорта.
Националните цели на държавите-членки за дял на ВЕИ в крайното енергийно
потребление към 2020 г. варират от 10% до 49%. Целта на България е определена на 16%,
в т.ч. 10% дял на биогоривата в крайното потребление на транспортни горива.

“Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на механизми и повишаване на капацитета в Община Радомир за
прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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