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ВЪВЕДЕНИЕ 

Предлаганият Общинският план за развитие (ОПР) на община Брезник – 2014-

2020 г. втори поред такъв документ след приемане на Закона за регионално 

развитие през 2004 г.  С този се определят целите и приоритетите на общинската 

политика за развитие на община Брезник в периода 2014-2020 г. При неговото 

разработване са отчетени стратегическите насоки, заложени в стратегическите и 

плановите  документи от по-високите нива – Областната стратегия за развитие на 

област Перник  и  Плана за развитие на Югозападен район.  

С реализацията на ОПР на общината за програмния период 2007-2013 г., 

органите имащи отношение към изпълнението му  придобиват опит  в подготовката 

и реализацията на инвестиционни проекти, финансирани от европейските фондове 

(чрез Националните оперативни програми). 

Целта на настоящия планов документ  е да се извърши системен и комплексен 

анализ на състоянието на основните икономически и социални процеси в общината 

и на основата на цялостна оценка на силните и слабите страни и да се изведат 

основните дългосрочни цели и приоритети за развитие на община Брезник. В 

рамките на този документ се посочват инструментите и механизмите за изпълнение 

на стратегическата част на ОПР и действията по наблюдението, оценката и нейната 

евентуална  актуализация през следващите години.   

При съставянето на Общинския план  за развитие са отчетени следните 

принципни изисквания, които отразяват протичащите процеси в общината:  

 Първо – Реалното активизиращо (стимулиращо) или задържащо 

въздействие на протичащите процеси в сферата на демографското, 

социално-икономическото и инфраструктурното развитие на 

територията;  

 Второ – Желанието за реалистичност и прагматичност при 

създаването на ОПР на община Брезник  и на съставните му компоненти 

– Визия, стратегически цели, приоритети и мерки. Това изискване е 

отчетено при анализа и оценката на ресурсите, процесите и 

потенциалите на развитие на общината, както и с провежданите 

общински  политики;  

 Трето – Независимо от факта, че Общинския план  за развитие е 

продукт на съвместните усилия на кмета на общината, на общинската 

администрация, на външни  експерти, на други заинтересовани страни, 

отговорността и задължението за изпълнение на ОПР на община 

Брезник  е на кмета и на общинската администрация. Общинският 

съвет осъществява контрола по изпълнението на плана. Това поражда 

високи изисквания към местната власт от една страна, а от друга 

изисква прилагането на различни механизми за партньорство с всички 
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местни участници и заинтересовани страни. В това отношение община 

Брезник има потребност и задължение от многостранни контакти при 

неговото изпълнение при широко прилагане на принципите на 

прозрачност, публичност и партньорство; 

 Четвърто – Положителен момент при изработване на новия ОПР е 

обстоятелството, че в програмния период предстои общината да 

разполага с изготвен и напълно процедиран и приет Общ устройствен 

план.  По този начин на практика община Брезник ще разполага с два 

плана (в сферата на устройственото  и в сферата на регионалното 

планиране). Синхронизацията в прилагането на двата плана е една 

добра възможност за реализация на подхода на т.нар. “пространствено 

планиране”, широко прилаган в редица европейски страни. 

Друга важна особеност на Общинският план за развитие на община Брезник 

за периода 2014 – 2020 г. е за приемствеността на постигнатите резултати от 

изпълнението на сега действащия ОПР на общината (2007-2013 г.). ОПР на община 

Брезник има за задача да подпомогне общинската администрация при 

провеждането на политика за създаване на условия за ефективно справяне с 

предизвикателствата на икономическата криза, като приоритетни за общината  са 

дейностите, за които има най-добри условия за развитие (ефективно използване на 

разполагаемите териториални   ресурси – обработваеми земи, металосъдържащи 

руди, природни забележителности и др., които могат да бъдат използвани за по-

нататъшното развитие и диверсифициране на аграрния и горски сектор, добивна и 

преработваща промишленост, на разнообразни форми на туризъм и др., 

осигуряващи  заетост на населението, повишаване конкурентността на местната 

икономика, овладяване на негативните демографски проблеми и движението на 

населението.  

Общинският план за развитие на община Брезник е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие. При неговото 

изработване стриктно са спазвани изискванията на “Методическите указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България /2012-2022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 

/2014-2020/, Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за 

развитие /2014-2020/ /„Методическите указания за..."/ на МРРБ; 

Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ. Подлежи 

ежегодно на отчет, актуализация и допълнение. За целта в него са заложени 

механизми за наблюдение, анализ и  оценки (мониторинг) на изпълнението му. В 

ОПР за периода 2014-2020 г. е избягната слабостта на ОПР за периода 2007-2013 г. , а 

именно – заложени са индикатори, които са с високи възможности за 

информационно осигуряване. Тяхното използване дава реална оценъчна  представа 

за изпълнението на стратегическите цели, приоритети и мерки на ОПР. По такъв 
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начин годишните доклади и Междинната оценка (МО) за изпълнението на плана ще 

имат по-обективен оценъчен характер.    

В работата при финализиране на текстовете на ОПР бяха отразени бележките 

и препоръките на Възложителя, както и препоръките, направени в 

Предварителната оценка за социално-икономическо въздействие, изготвена от 

отделен независим екип, на който екипът изработил настоящия Общински план,  

изказва своята благодарност. 
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1 ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД 

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на 

община Брезник през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и 

конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното 

развитие в България и ЕС, да изрази местната специфика и да направи 

аргументирани предложения решаване на социалните, икономическите, 

екологичните, културните и управленските предизвикателства към постигане 

устойчиво и балансирано развитие на общината. 

1.1 Цели на ОПР 

Общинският план на Брезник е оперативен документ, обединяващ целите и 

начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната 

стратегия за развитие на област Перник,  

Основната цел е да определи рамките на провежданите общински политики 

за постигане на предварително формулирани, обсъдени и приети стратегически 

цели и конкретизиращите ги приоритети и специфични цели (мерки). Тя е 

ориентирана към очертаване на обща рамка, включваща конкретните действия за 

устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво  

Така формулирана, основната цел на ОПР е предвидено да се базира на 

основата на: 

 обективен анализ на разполагаемите природни, човешки, финансово-

инвестиционни и други ресурси, с които разполага община Брезник, на 

състоянието и на очертани тенденции в развитието на общинския социално-

икономическия и инфраструктурен комплекс; 

 предлаганите механизми за реализация на общински политики; 

 прилагане на принципа на последователност от конкретни действия за 

реализация на предложените мерки с инвестиционен и друг характер за 

устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.  

Общинският план за развитие на община Брезник е не само основен планов, а 

и оперативен документ за реализация на стратегическите насоки в развитието на 

общината през в програмния период 2014-2020 г.. 

1.2 Задачи на ОПР 

За да се реализира така представената основна цел на Общинския план за 

развитие на община Брезник в плановия период 2014-2020 г. за нейното 

изпълнение се формулират следните задачи: 
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 Задълбочено анализиране на състоянието, процесите и тенденциите в 

развитието на всички сфери в общината, като се оцени и мястото на общината 

в регионален аспект; 

 Отчитане на новите политики за устойчиво развитие на национално, 

регионално и местно равнище, отчитащи разполагаемите потенциали и 

териториални ресурси; 

 Отчитане и прилагане на действащата законодателна рамка в сферата на 

регионалното развитие, устройственото планиране, екологията и др.; 

 Прилагане на принципа за надграждане (за приемственост) между ОПР в 

програмния период 2007-2013 г. с ОПР за програмния период 2014-2020 г. 

изразяваща се и в провежданата политика по приети стратегически цели и 

приоритети; 

  Очертаване на реалистична стратегия за развитие в програмния период 

2014-2020 г. конкретизирана със стратегически цели, приоритети и 

конкретни мерки за постигане на целите;  

 Прилагане на принципа за корелация на целите и приоритетите, заложени в 

стратегическите и планови документи от по-високите йерархични нива, т.е. 

взаимната им обвързаност и кохезия чрез прилагане на подходите за 

планиране отдолу-нагоре и отгоре-надолу; 

 Предлагане на структура на ОПР, която да е съобразена с изискванията на 

утвърдените през 2011 г. от МРРБ „Методически указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България /2012-

2022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, 

Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за 

развитие“; 

 Разработване на аналитичен раздел на ОПР, съобразен с изискванията на 

Методическите указания, включващ покомпонентни анализи и оценки на 

състоянието, очертаване на тенденции в досегашното развитие - базирани на 

официализирана статистическа и оперативна информация; 

 извеждането на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, 

заедно със синтезиран SWOT анализ; 

 Разработване на стратегическа част на ОПР, включваща формулировки за: 

 визия за развитие на общината в средносрочна перспектива; 

 стратегически цели на местното, общинско развитие; 

 приоритетни области на общинското развитие; 

 мерки, конкретизиращи стратегическите цели и приоритетните области 

на общинското развитие; 

 Разработване на ресурсна част за изпълнение на ОПР – индикативна 

финансова таблица, включваща конкретните дейности и проекти за 
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периода 2014-2020 година с тяхното финансово и институционалното 

осигуряване;  

 Система за мониторинг – наблюдение, анализ и оценки на изпълнението, 

включваща обоснова и практически приложима система от индикатори; 

 Разработена приложима система от механизми за управление на процесите за 

реализация на ОПР.  

1.3 Стратегическа и нормативна рамка 

Стратегическата рамка, очертаваща условията, в които се ситуира ОПР на 

община Брезник, включва насоките за устойчиво комплексно развитие, заложени в 

стратегическите и планови документи от по-високите йерархични нива, които имат 

пряко или косвено отношение към развитието и на община Брезник в плановия 

период 2014-2020 г. Такива са предвижданията в Областната стратегия за 

развитие на област Перник (2014-2020 г.), Регионалния план за развитие на 

Югозападния район (2014-2020 г.). В това отношение се отчитат и насоките за 

развитие, заложени в някои документи на национално ниво- Национална стратегия 

за регионално развитие (2012-2022 г.).  

ОПР на община Брезник е разработен в синхрон и с Националната концепция 

за пространствено развитие 2013-2025 г. в която се съдържат принципни 

изисквания към двата вида планове на общинско равнище – Общински план за 

развитие и Общ устройствен план на общината. 

При разработване на ОПР са отчетени и законово определеното изискване за 

т.нар. външна съгласуваност на общинския план със стратегическите и планови 

документи от по-високите йерархични нива (чл. 12 и чл. 13 от ЗРР). В съответствие с 

посоченото нормативно изискване стратегическите цели и приоритети, съдържащи 

се в документите по ЗРР от по-високото областно ниво (ОСР на област Перник) са 

съобразени с потенциалите и ресурсите на общината и получават подходящ 

конкретен израз в рамките на общинското развитие в съответния 7 годишен 

програмен период. В това отношение са предложени възможности за съгласуваност 

в целите и приоритетите и ограничаване до минимум на несъответствията и на 

потенциалните конфликти. Това изискване се съдържа и в Методическите указания 

на МРРБ. 

Стратегическата рамка, очертаваща различните видове среди (нормативно-

правна, икономическа, инвестиционна, ресурсна, институционална и др.), освен 

посочената система за планиране на национално, регионално и местно ниво 

включва още: 

 Действащите и предстоящите за изпълнение национални програми за 

финансиране от европейските финансови и инвестиционни програми, които 

ще функционират в програмния период 2014-2020 г.; 

 Други програми и финансови инвестиционни инструменти; 
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 Секторни стратегии, планове и програми на национално и на общинско 

значение, които са с времеви хоризонт на изпълнение, частично или напълно 

съвпадащ с програмния период 2014-2020 г. 

Според ЗРР и Методическите указания на МРРБ, задължително се изисква 

постигане на взаимодействие между различните документи за стратегическо 

планиране, като се отчитат йерархичните нива и логическата обвързаност между 

тях на европейско, национално и областно ниво. Опитът при разработване и при 

реализацията на ОПР на по-малки общини показва, че на практика се прилага 

взаимна логическа обвързаност (т.нар. „външна“ обвързаност на ОПР) с 

регионалните планове и с областните стратегии.  

Нормативната рамка, определяща изискванията към Общинския план за 

развитие на общината, касае основно неговата структура, обем и съдържание. 

Основния нормативен документ, в който се съдържат тези изисквания е Законът за 

регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Друг нормативен 

документ, определящ изискванията за структурата и съдържанието на ОПР са 

споменатите Методически указания на МРРБ (2011 г.). Съдържанието на общинския 

план е съобразено с изискванията на Чл. 13, ал. 2 от ЗРР и с тези на Методическите 

указания на МРРБ (2011 г.). 

Стратегическата рамка на ОПР на община Брезник за програмния период 

2014-2020 г. е насочена към осигуряване на условия водещи до: 

 Ефективното използване на ресурсите (с публичен и частен характер), които 

могат да бъдат осигурени за реализацията на предвидените мерки (проекти) 

по формулираните цели и приоритети на плана; 

 Подобряване на бизнес средата в общината и възможностите за привличане 

на местни и външни инвеститори; 

 Развитие на икономика, съобразена с ресурсите и потенциалите на община 

Брезник; 

 Повишаване качествата на живота и на средите за живеене, труд, обслужване 

и отдих – фактор за задържане на населението в общината; 

 Запазване, а в определени случаи и подобряване на параметрите на околната 

среда, като фактор за съхранението на природните условия и здравето на 

населението; 

 Подобряване на административния капацитет – фактор за модерно и 

качествено обслужване на бизнеса и населението;  

1.4 Териториален обхват и времеви хоризонт на действие на плана 

Териториалният обхват на ОПР включва цялата община. 

Времеви хоризонт. Стратегическите и плановите документи, произтичащи от 

ЗРР са със 7 годишен планов период на действие. Този времеви хоризонт е 
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синхронизиран със седем годишните периоди на планиране, възприети в ЕС. 

Стратегическите и планови документи, приети в страната след приемането ѝ за 

пълноправен член на ЕС бяха с хоризонт на действие 2007-2013 г. Сега 

разработените документи (стратегии и планове) по Закона за регионално развитие 

са за плановия период 2014-2020 г. С този времеви хоризонт се съобразяват и 

секторните стратегии, планове и програми.  

В рамките на посочения времеви хоризонт (2014-2020 г.) се предвижда да 

бъдат разработени и документите, с които се отчита изпълнението на приетите 

стратегии и планове. В края на всяка текуща година от програмния период се 

изготвят годишни доклади за изпълнението на общинските планове. До края на 

третата година от приемането им е предвидено изработване на Междинна оценка, а 

след приключване на програмния период – Последваща оценка за тяхното 

изпълнение.  

1.5 Структура на Общинския план 

Качествата на ОПР и изпълнението на предназначението и на задачите му са 

функция от неговата структура. За да се избегнат различните виждания за 

структурата на ОПР и да има възможност те да бъдат ползвани и за целите на 

регионалното развитие и на свързаната с него регионална политика е предвидена 

възможността отделните общински планове да бъдат разработени с прилагане на 

единен методически подход и да имат една до голяма степен универсална структура. 

Тези изисквания са заложени в действащите Методически указания на МРРБ 

(2011 г.). 

Отчитайки посочените нормативни и методически изисквания ОПР на 

община Брезник – 2014-2020 г. има структура, която условно включва 5 блока 

(раздела), а именно: 

 Въвеждащ; 

 Аналитичен; 

 Стратегически; 

 Мониторингов; 

 Управленски 

Така структуриран, ОПР на общината включва в себе си резултати от 

проучвания, които формират няколко основни групи. 

Първата група е свързана с осъществяване на проучвания, разкриващи 

същността, предназначението, целите и задачите на този основен общински 

документ, анализи на състоянието на природния и социално-икономическия 

комплекс, инфраструктурната осигуреност и състоянието на компонентите на 

околната среда. На основата на тези анализи и на очертаните тенденции в 

развитието на общината за ретроспективен 7 годишен период се предлага 

комплексен SWOT анализ, който в синтезиран вид представят ресурсите и 

потенциалите на общината, възникналите проблеми в тяхното усвояване, 
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възможностите за използването им и очаквани рискове в това отношение. SWOT 

анализът се представя под формата на утвърдена матрица, приложима при подобен 

вид стратегически и планови документи. 

Втората група проучвания по изработването на ОПР на община Брезник 

включва добре обоснована стратегия за развитие на общината в програмния период 

2014-2020 г, вкл. с възможността за нейното реализиране чрез система от мерки 

(конкретни проекти). 

Третата група проучвания свързани с изпълнение на ОПР е за предлагане 

на работеща система от индикатори за наблюдение, анализ и оценки на 

изпълнението на самия общински план. Досегашният опит от първите общински 

планове за програмния период 2007-2013 г. показват една съществена тяхна 

слабост, присъща за голяма част от тях – наличие на неработеща система за 

наблюдение, анализ и оценки на изпълнението им. Това затруднява изготвянето на 

обективни годишни доклади, междинни и последващи оценки на изпълнението на 

отделните ОПР. Поучени от посочената слабост, екипите, изработващи ОПР за 

програмния период 2014-2020 г. следва да предложат работеща система от 

индикатори. 

В съдържателно отношение, проучванията по отделните елементи на ОПР 

включват: 

 Въвеждащ раздел на ОПР на община Брезник 

В тази част на Общинския план за развитие са отразени всички стратегически 

и нормативни предпоставки, с които се съобразява планът. Разглежда се ролята на 

ОПР в провежданата общинска политика за комплексното устойчиво развитие на 

общината в условията на динамично променящите се икономическа, нормативна, 

инвестиционна и други видове среди. В демографското развитие, в очакваното 

развитие на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс, на състоянието 

на околната среда на община Брезник, определено въздействие ще оказват фактори 

както със стимулиращ, така и със задържащ развитието характер.  

За да се получи качествен продукт, при разработването на ОПР на община 

Брезник, от значение е прилагания методически подход по целия процес на 

създаване на документа. В това отношение се използва натрупания вече опит по 

изработване на стратегически и планови документи в миналия програмен период – 

2007-2013 г. Прилагания методически подход е представен в т. 1.6. 

 Аналитичен раздел на ОПР 

Аналитичните проучвания за състоянието на отделните компоненти на 

природната среда, икономиката, социалната сфера, инфраструктурния комплекс, 

околната среда и административния капацитет на община Брезник включват 

подробни анализи и оценки. За целта се използва обективна статистическа и 

оперативна информация от официални източници – НСИ, в т. ч. и от ТСБ – Перник, от 

ведомствени информационни системи – Областна дирекция „Земеделие“- Перник, 
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РИО - Перник, РЗИ- Перник, Дирекция „Социално подпомагане“ и разбира се – 

оперативни данни от община Брезник. 

Анализите, освен представяне на състоянието, на „моментната картина“, 

очертават и наличието на определени тенденции в развитието за 6 или 7 годишен 

ретроспективен период (2007-2011/2012 г.). На основата на състоянието и на 

тенденциите в развитието се формулират и съответни изводи. Същите се използват 

за SWOT анализа, който е важен структурен елемент на Общинския план за развитие 

на община Брезник.  

Оценките на административния капацитет на общината се извършват от 

гледна точка на реалните възможности за прилагане на политики за комплексно 

устойчиво местно развитие. Той се оценява и от възможността за генериране на 

идеи и реализацията на същите при изпълнение на проекти - при определено 

взаимодействие между община Брезник, неправителствения сектор и бизнеса. 

Аналитичните проучвания имат за цел освен да оценят състоянието на 

отделните елементи на природния, социално-икономическия и инфраструктурен 

комплекс на общината, да разкрият и наличието на проблеми. Не по-малко 

съществена цел на анализа е да се оценят разполагаемите ресурси и потенциалите 

на община Брезник и възможностите за използването им за бъдещото ѝ развитие.  

 Стратегически раздел на ОПР 

При разработване на ОПР на община Брезник е възприет подхода SWOT 

анализа да бъде включен към аналитичния раздел. Поради тази причина в 

методическо отношение, стратегическия раздел включва следните основни стъпки: 

Първа стъпка: формулиране на визия за развитие на общината до 2020 година 

и след нея.  

Вторият основен момент при разработване на стратегическия раздел на ОПР 

е за формулиране на стратегическите цели и приоритети на плана, както и на 

конкретизиращите ги мерки за тяхното реализиране. Важно изискване в това 

отношение е те да бъдат добре аргументирани, реалистични и да отчитат 

потенциалите на общината, възможностите за осигуряване на необходимите за това 

ресурси – финансови, материални, институционални и др., т.е. да са съобразени с 

разполагаемия потенциал и спецификите на община Брезник. 

Третата стъпка, засяга корелацията на формулираните стратегически цели 

и приоритети с тези, заложени в ОСР за развитие на област Перник – 2014-2020 г. и 

РПР на Югозападен район – 2014-2020 г. При формулиране на целите и 

приоритетите на общинския план, се отчитат и целите на провежданата европейска 

регионална, кохезионна политика  

Четвъртата стъпка е свързана със съставяне на Индикативна финансова 

таблица на ОПР. Това е един от основните елементи на ОПР. В нея, в синтезиран вид, 

ориентировъчно се представят необходимите ресурси за реализацията на мерките, 

конкретизиращи стратегическите цели и приоритетите на ОПР и тяхното 
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разпределение по цели и приоритети. Важно изискване е размерите на тези ресурси 

да бъдат определени на обективни принципи. Това е свързано с правилното 

оразмеряване на финансовия ресурс от гледна точка на това той да бъде осигурен на 

проектен и програмен принцип.  

Друго важно изискване е да се отчитат ресурсните възможности на 

финансовите донори: 

 фондовете на ЕС, чрез новите оперативни програми, които ще действат в 

програмния период 2014-2020 г.; 

 други донори с публичен характер – национален и общински бюджет и 

др. 

 частни донори и др. 

Формата, под която се представя Индикативната финансова таблица е 

унифицирана за ОПР и се съдържа в Методическите указания на МРРБ (Приложение 

№ 4 на същите).  

Осигуряването и реализацията на привлечения финансов ресурс е функция и 

от и административния капацитет на община Брезник да привлича и управлява 

средства от публични източници и основно от Оперативните програми. В общинска 

план се залагат възможности средствата по всяка стратегическа цел и приоритет да 

бъдат осигурени съчетано – от различни финансови източници 

 Мониторингов раздел на ОПР 

Отново опитът от планирането на общинско ниво (чрез ОПР) за изминалия 

програмен период – 2007 – 2013 г. показва, че този раздел на голяма част от 

общинските планове и най-слабото звено. Системата за мониторинг присъства в 

общинските планове формално и на практика не изпълнява своето предназначение. 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР, се прилага 

за да се отчете нивото на реализация, т.е. напредъка и степента на постигане на 

целите и приоритетите за развитие на общината. Това се оценява по предварително 

възприети по индикатори с определени физически и финансови характеристики. За 

целите на плана се използват два вида индикатори: 

 индикатори за резултат; 

 индикатори за въздействие. 

Предлаганите индикатори в ОПР на община Брезник за периода 2014-2020 г. 

са с възможности да бъдат количествено измерими и да осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията 

на целите, приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в 

съответното направление (тематична област). Те съдържат т.нар. базови (начални) 

и проекти (целеви) стойности. Предназначението на индикаторите е да 

подпомогнат изготвянето на инструментите за оценка на изпълнението на ОПР – 

Годишните доклади, Междинната и Последваща оценка на реализацията му. 
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 Управленски раздел (Програма за реализация) 

Съобразно Методическите указания за изработване на ОПР ,Програмата за 

реализация се оформя като финален елемент в структурата на ОПР. По своята 

същност тя представлява конкретна матрица за осъществяване на стратегически 

предложения на плана. Програмата е фокуса в който се съдържат стратегическите 

цели и приоритети на Плана и конкретизиращите ги мерки и проектите. На 

практика, това е индикативен списък с проекти. Същият се придружава с 

индикативната им финансова стойност, посочва се управленска структура, която 

има отношение (отговорности) към тяхната реализация и са показани източници на 

финансиране. Програмата за реализация съдържа в себе си и възможностите за 

актуализация на самия ОПР. Програмата за реализация има отношение и към 

системата за наблюдение, оценка и актуализация на Плана. 

1.6 Методически подход 

 Методическият подход, прилаган при изготвянето на ОПР на община Брезник 

е широко използван при разработване на стратегическите и планови документи, 

касаещи регионалното развитие. Същия се основава на изискванията на 

действащите „Методически указания на МРРБ (2011 г.). 

Използваните методи включват: 

 Проучвателен метод; 

 Сравнителен метод; 

 Метод на екстраполацията; 

 Системен анализ и синтез; 

 Метод на SWOT анализа и др. 

Всеки от така посочените методи е широко прилаган в практиката, известна е 

същността им, поради което не се налага те да бъдат отново дефинирани. По-

съществения момент, който следва да се отбележи е, че аналогичен методически 

подход с прилагане на посочените методи е осъществен и при разработване на ОПР 

на община Брезник и през изминалия програмен период – 2007-2013 г., т.е. налице е 

определена приемственост в прилагания методически подход. 

При разработване на ОПР са отчитани и изискванията на следните принципи, 

които също са с методически характер: 

 Принципа за комплексност, който се изразява в изследване на 

съвкупното въздействие на всички фактори и условия за социално-

икономическото и инфраструктурно развитие, на опазване на околната 

среда водещи до устойчиво интегрирано местно развитие; 

 Принципа за структурираност на общинския план, изразяващ се в 

обвързване на отделните му елементи (аналитична, стратегическа и 

управленска част на ОПР) в единна логически обоснована структура; 
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 Принципа за т.нар. информационна достоверност, същността на който се 

изразява в използване на официализирана информация от източници, 

които не будят съмнение – данни на НСИ (ДСБ –Перник), на ведомствени 

информационни системи (Областна служба „Земеделие“, РЗИ, РИО, 

общинска администрация и др.). Прилагането на този принцип до голяма 

степен гарантира създаване на „работеща“ система от индикатори за 

наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на ОПР;  

 Принцип за публичност на ОПР, изразяващ се в отчитане на мнението на 

всички заинтересовани страни в процеса не само на изработването, а и 

при реализацията на ОПР; 

 Принцип за балансираност на ОПР изразяващ се в търсенето на приемлив 

баланс на целите, приоритетите и мерките на плана, т.е на инициативите, 

които са насочени към постигане на синергиен ефект. 
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2 АНАЛИТИЧЕН РАЗДЕЛ 

 

2.1 Обща характеристика на община Брезник 

2.1.1 Позициониране на общината в областната и регионалната 

територия. Сравнителен анализ 

Община Брезник следва да се оценява и от гледна точка на мястото ѝ в 

областен и в регионален аспект. Регионалният контекст за мястото, ролята и 

функциите на община Брезник в област Перник и в Югозападния район изисква да 

се анализират възможностите, общината да бъде оценявана от гледна точка на 

реалното ѝ място в разглежданите територии.  

Разполагаемите ресурси и наличните потенциали на община Брезник, са 

основанията тя да бъде включена в групата на много малките общини. За този тип 

общини е характерно, че те са с функции, простиращи се основно в техните граници. 

В рамките на област Перник, община Брезник заема мястото на трета по степен на 

икономическо, социално и инфраструктурно развитие община – непосредствено 

след общини Перник и Радомир.  

Общите параметри, характеризиращи община Брезник и нейното 

позициониране в област Перник и в Югозападния район се представени с 

показателите от таблица 2.1.1.1. 

Таблица 2.1.1.1: Място на община Брезник в областната и регионална 
структури – 2007 и 2012 г. 

Показател 

2007 г. 2012 г. 

Община 

Брезник 

Дял от: 

Община 

Брезник 

Дял от: 

Област 

Перник 

(%) 

ЮЗР 

(%) 

Област 

Перник 

(%) 

ЮЗР 

(%) 

Територия (км2) 404,0 16,9 2,0 404,0 16,9 2,0 

Брой населени места  35 20,5 3,7 35 20,5 3,7 

Брой градове 1 16,7 2,1 1 16,7 2,1 

Население (бр.) 7854 5,7 0,4 6662 5,1 0,3 

Гъстота на населението 

(души/кв.км) 

19,6 58,2 104,2 16,5 54,4 105,1 

Градско население (брой - %) 3952 3.7 0,1 4081 3,4 0,1 

Селско население (брой - %) 3902 12,5 0,1 2581 9,4 3,2 
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Показател 

2007 г. 2012 г. 

Община 

Брезник 

Дял от: 

Община 

Брезник 

Дял от: 

Област 

Перник 

(%) 

ЮЗР 

(%) 

Област 

Перник 

(%) 

ЮЗР 

(%) 

Коефициент на възрастова 

зависимост 

69,3 47,9 40,6 69,9 52,4 44,3 

Отн. Дял на населението в под 

трудоспособна възраст (%) 

9,6 12,0 13,6 9,8 12,3 13,6 

Отн. Дял на населението в 

трудоспособна възраст (%) 

51,6 61,0 65,2 52,4 59,8 64,1 

Отн. Дял на населението в над 

трудоспособна възраст (%) 

38,8 27,0 21,2 37,8 27,9 22,3 

Обработваема земя на човек 

(дка/човек) 

32,0 3,3 1,1 37,8 3,2 1,1 

Заети лица (бр.) 723 2,3 0,1 1016 3,6 0,1 

Коефициент на икономическа 

активност 

 64,8 58,1  68,6 58,6 

Отн. дял на произведената 

продукция в селското, горското и 

рибното стопанство (%)  

 

19,2 

   

32,9 

  

Отн. дял на произведената 

продукция в индустрията (%) 

61,5   22,2   

Отн. дял на произведената 

продукция в услугите (%) 

19,3   44,9   

Произведена продукция на човек 

от населението (лв.) 

1827 11197 29346 3337 12229 28986 

Равнище на безработица (%) 10,8 8,5 3,8 17,5 10,4 9,9 

Източник:НСИ 
 

Позициониране на община Брезник в областната и регионалната 

територия 

Оценките за мястото на община Брезник в границите на област Перник и на 

Югозападния район се базират на стойностите на някои основни показатели. Това 

дава възможност да се направи обективна оценка за мястото и потенциалите на 

общината, което е важно за стратегическите насоки за нейното развитие. 
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 Позициониране по отношение на териториалния ресурс.  

 По размера на територията община Брезник се нарежда сред общините 

със среден размер на площта – с площ от 404 км2, тя попада в групата от 

31 общини в страната с размер от 350 до 450 км2; 

 В Югозападния район община Брезник попада в групата от 8 общини със 

среден размер на площта; 

 В област Перник, общината заема четвърто място, като с по- малка площ 

са само общини Земен и Ковачевци. 

От гледна точка на териториалните потенциали, от значение са качествените 

характеристики на разполагаемия териториален ресурс, оценяван като възможност 

за социално-икономическото развитие на общината.Тук се наблюдава съществено 

разнообразие на земеповърхни форми, включващи и защитени територии, както и 

такива, които са благоприятен природен фактор за развитие на туризъм. 

Значителна част от територията на общината е заета от земеделски земи (общината 

е на второ място в област Перник – след община Радомир) по размер на 

обработваеми земи. Като значим потенциал за развитие на местната икономика се 

оценяват и полезните изкопаеми, усвояването на които ще има положителен ефект 

и върху заетостта на населението, повишаване на доходите на домакинствата, 

увеличаване на постъпленията в общинския бюджет и др. 

 Позициониране по отношение на степента на населеност.  

Като малка по брой на населението, община Брезник не влияе съществено 

върху показателите за населеност на територията. Голяма част от територията на 

общината включва планински земи, в които не е развита селищна мрежа. Основната 

част от населението на община Брезник е локализирано в общинския център. 

Сравнителните демографски параметри определят мястото и в регионален 

контекст, което се характеризира по следния начин: 

 Община Брезник попада в групата малки общини и заема 31 място от 

общо 52 общини в Югозападния район; 

 В област Перник, по-добре населени от община Брезник са общини 

Перник и Радомир. 

Община Брезник е с малко участие в демографската тежест на област Перник - 

само 5,1 % от населението на областта е концентрирано в община Брезник.  

 Позициониране по отношение на опорни селищни центрове от по- висок 

ранг 

Община Брезник не функционира откъснато, напълно автономно в 

националната и регионалната територия. Тя осъществява редица връзки със 

съседните общини. Тези контакти на общината са по линия на икономическото 

развитие, но са добре подчертани в сферата на публичните и други услуги. Тези 
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връзки са един от факторите, община Брезник да бъде включена в 

агломерационното образувание Перник- Радомир – Батановци – Брезник.  

 
 

Фиг. 2.1.1.1. Община Брезник в територията на област Перник и прилежащи 
територии 
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Община Брезник попада в периферията и на урбанизационната ос София –

Перник – Перник (Кюстендил). Това носи съответните негативни ефекти за 

развитието ѝ, което изисква провеждане на активна местна политика, базирана 

основно на възможностите за използване на местни ресурси и потенциали. Това е и 

една от важните задачи на Общинския план за развитие. 

Малкият брой на населението на община Брезник е обективен фактор тук да 

бъдат развити публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването, 

социалното подпомагане, културата, спорта и др. които са с ежедневен и частично 

периодичен характер. Обслужване от по-високи нива – профилирано общо и 

професионално образование (по направления извън селското стопанство), висше 

образование, болнично обслужване и др. се осигуряват в гр. Перник и гр. София.  

Съгласно утвърдената „Национална концепция за пространствено развитие 

2013 – 2025 г.“, община Брезник заема периферно положение по отношение на 

функционално – йерархична структура на мрежата от градски центрове, полюси и 

оси на развитие.  

Най- близко разположеният до общината център от по-високо йерархично 

ниво е областният център - гр. Перник . Достъпът до него е транспортно осигурен 

чрез път II – 63. Този път осигурява и връзка с първокласни пътища и участъци от 

автомагистрала, улесняващи достъпа и до други центрове от високите йерархични 

нива – София, Кюстендил, Перник. Това е важно от гледна точка на достъпа до 

обслужващите центрове от високите нива в сферата на образованието, 

здравеопазването, правораздаването и др. 

На фона на наличните диспропорции в социално-икономическото и 

инфраструктурното развитие на общините в областта, се открояват три от тях, 

които са с най-добри показатели – Перник, Радомир и Брезник. Независимо, че по 

показателите, характеризиращи социално-икономическия профил на община 

Брезник тя заема трето място сред останалите 5 общини в областта, в сравнителен 

план, община Брезник отстъпва в значителна степен на общини Перник и Радомир. 

В регионален аспект (в границите на Югозападния район за планиране) 

община Брезник е сравнима с общини от типа на Драгоман, Бобов дол, Годеч, 

Божурище и др. 

В действащите стратегически и планови документи ( Националната 

концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г. Регионален план за 

развитие на Югозападния район – 2014-2020, Областна стратегия за развитие на 

област Перник– 2014-2020, община Брезник е характеризирана като община с 

възможности за местно развитие и като община, в която съществуват неизползвани 

потенциали за развитие. 
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 Позициониране на община Брезник в Югозападния район 

То се изразява в определяне на мястото на общината сред останалите общини 

в района на базата на различни критерии. Сравненията в това отношение показват, 

че от общо 52 общини в района, община Брезник заема: 

 31 място по брой на населението и попада в групата на много малките 

общини (с население от 5 до 10 хил. д.); 

 16 място по площ на територията  

 22 .място сред общо 36 общини в ЮЗР със слаб или среден потенциал и 

добро равнище на развитие на туризъм; 

 Позициониране на община Брезник в област Перник 

 Община Брезник е на второ място сред останалите 5 общини в област 

Перник по размер на обработваеми селскостопански земи. Средният 

показател „обработваема земя на лице от населението“ (37,8 дка към 

2012 г.) за община Брезник е в пъти по –висок от този за област Перник и 

Югозападния район. Това е стратегически ресурс, който и в перспектива 

ще оказва влияние върху икономическия профил на общината; 

 По произведена продукция общината също е на трето място с 

относителен дял от 1,8 -1,9% от тази на областта.  

2.1.2 Географско положение и природен потенциал. Анализи и оценки. 

2.1.2.1 Географско положение и площ 

В ОПР географското положение се анализира и оценява не формално и 

самоцелно, а от гледна точка на позиционирането на община Брезник в регионалната 

и национална територия. То се анализира като фактор, който може да стимулира 

или да затруднява осъществяването на разнообразните връзки на община Брезник 

със съседните ѝ общини. Позиционирането на община Брезник по отношение на 

висококласни елементи на транспортната инфраструктура, на селищни центрове от 

по-висок ранг, на урбанизационни оси и др. предопределя във висока степен 

транспортната обвързаност на общината, възможностите за по-интензивни 

икономически връзки, улеснен достъп до обслужващи центрове от по-високо ниво и 

др. подобни. 

Община Брезник е разположена в западната част на страната. Заема 

северозападни части от област Перник. На североизток има общи граници с общини 

Божурище и Сливница, а на север - с община Драгоман (всички от Софийска област). 

На запад граничи с община Трън, на югозапад - с община Земен, на юг - с община 

Ковачевци, а на югоизток - с община Перник (всички от област Перник). 

Транспортно-географското положение на община Брезник се определя от 

конфигурацията на пътната инфраструктура. Тя е транспортно „отворена“ към 

съседните общини от област Перник чрез второкласен път II-63 (с община Перник и 
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община Трън) и чрез третокласни пътища II -811 и III – 638 с общини Сливница и 

Божурище от Софийска област.  

Важна констатация по отношение на транспортно-географското положение 

на община Брезник, е че тя е добре обезпечена с транспортни връзки (макар и с 

пътища от по-нисък клас) със съседните общини, което е една от силните ѝ страни в 

географското ѝ положение. 

Площта на община Брезник е 404 км2. По този показател тя попада в 

категорията на общините със средно голяма площ в страната. Нарежда се на 110 

място сред останалите общини в страната. По отношение на размера на площта тя се 

нарежда на четвърто място в област Перник - след общини Перник, Радомир и Трън. 

Оценката на показателя „ размер на площта“ на общината следва да отчита и 

нейната структура. Това има значение от гледна точка на това каква част от 

територията на общината може да се използва ефективно за целите на социално-

икономическото ѝ и инфраструктурното ѝ развитие. 

2.1.2.2  Геоморфология и полезни изкопаеми 

В геоморфоложко отношение, територията, включена в границите на община 

Брезник е добре проучена от много години. В морфографско и морфоструктурно 

отношение тук се включват части от Краищенско-Ихтиманската подобласт. За нея е 

характерен релеф, който е с планинско-котловинен и долинен характер.  

Основните морфоструктурни единици, които се открояват в границите на 

община Брезник включват: 

 Брезнишкото котловинно поле (Брезнишка котловина), разположена 

между планините Вискяр, Завалска, Стража и Черна гора. То е с удължена 

форма в посока северозапад-югоизток. Площта му е около 60 км2, а 

средната надморска височина е между 700 и 800 м.; 

 Красавско-Мещичка котловина, разседно оформена между Вискяр-

Пределската и Гребен-Завалската планинска редица; 

 Части от планинския рид Гребен и от Завалска планина, образуващи 

Гребен-Завалска планинска редица; 

 Части от Черногорско-Любашката планинска редица и др. 

Във физикогеографско отношение на територията на община Брезник 

условно (по отношение на геоморфоложката си характеристика) се разграничават 

две части – североизточна, с относително по-ниски планински вериги и по-добре 

оформени котловини, и югозападна, с планински характер на морфоструктурните 

форми. 

Геоморфоложките особености, в съчетание с геоложкия строеж са основните 

фактори, формиращи характера на релефа на общината. Същият се характеризира 

като котловинно-планински. 
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Геоморфологията и свързаният с нея релеф не са играли ролята на пречка за 

формирането на селищната мрежа и за развитието на транспортно-

комуникационната инфраструктура на територията на общината. По-голямата част 

от населените места са разположени в котловините и по склоновете на плоско 

разстлани хълмове.. Котловинният релеф е благоприятен и за развитието на 

селското стопанство. Основната част от земеделските земи са именно в котловините 

и по речните долини.  

Полезните изкопаеми, които са разкрити в община Брезник са свързани с 

геоложкия строеж. Общината заема междинно място между Трънската рудна зона и 

Пернишкия въгленосен район.  

На територията на Брезник е установено наличие на метални полезни 

изкопаеми – златосъдържащи руди в находище „Милин камък”. Първите данни, 

които свидетелстват за наличие на находища на злато и сребро в района и тяхното 

разработване, датират още от 15 век, когато генуезецът Джакопо де Промонторио де 

Кампис определя Брезник като рударски център. 

В периода 2004-2011 год., на основание издадено от МОСВ Разрешение № 335 

от 28 май 2004 год. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – 

подземни богатства по чл. 2, ал. 1 от Закона за подземните богатства и Договор от 

28.05.2004 год. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, е проведено 

търсене и проучване в площ Брезник от „Трейс Рисорсиз“ ЕООД – гр. София. В 

резултат на проучванията е доказано наличие на подземни богатства – 

златосъдържащи руди в находище „Милин камък“ и през 2011 год. е изготвено 

инвестиционно предложение за добив и преработка на подземни богатства по чл. 2, 

ал. 1 от Закона за подземните богатства. Прогнозните средства за реализацията на 

проекта са над 120 млн. лв.  

През октомври 2012 год. „Трейс Рисорсиз” ЕООД внася в РИОСВ – Перник 

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) заедно с Доклад 

за оценка на въздействието на инвестиционното предложение върху защитени зони 

„Мещица” и „Ноевци” от мрежата НАТУРА 2000. През януари 2013 год. е проведено 

обществено обсъждане на ДОВОС. Осъществяването на инвестиционното 

предложение е одобрено от РИОСВ – Перник с Решение № 01-01/2013 год. Към 

момента на изготвяне на настоящия анализ инвеститорът не е получил 

концесионни права за разработване на находището. Решението на РИОСВ се обжалва 

на втора инстанция пред тричленен състав на ВАС, след като на 06.12.2013 год. 

Пернишки административен съд отхвърли жалбите по дело № 118/2013 год., 

потвърждавайки законосъобразността на решението на РИОСВ – Перник.  

Освен посоченото находище на метални полезни изкопаеми в общината има и 

находища на нефтошисти (находище „Красава“ в землището на с. Горни Романци), 

на скални минерални суровини - червен пясъчник (находище „Ноевци“, както и 

потенциални запаси в землищата на селата Бегуновци и Садовик.).  
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На няколко места в общината има находища на глини, които са суровина за 

керамичната строителна промишленост ( подходящи за производство на тухли и 

керемиди). В землищата на селата Станьовци и Банище са проучени около 700 хил. 

тона запаси от висококачествени огнеупорни глини. Неограничени практически са 

запасите от чисти варовици за добив на вар и строителен камък - блокове и чакъл.  

2.1.2.3 Климатична характеристика. 

Община Брезник е с умерено-континентален характер на климата. В по-

високите планински части от общината климатът е с черти на планински. 

Характерът на релефа допълнително влияе за разнообразяване на климата. 

Температура на въздуха. Средногодишната температура на въздуха е около 

110С. Зимата е студена – средномесечните януарски температури са отрицателни 

(около – 1,70С). Най-ниската температура на въздуха, измерена тук е минус 34,50С. 

Лятото е с температурни характеристики на умерено-континенталния климат. То е 

сравнително топло - със средномесечни юлски температури в порядъка на 19,6,0-

20,20С. 

Слънчево греене. Община Брезник попада в зона В на Схемата на слънчевото 

греене в България (фиг.2.). За тази зона са характерни следните стойности:  

 1210 kWh/m2 – при хоризонтална повърхност; 

 1355 kWh/m2 – при оптимален наклон. 

 

Фиг.  2.1.2.1 : Карта на слънчевата радиация в Р. България. 
 

Посочените стойности варират в незначителна степан от изложението и 

характера на релефа. Практиката по използване на енергийния потенциал на 

слънчевото греене показва, че тези стойности са подходящи за изграждане на 

соларни паркове и за монтаж на соларни панели за бита. 
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Валежи. Средногодишната сума на валежите е в порядъка на 600 до 800 мм. С 

нарастване на надморската височина (в планинската част на общината) се 

увеличават и количествата на валежите. Те достигат до около 1000 мм годишно. 

Максимумът на валежите е установен през м. юни, а минимумът – през февруари. 

Продължителността на трайната снежна покривка е между 23 и 26 дни. Делът на 

снеговалежите от общото количество на валежите е между 20% (в котловините) и 

35% (в планинските части) на общината.  

Характерът на релефа, водоносността на почвената основа и различията в 

надморската височина дават отражение върху влагообилността, осигурявана от 

валежите, която се различава в отделните части на общината. В североизточните 

котловинно-равнинни части на общината се наблюдават по-малки по количество 

валежи. В тази част на общината валежите не осигуряват необходимите водни 

количества, поради което тук са изградени и няколко микроязовири в общината. 

2.1.2.4 Водни ресурси. 

Повърхностнотечащи води. Територията но община Брезник се отводнява от 

реките Конска, Ноевска река, Светля и техните по-малки протоци. Речната мрежа е с 

голяма гъстота, което се дължи на притоците на посочените по-големи реки – р. 

Брезнишка, Романска река, р. Ноевска, Мещичка река, р. Ябланица и др.  

Изкуствено създадени водоеми. С цел да се осигурят рационално използване 

на водните ресурси в общината са изградени няколко микроязовира. Те са основно в 

Брезнишката котловина – язовири Брезнишки, Красавски, Завалски, Бегуновски, 

Слаковски и яз. Конска. Основния водоснабдителен източник за няколко населени 

места в общината (вкл. и общинския център) е язовира за питейно водоснабдяване 

„Красава” с обем 3 мил..м3. 

Територията на общината е богата на подпочвени и на грунтови води 

(разположени основно по речните тераси на реките).  

Минерални води.Специфично водно богатство на общината са находищата на 

минерални води. С известност извън общината е т.нар. „ желязна“ минерална вода, 

която блика от два водоизточника – „Галерията“ и „Ловен парк“. По-популярен е 

минералният извор в южната част на лесопарк „Бърдото“ (мест. Лесков дол).. Тя 

съдържа железни йони, на разтворимо двувалентно желязо, на калций и магнезий. 

Минералният извор е каптиран. „Желязната“ минерална вода не е с питейни, а само с 

балнеоложки качества.. Същото се отнася и за лечебната кал от желязната 

минерална вода. Минералните води са нискотемпературни, но са с висока 

минерализация. Независимо от доказаната им балнеолечебна стойност, за 

съжаление до сега тя не се използва. Това е една неизползвана към момента ниша, 

която трябва да бъде популяризирана с цел привличане на потенциални 

инвеститори. 
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2.1.2.5  Почви 

Като резултат от влиянието на почвообразуващите фактори – геоложки 

строеж и почвено-скална основа, характера на релефа и климатичните условия в 

община Брезник се наблюдава определено разнообразие на почвената покривка. 

Основните почвени типове и подтипове, които са най-разпространени са чернозем-

смолниците, ливадните, сивите и кафявите горски почви. 

На територията на общината се разкриват няколко ареала с преобладаване на 

определени почвени типове. В Брезнишкото котловина са най-широко 

разпространени чернозем-смолниците и ливадни почви. По речните долини най-

често срещани са алувиално-ливадните почви. По планинските склонове са 

застъпени сивите и кафявите горски почви. В планинските части са застъпени и 

канелените и светлокафявите горски почви.  

Чернозем-смолниците и ливадните почви, срещащи се основно в котловинно-

равнинните части на общината, се характеризират с добри агроекологични качества 

(бонитет над средните стойности). Те са подходящи за отглеждане на зърнени 

култури, маслодайни култури и на трайни насаждения. Почвите, като природен 

ресурс са един от основните фактори за развитие на аграрния сектор в общината. 

Тяхната роля нараства пред последните 10 години.  

2.1.2.6 Горска растителност 

Според баланса на територията на общината, горските територии заемат 108 

900 дка, или 28,6% от територията на общината. Тези територии се стопанисват от 

Държавно горско стопанство Брезник. По форми на собственост, основната част от 

горския фонд е държавна собственост, като са представени и други форми на 

собственост – общинска и частна. 

Основните дървесни видове, които са представени в горския фонд на 

общината са: от иглолистните видове - бял бор (28,1% от залесената площ) черен 

бор (22,8%), а от широколистните - бук (20,5%), зимен дъб (9,6%), габър (8,5%) и др. 

Особен, рядко срещан в Европа дървесен вид, който вирее в ДГС „Брезник“ са т.нар. 

„Плетени буки“, познат по света още като бук джудже и бук слънчобран. Предполага 

се, че е възникнал от мутация на някои видове бук. Среща се много рядко във 

Франция, Германия, Великобритания и в скандинавските страни. 

Според действащия Лесоустройствен план са предвидени за добив 

(средногодишно) следните количества дървесина - 14982 м3 лежаща маса, от които 

9073 м3иглолистна дървесина и 5909 м3широколистна дървесина. Основните 

асортименти дървесина, които се добиват, са иглолистна технологична дървесина за 

целулоза и широколистни дърва за огрев. 

За възобновяване на горските ресурси се осъществяват и залесителни 

мероприятия. Пак по предвижданията на Лесоустройствения план тази дейност 

трябва да обхваща средногодишното около 42,6 ха, като преобладава новото 

залесяване. Залесителните мероприятия засягат най-силно подновяването на 
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горските площи с бял бор – 46,5%, следвани от тези с черен бор с 39,8%. От 

широколистните най-голям е делът на акацията 6,1%. В разсадник „Стария яз”, 

землище на гр.Брезник се произвеждат декоративни фиданки за озеленяване на 

жилищни райони и крайградски зони. 

2.2 Човешки ресурс (Демографски и трудов потенциал)  

Обект на аналитични проучвания на демографското състояние, 

предназначени за Общинския план за развитие на община Брезник са: 

 анализи и оценки на демографското състояние на община Брезник; 

 очертаване на тенденции в демографското развитие на общината в 

изминалия планов период -2007-2013 г. 

Аналитичните проучвания на демографския ресурс и на трудовия потенциал 

на община Брезник се представят в два разреза: 

 анализи и оценки на количествените параметри на населението и трудовия 

ресурс; 

 качествени характеристики на населението 

2.2.1 Количествени параметри на човешкия ресурс 

Основният демографски показател, използван за оценка на степента на 

населеност на територията е „брой на населението“. Този показател е с динамичен 

характер и се определя основно от параметрите на естественото и механичното 

движение на населението в рамките на определен период. 

Брой на населението 

Към края на 2012 г. в община Брезник броят на населението по данни от 

текущата демографска статистика възлиза на 6662 д. По този демографски 

показател община Брезник попада в категорията на много малките общини (с 

население до 10 хил. д.). Ретроспективният анализ на този показател (за изминалия 

6 годишен период за който се отнасят официалните статистически данни) показва 

тенденция на намаляване на броя на населението на общината, която е характерна 

за почти всички общини в страната. Подобна констатация се подкрепя от следните 

данни: 

 Брой на населението на община Брезник – 2007 г. – 7854 д.; 

 Брой на населението на община Брезник – 2010 г. - 7506 д.; 

 Брой на населението на община Брезник – 2012 г. - 6662 д. 
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Фиг.  2.2.1.1 Агломерация на населените места по брой на населението 
 

През 2012 г. броят на населението на общината е намалял в сравнение с 2007 

г. с 15,2%. За някои населени места този отрицателен ръст е над 50% (с. Брусник, 

с.Билинци, с. Завала и др.). За посочения период, единствено общинския център - гр. 

Брезник показва една относително устойчива тенденция на запазване броя на 

населението, като има и един слаб положителен ръст от 3,3% . 

Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на 

населението на община Брезник за периода 2007-2012 г. по населени места дават 

данните от таблица 2.2.1.1 

Таблица 2.2.1.1: Динамика в броя на населението на населените места в 
община Брезник за периода 2007-2012 г. 

 

Населени места 
брой по години Ръст 

2012/2007 2007 2010 2012 

Община Брезник 7854 7506 6662 -15,2 

с.Арзан 20 14 15 -25,0 

с.Бабица 46 43 28 -39,1 

с.Банище 85 77 58 -31,8 

с.Бегуновци 158 135 117 -25,9 
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Населени места 
брой по години Ръст 

2012/2007 2007 2010 2012 

с.Билинци 19 14 5 -73,7 

гр.Брезник 3952 3940 4081 3,3 

с.Брезнишки извор 68 65 28 -58,8 

с.Брусник 15 20 3 -80,0 

с.Велковци 314 263 203 -35,4 

с.Видрица 49 43 18 -63,3 

с.Гигинци 190 183 118 -37,9 

с.Гоз 19 15 9 -52,6 

с.Горна Секирна 34 35 17 -50,0 

с.Горни Романци 58 45 29 -50,0 

с.Гърло 92 85 85 -7,6 

с.Долна Секирна 267 269 183  -31,4 

с.Долни Романци 16 14 8 -50,0 

с.Душинци 32 29 8 -65,6 

с.Завала 33 26 11 -75,8 

с.Конска 129 112 8 -20,9 

с.Кошарево 354 316 231 -34,7 

с.Красава 36 41 13 -63,9 

с.Кривонос 30 28 8 -73,3 

с.Муртинци 25 28 102 -52,0 

с.Непразненци 58 54 12 -3,4 

с.Ноевци 700 649 580 -17,1 

с.Озърновци 8 6 4 -50,0 

с.Ребро 111 94 4 -64,9 

с.Режанци 134 121 39 -36,6 

с.Ръжавец 36 26 16 -55,6 

с.Садовик 163 150 100 -38,7 

с.Слаковци 343 321 239 -30,3 

с.Сопица 120 110 103 -14,2 

с.Станьовци 112 100 60 -46,4 

с.Ярославци 28 35 15 -46,4 

Източник: НСИ. Текуща демографска статистика 
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Тенденцията на обезлюдяване на населените места в общината е с по-траен и 

продължителен характер. За това говорят и данните от двете последни 

преброявания – 2001 и 2011 г. За посочения десетгодишен период (2001 – 2011 г.) 

броят на населението в общината е намалял от 8 532 души до 6 945 души или с 1 587 

души, което представлява намаление с малко повече от 22%. Както бе отбелязано 

тази неблагоприятна тенденция на обезлюдяване е характерна за страната като 

цяло, което се очертава като сериозен проблем за населеността на територията.  

Намаляващия брой на населението на общината при непроменената площ на 

територията ѝ дава отражение и върху гъстотата на населението. Този показател е 

един обективен критерий за степента на населеността на територията. При средна 

гъстота на населението през 2001 г. от 21,1 д./км2, през 2010 г. тя намалява на 18,6 

д./км2 , а през 2012 г. е 16,5 д./км2. Обективно, община Брезник се очертава като една 

от общините с много ниска гъстота на населението, което се отразява негативно и 

върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите поземлени 

ресурси. 

Териториалното разпределение на населението показва, че то е твърде 

неравномерно разпределено по населени места. С относително по-висок брой на 

населението, освен общинския център са селата Ноевци (580 д.), Слаковци (239 д. ), 

Кошарево (232 д.), Велковци (203 д. ). 

Представа за демографския потенциал на населението места, дават данните 

за агломерацията им по броя на населението. Тези данни са представени в таблица 

2.2.1.2 

Таблица 2.2.1.2: Агломериране на населените места в община Брезник по броя 
на населението към 2007 и 2012 г. 

 

Агломерационни групи 
населени места 

2007 г. 2012 г. 

брой % брой % 

До 50 д. 16 45,7 19 54,3 

От 50 до 100 д. 5 14,3 5 14,3 

От 100 до 200 д. 8 22,9 6 17,1 

От 200 до 500 д. 4 11,4 3 8,6 

От 500 до 1000 д. 1 2,9 1 2,9 

Над 1000 д. 1 2,9 1 2,9 

ОБЩО 35 100,0 35 100,0 
Източник: НСИ. Текуща демографска статистика и собствени изчисления 

 

Данните от таблица 2.2.1.2 показват, че слабо населените, силно обезлюдени 

населени места (до 200 д.) през 2007 са общо 29, или около 83% от всички населени 

места в общината. През 2012 г. те са 30, което 85,7% от всички селища. 

По- сериозният проблем, е че в три четвърти от селата (85,7% от всички 

селища) живеят 1553 д. или 23,3% от населението на общината. Към 2012 т. в 
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общинския център е съсредоточено 61,3% от цялото население на общината. Или в 

двете най-населени селища (гр. Брезник и с. Ноевци) през 2012 г. е концентрирано 

70,0% от цялото население на общината. Тази демографска характеристика на двете 

най-големи населени места е факторът, който ги определя като най-жизнени и това 

е основанието те да бъдат определени като основни опорни центрове в структурата 

на селищната мрежа. 

Според действащата в страната градоустройствена класификация на 

населените места (базирана основно на броя на населението им) град Брезник 

попада в групата на много малките градове (до 10 хил. жители), а по-голямата част 

от селата в общината в групата на много малките села (до 200). Селата Велковци, 

Кошарево, Ноевци и Слаковци попадат в групата на малките села (от 200 до 1000 

жители).  

 
Фиг.  2.2.1.2. Разпределение на населението на община Брезник по землища 

2.2.2 Движение на населението 

Броят на населението и промените в него са резултат от комбинираното 

влияние на естественото и на механичното му движение. Това са демографски 

процеси, които са резултат от комбинираното влияние на редица фактори с 

икономически , социален и психологически характер. През последните две 

десетилетия в страната под влиянието на посочената група разнородни фактори се 

наблюдава неблагоприятна тенденция в състоянието и развитието както на 

естественото, така и на механичното движение на населението. Израз на това са и 
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неблагоприятните коефициенти на естествен и на механичен прираст на 

населението (често с отрицателен знак). 

Естествено движение. То се характеризира със състоянието на 

раждаемостта и на смъртността, от които се формира и естествения прираст на 

населението.  

Раждаемостта в община Брезник бележи тенденция на траен спад. 

Причините за това са от демографско, икономическо и психологическо естество. 

Като резултат от силно влошената възрастова структура на населението, намалелия 

фертилен контингент и редица други причини, раждаемостта е в ниски граници, 

което се отразява и върху естественото възпроизводство на населението.  

Броят на родените през 2007 г. в общината е само 45 лица. През следващите 

години този брой варира в тесни граници – между 40 родени (2009 г.) и 47 родени 

(2010 г.). Коефициентът на раждаемост и нисък – средногодишно за периода 2007-

2012 г. същия е 6,4‰. Раждаемостта в общинския център е по-висока от средната за 

общината и варира от 10,7‰ (2007 г.) до 8,3‰ (2012 г.). И за гр. Брезник е 

характерна тенденцията за намаляване на раждаемостта. С относително по-висока , 

но реално ниска раждаемост са в най—голямото село в общината – Ноевци - 

средногодишно за анализирания период - 4,9‰. Над 82-83% от ражданията в 

общината са от двете селища – гр. Брезник и с. Ноевци. 

По-сериозен проблем, свързан с естественото движение на населението в 

община Брезник е високата смъртност, което е и основната причина за високия 

отрицателен естествен прираст на населението. Смъртността превишава 

няколкократно раждаемостта като абсолютен брой и като коефициент на 

смъртност. Броят на умрелите лица средногодишно е 216 д., като варира от 176 д. 

(2007 г.) до 258 д. (2012 г.). Средногодишният коефициент на смъртност е 28,6‰, 

което е над средния за страната показател. Коефициентът на смъртност за община 

Брезник за 2012 г. е 38,7‰, при 15,0‰ средно за страната и 19,1‰ средно за област 

Перник. 

Ниската раждаемост и високата смъртност на населението на община 

Брезник са причина и за отрицателния естествен прираст на населението. Данните 

показват, че само по пътя на естественото движение на населението броят на 

населението в общината намалява с по около 180 – 200 д., а през 2012 г. естествения 

прираст е отрицателен – 212 д, или коефициента на естествен прираст е – 31,8‰. 

Данните за естественото движение на населението в общината по населени места 

към 2007 и 2012 г. са показани в таблица 2.2.2.1. 
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Таблица 2.2.2.1.:Динамика в естественото движение на населението в община 
Брезник към 2007 и 2012 г. по населени места 

 

Населено място 

Естествено движение 

2007 г 2012 г. 
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Брезник 7854 45 176 -131 6662 46 258 -212 

с.Арзан 20 0 0 0 15 0 1 -1 

с.Бабица 46 0 0 0 28 0 1 -1 

с.Банище 85 0 2 -2 58 0 5 -5 

с.Бегуновци 158 0 5 -5 117 1 7 -6 

с.Билинци 19 0 0 0 5 0 0 0 

гр.Брезник 3952 35 69 -34 4081 34 116 -82 

с.Брезнишки извор 68 0 0 0 28 0 5 -5 

с.Брусник 15 0 0 0 3 0 1 -1 

с.Велковци 314 0 5 -5 203 0 8 -8 

с.Видрица 49 0 2 -2 18 0 0 0 

с.Гигинци 190 0 4 -4 118 2 8 -6 

с.Гоз 19 0 1 -1 9 0 0 0 

с.Горна Секирна 34 0 0 0 17 0 0 0 

с.Горни Романци 58 0 1 -1 29 0 1 -1 

с.Гърло 92 0 3 -3 60 1 6 -5 

с.Долна Секирна 267 0 10 -10 183 2 9 -7 

с.Долни Романци 16 0 1 -1 8 0 2 -2 

с.Душинци 32 0 1 -1 11 0 3 -3 

с.Завала 33 0 0 0 8 0 3 -3 

с.Конска 129 0 5 -5 102 1 2 -1 

с.Кошарево 354 2 12 -10 231 0 14 -14 

с.Красава 36 0 3 -3 13 0 1 -1 

с.Кривонос 30 0 0 0 8 0 0 0 

с.Муртинци 25 0 1 -1 12 0 1 -1 

с.Непразненци 58 0 3 -3 56 0 2 -2 

с.Ноевци 700 6 8 -2 580 3 18 -15 

с.Озърновци 8 0 0 0 4 0 0 0 
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Населено място 

Естествено движение 

2007 г 2012 г. 
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с.Ребро 111 0 5 -5 39 1 3 -2 

с.Режанци 134 1 6 -5 85 0 8 -8 

с.Ръжавец 36 0 2 -2 16 0 0 0 

с.Садовик 163 0 8 -8 100 0 9 -9 

с.Слаковци 343 1 8 -7 239 1 10 -9 

с.Сопица 120 0 4 -4 103 0 4 -4 

с.Станьовци 112 0 5 -5 60 0 8 -8 

с.Ярославци 28 0 2 -2 15 0 2 -2 

Източник:НСИ. Текуща демографска статистика 

Механично движение. Върху броя на населението, освен естествения, важна 

роля играе и механичния прираст. Той се формира от броя на заселените и 

изселените лица. След интензивната миграция на населението, свързана и с 

емиграция на част от него, през последните няколко години тези процеси не са с 

висока интензивност.  

Данните за механичното движение на населението в община Брезник 

показват, че общината привлича малко повече население, от това, което я напуска. 

През 2007 г. броят на заселените в общината (193 д.) надвишава незначително този 

на изселили се (179 ). Тази пропорция между заселени и изселени лица в общината е 

характерна за всички години от периода 2007-2012 г. През 2009 г. механичния 

прираст е 97 лица. Коефициентът на механичен прираст през отделните години 

варира от 5,5‰ (2007 г.) до 14-15‰. Той обаче не е в състояние да компенсира 

високия отрицателен естествен прираст на населението. Поради тази причина се 

наблюдава и неблагоприятната тенденция на обезлюдяване на общината, което е 

резултат основно на ниската раждаемост и на високата смъртност на населението. 

Данните за броя на заселените и изселените лица и за формирания механичен 

прираст по населени места са отразени в таблица 2.2.2.2. 
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Таблица 2.2.2.2: Динамика в механичното движение на населението в община 
Брезник към 2007 и 2012 г. по населени места 

Населено място 

механично движение 

2007 г 2012 г. 
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Брезник 7854 193 179 14 6662 176 114 62 

с.Арзан 20 0 1 -1 15 1 1 0 

с.Бабица 46 2 3 -1 28 2 0 2 

с.Банище 85 0 0 0 58 0 2 -2 

с.Бегуновци 158 2 1 1 117 12 1 11 

с.Билинци 19 0 0 0 5 0 0 0 

гр.Брезник 3952 81 73 8 4081 122 58 64 

с.Брезнишки извор 68 1 1 0 28 0 0 0 

с.Брусник 15 0 4 -4 3 1 0 1 

с.Велковци 314 3 17 -14 203 7 1 6 

с.Видрица 49 1 2 -1 18 1 2 -1 

с.Гигинци 190 2 2 0 118 3 5 -2 

с.Гоз 19 0 0 0 9 0 0 0 

с.Горна Секирна 34 1 2 -1 17 0 0 0 

с.Горни Романци 58 2 0 2 29 1 1 0 

с.Гърло 92 2 1 1 60 0 2 -2 

с.Долна Секирна 267 8 4 4 183 5 6 -1 

с.Долни Романци 16 0 1 -1 8 0 1 -1 

с.Душинци 32 1 2 -1 11 2 0 2 

с.Завала 33 0 2 -2 8 3 0 3 

с.Конска 129 1 3 -2 102 2 1 1 

с.Кошарево 354 3 6 -3 231 2 3 -1 

с.Красава 36 3 2 1 13 1 0 1 

с.Кривонос 30 0 2 -2 8 0 0 0 

с.Муртинци 25 0 1 -1 12 1 0 1 

с.Непразненци 58 0 0 0 56 0 1 -1 

с.Ноевци 700 5 23 -18 580 3 7 -4 

с.Озърновци 8 0 0 0 4 0 0 0 

с.Ребро 111 7 3 4 39 3 5 -2 

с.Режанци 134 5 3 2 85 0 0 0 

с.Ръжавец 36 0 1 -1 16 0 2 -2 

с.Садовик 163 1 5 -4 100 2 3 -1 
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Населено място 

механично движение 

2007 г 2012 г. 
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с.Слаковци 343 29 11 18 239 0 9 -9 

с.Сопица 120 1 1 0 103 1 0 1 

с.Станьовци 112 29 2 27 60 1 1 0 

с.Ярославци 28 3 0 3 15 0 0 0 

Източник:НСИ. Текуща демографска статистика 

От посочените в таблицата данни е видно, че привлекателни за заселване са 

основно гр. Брезник и няколко от по-големите села в общината. Почти всички 

населени места дават изселници. В най-малките села на общината, поради 

изчерпания контингент на младо и активно население, почти липсва механично 

движение на населението. В тях са останали единствено възрастни хора, които не се 

изселват. 

2.2.3 Качествени характеристики на населението 

Качествените характеристики на населението са свързани с различните му 

структури – полова, възраства, образователна, етническа. Някои от тези структури 

като възрастова и образователна определят и качествата на населението като 

работна сила. Данните за някои структури на населението като образователна и 

етническа се осигуряват само по време на преброяванията на населението. Поради 

тази причина, анализите и оценките на тези структури са на база данните от 

последните две преброявания – 2001 и 2011 г. 

Полово – възрастова структура  

Половата структура на населението на община Брезник е с пропорции, които 

са характерни за страната. Преобладава броят на жените, които през 2012 г. са 3396 

д., или 51,0 % от общия брой на населението на общината. Налице е тенденция на 

нарастване на относителния дял на жените. Относителният дял на жените в селата 

на общината е малко по-нисък (50,6%) от този в гр. Брезник (51,2%). 

Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. , както и 

данните за 2012 г.сочат, че община Брезник е с проблемна възрастова структура на 

населението.  
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Фиг.  2.2.3.1: Възрастова структура на населението по населени места 

Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч. и 

на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия потенциал на общината. 

Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при 

оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието на някои 

дейности от детското здравеопазване и др. 

От общия брой на населението към 2012 г. - 6662 д., разпределението им по 

основни възрастови групи е както следва: 

 517 д. са в под трудоспособна възраст, което е 7,8% от общия брой на 

населението; 

  3667 д. са в трудоспособна възраст (55,0%); 

  2478 д. са в над трудоспособна възраст (37,2%). 

Тенденциите в състоянието на възрастовата структура на населението за 

анализирания период – 2007 -2012 г. са неблагоприятни. Намалява както 

абсолютния брой, така и делът на младото население ( в под трудоспособна 

възраст). Налице е тенденция на намаляване на абсолютния брой на населението в 

трудоспособна и в над трудоспособна възраст. Това личи и от данните в таблица 

2.2.3.1 
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Таблица 2.2.3.1: Промени във възрастовата структура на населението в 
община Брезник за периода 2007-2012 г. 

Възрастови групи 
Брой на населението към: 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Под трудоспособна 758 733 724 691 666 577 
В трудоспособна 4050 4003 3952 3821 3571 3607 
Над трудоспособна 3046 2988 2996 2994 2575 2478 
Общ брой 7854 7724 7672 7506 6812 6662 

Относителен дял по години (%) 
Под трудоспособна 9,7 9,5 9,4 9,2 9,8 8,7 
В трудоспособна 51,6 51,8 51,5 50,9 52,4 54,1 
Над трудоспособна 38,8 38,7 39,1 39,9 37,8 37,2 
Общ брой 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р.България 

Макар абсолютния брой на населението в трудоспособна възраст да намалява, 

то увеличава своя относителен дял. Причината е в намаляване на общия брой на 

населението. Високата смъртност на населението, която е характерна за високите 

възрастови групи е причината за намаляване както на абсолютния брой, така и на 

относителния дял на населението в над трудоспособна възраст. 

Установените през последните две десетилетия негативни тенденции в 

демографското развитие на страната създават редица проблеми по отношение на 

нейното социално и икономическо развитие. Намаляването на населението в 

младите възрастови групи и увеличаване на относителният дял на населението във 

високите възрасти задълбочава процесите на демографското остаряване на 

населението, което от своя страна свива възможностите за неговото 

възпроизводство. То изостря и проблемите за осигуряване на необходимите 

контингенти от деца в предучилищна и в училищна възраст, което е проблем и за 

нормалното функциониране на детските заведения и на общообразователните 

училища в условията на делегирани бюджети.  

В най-малолюдните села в общината, населението в над трудоспособна 

възраст, съставлява над 80% от общия му брой – с. Билинци (80,0%), с. Душинци 

(85,7%), с. Завала (87,5%), с. Ръжавец (88,2%), а в с. Озърновци всичките 4 човека са в 

тази възрастова група.  

Обобщената констатация от анализа на възрастовата структура на 

населението на община Брезник е, че тя е доста по-неблагоприятна от тази в 

страната – с ниски относителни дялове в под трудоспособна и в трудоспособна 

възраст и по-висок от средния за страната относителен дял на населението в над 

трудоспособна възраст. 

При оценките на възрастовата структура на населението се отчита и един 

важен измерител, който е от значение за икономическата му функция – като работна 

сила. Това е коефициента на възрастовата зависимост, който изразява 

съотношението между броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти 
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(населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в 

„независимите” възрасти (от 15 до 64 години). За община Брезник този коефициент 

за 2011 г. е 65,8% и е по-висок от средния за страната  

Етническа структура на населението 

Етническата структура на населението в община Брезник показва, че 

преобладаващата етническа група е българската. Като българи се самоопределят 

6 410 души, което е 96,7% от населението на общината. Като турци се самоопределят 

7 души (0,11% от населението на общината), а като роми 189 души (2,85% от 

населението на общината). Ромската етническа група е по-компактна в гр. Брезник и 

в с. Долна Секирна. 

Образователна структура 

От населението над 7 годишна възраст (6682 д.) с по-високо образователно 

равнище (със средно и с висше образование) е почти половината от населението. 

Разпределението на населението на общината по равнище на образованието е както 

следва: 

 Население с висше образование – 495 д, или 7,4% от населението над 7 

годишна възраст; 

 Население със средно образование – 3086 д, или 46,2%; 

 Население с основно и по-ниско образование – 3066 д. или 45,9% 

 Неграмотни лица – 35 д., или 0,5%. 

По населени места, освен гр. Брезник (376 д. с висше образование) с по-голям 

брой високообразовани лица (над 10 д.) са селата Ноевци, Велковци и Слаковци.  

В сравнение с 2001 г. е налице тенденция на нарастване на броя на по-

високообразованите лица, и намаляване на броя на по-нискообразованите. 

Независимо от това, делът на по-високообразованите лица в община Брезник е 

значително по-нисък от средния за страната и за област Перник. 

2.2.4 Икономическа активност и безработица  

Икономически активно население 

Икономически активното население по същество определя параметрите на 

работната сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовите 

групи над 15 години. През 2011 г. те са 6330 д. Данните за 2011 г. показват, че 

населението над 15 години общият брой на икономически активното население в 

община Брезник е 2746 д., а на икономически неактивното – 3584 д.  

По населени места с най-висок абсолютен брой на икономически активно 

население естествено са гр. Брезник и някои от по-големите села . Броят на 

активното население се влияе и от възрастовата структура на населението. 

Активното население в гр. Брезник към 2011 г. наброява 2042 д., в с. Ноевци – 249 д., 

Слаковци – 91 д., Велковци – 57, Кошарево – 48 д и т.н.  
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Заетост на населението. 

Икономически активното население включва заетите и безработните лица, 

както учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в 

отпуск по майчинство). Данните от преброяването показват, че броят на заетите 

лица в общината е 1523 д. Този брой е по-висок от реално заетите в икономическите 

дейности (различните видове отрасли) на територията на община Брезник. 

Причината за това разминаване се дължи на обстоятелството, че при преброяването 

като заети са отчетени и лицата, които работят извън територията на общината – в 

други общини. 

 
 

Фиг.  2.2.4.1: Динамика в броя на активното население за периода 2007-2012 г. 

Данните за трудовата заетост на населението в община Брезник за 2012 г. се 

отнасят за наетите в отраслите от социално-икономическия комплекс на общината. 

Наети са лицата които работят по трудов договор и в техния брой не се включват 

работодателите и самонаетите, които не са с голям брой.  

Броят на наетите лица е един от индикаторите за състоянието на 

икономиката. В общината през 2012 г. в различните отрасли на икономиката са 

заети 1016 д., което е 37,0% от икономически активното население. Съпоставката на 

този показател със средните за страната (80,1%) и за област Перник (52,0%) 

показва, че в община Брезник е налице проблем със заетостта на населението.  

Заетостта диференцирана по сектори е със следните параметри: 

 Първичен сектор – брой на наетите лица – 129 д, или 12,7% от общия 

брой на наетите в общината; 

 Вторичен сектор – брой наети – 102 д., или 10,0%; 

 Третичен сектор – брой наети 785 д., или 77,3%. 

Високият брой на наетите в третичния сектор е резултат от 

неблагоприятното развитие на вторичния сектор (промишлеността), като част от 
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лицата, които са били наети в промишлените отрасли, поради закриване на 

промишлени производства се насочват към отрасли от третичния сектор (услуги) – 

търговия и ремонтни дейности, транспорт и складиране, хотелиерство и 

ресторантьорство и др. 

Сериозен проблем на общината в трудовата заетост/наетост на населението е 

неблагоприятната тенденция на намаляване на броя на заетите в редица отрасли. В 

сравнение с 2008 г. през 2012 г. броят на наетите в промишлеността намалява от 214 

на 85 д., в строителството- от 39 д. на 18 д.,  

 
Фиг.  2.2.4.2: Секторна структура на заетостта в община Брезник 

Броят на наетите в отрасъл „Търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ също бележи тенденция на намаляване – от 190 д. (2008 г.) на 169 д. 

(2012 г.). 

Показателите за трудовата заетост на населението по населени места в 

община Брезник показва, че с висок коефициент на заетост са общинският център –

% и с. (от 15 д. в категорията икономически активни лица 15 са трудово ангажирани, 

т.е. коефициентът на заетост е 100,0%) 

Безработни лица 

В структурата на икономически активното население втората категория са 

безработните лица. Статистиката за броя и структурата на безработните е 

динамична във времето. Обект на анализ са данните за безработните за периода 

2007- 2012 г., които са по данни на Агенцията по заетостта. Те са отразени в таблица 

2.2.4.1. 
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Таблица 2.2.4.1: Структура на безработните лица и равнище на безработица в 
община Брезник – 2007 и 2012 г. 

№  Показатели 
Брой по години 

2007 2009 2010 2012 

1. Безработни лица 297 235 384 476 

2. Регистр. Безработни до 29 години, вкл. 51 53 56 90 

3. Регистр.безработни с регистр. над 1 година 167 100 120 117 

4. Равнище на безработица (%) 10,5 9,9 13,2 17,5 

Равнището на безработица в общината към 2012 г. е с по-високи стойности от 

средното за страната (11,4%) и в област Перник (10,4%). С изключение на 2009 г. в 

останалите години е налице траен ръст на равнището на безработица, което е 

сериозен социално-икономически проблем за общината. 

* 

*  * 

Обобщени изводи за демографското състояние 

 Изводи.  

 Продължава тенденцията за намаляване броя на населението на 

общината, процес характерен и за страната. Темповете на намаляване 

на броя на населението на община Брезник са по-силно подчертани в 

сравнение с тези в област Перник и в страната;  

 Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението, 

което е силно подчертано за селата в общината. Този процес се изразява 

в намаляване на относителния дял на населението в под трудоспособна 

за сметка на нарастване на дела на населението в над трудоспособна 

възраст. Средносрочната и дългосрочна проекция на тази тенденция 

води до бъдещото намаляване на броя на население във фертилна 

възраст и до определено ограничаване на възможностите за 

естественото му възпроизводство; 

 Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките 

населени места са преобладаваща част от населението ще изисква 

реализация на мерки, свързани с развитие на социални услуги за тази 

категория лица и т.н. 

 между последните две преброявания на населението се наблюдава 

тенденция на нарастване на дела на високообразованите лица. 

Нараства броят на лицата с висше и средно образование, а намалява 

този на лицата с ниско образование. Броят на неграмотните лица е 

намалял от 52 д. (2001 г.) на 35 д. (2011 г.); 
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 Образователната структура на населението дава отражение и върху 

образователната структура на заетите лица в общината; 

 Очертаващ се проблем е задържането на млади хора с по-високо 

образователно равнище в общината, поради трудности с осигуряване на 

трудовата им заетост; 

 По отношение на коефициента (равнището) на безработица към 2012 г. 

община Брезник е в по-неблагоприятна позиция от средното за област 

Перник и в страната, което се дължи основно на закриването на 

работни места в редица икономически дейности (отрасли) в 

промишлеността и в сектора на услугите.  

 

 Възможни насоки в демографското развитие.  

 Инерционното проявление на неблагоприятните демографски процеси 

ще обуславя и по-нататъшната тенденция на намаляване на броя на 

населението в общината; 

 Ще нараства броят на селата с минимален брой население, което ще 

затруднява осигуряване на минимални публични услуги за тях; 

 Запазването на ниска раждаемост ще създава проблеми в 

образователната система (недостиг на достатъчен брой ученици);  

 Очертаващите се нови производства в използване на поземлените 

ресурси и на растениевъдството и животновъдството, на туризма и 

др. ще изискват трудов ресурс с по-висока квалификация;  

 

2.3 Социални дейности и социална инфраструктура 

2.3.1 Образование и образователна инфраструктура 

В община Брезник са представени следните степени на образователната 

система: 

 Предучилищно обучение; 

 Общо образование; 

  Професионално образование. 

За посочените степени на образование в общината е създадена и съответната 

образователна инфраструктура – детски заведения, общообразователни училища и 

професионални училища (професионална гимназия). 

Предучилищното обучение и общото образование са ангажимент на местните, 

общински власти, които организират и финансират вкл. и чрез трансфери от 

републиканския бюджет издръжката на посочените образователни институции.  
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Предучилищно обучение 

Мрежата от детски заведения в общината е съобразена с броя на 

ползвателите ѝ. Това са децата от 3 до 6 годишна възраст. Техният брой, както 

показват анализите на демографското състояние и по-конкретно състоянието на 

специфичните възрастови структури на населението, намалява. В същото време 

положително отражение има провежданата от общината политика за по-пълно 

обхващане на децата, подлежащи на предучилищно обучение. 

Броят и капацитетът на детските заведения в община Брезник съответно към 

учебните 2007/2008 и 2012/2013 г. са представени в таблица № 2.3.1.1  

Таблица 2.3.1.1: Промени в броя на детските заведения и в броя на 
обхванатите деца в заведенията за предучилищно обучение в община Брезник за 
периода 2007-2012 година 

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в България 

Основните констатации от анализа на информацията в таблица 2.3.1.1. са, че 

за анализирания период се запазват съществуващите детски заведения в общината. 

Те са разположени в общинския център (ЦДГ „Брезица) и ЦДГ в с. Ноевци. Към 

учебната 2013/2014 г. броят на обхванатите деца е 131, от които 121 в ЦДГ 

„Брезица“ и 14 деца в ЦДГ в с. Ноевци. Броят на групите в детските заведения е 5, от 

които 4 – в ЦДГ „Брезица“ и 1 група в ЦДГ в с. Ноевци. Средната пълняемост на 

групите е 26,2 деца, като по-ниска е в ЦДГ в с. Ноевци – 14 деца.  

Данните показват, че средната пълняемост на групите в ЦДГ „Брезица“ е 

висока 32,7 деца и е значително над действащите нормативи. Капацитетът на 

сградата не позволява разкриване на нова група. Възможното решение на този 

проблем е прехвърляне на подготвителната група в СОУ. По този начин се създава 

възможност (при доказана необходимост) от разкриване на яслена група, на мястото 

на подготвителната. Не са налице възможности за разширение и надграждане на 

сграда на ЦДГ.  

 
Показатели (брой) 

детски 
градини 

детски 
учители 

деца 

2007 година 

Общо за община Брезник 2 12 124 

в т.ч. в села на общината 1 .. 21 

2010 година 

Общо за община Брезник 2 10 125 

в т.ч. в села на общината 1 .. 24 

2013година 

Общо за община Брезник 2 10 135 

в т.ч. в села на общината 1 .. 14 
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Материалната база на детските заведения не е в добро физическо състояние. 

Независимо, че преди няколко години сградата на ЦДГ „Брезица“ е основно 

ремонтирана с осигурено финансиране по проект “Красива България” (.подменена 

външна дограма, ремонтирани санитарни възли, освежени занимални, 

осъвременена фасада и дворно пространство), кухненският блок се нуждае от 

ремонт. Не са проведени мерки за енергийна ефективност. 

Общо образование. 

В зависимост от застъпената образователна степен в училищата, общото 

образование в общината е представено от два типа училища – основни и средни 

(СОУ). Основните параметри на мрежата от общообразователни училища в 

общината се определят от контингентите лица във възрастовите групи 7-14 и 15-18 

години и тяхното разпределение по населени места. 

За анализирания период 2007-2012 г. не е извършвано преструктуриране на 

училищната мрежа в общината. Броят на общообразователните училища се запазва, 

както не се променя и застъпената образователна степен в двете действащи 

училища – СОУ „Васил Левски“ в гр. Брезник и ОУ „Хр. Смирненски“ в с. Ноевци. 

Основните параметри на общото образование в общината са показани в таблица 

2.3.1.2. 

Таблица 2.3.1.2: Промени в броя на общообразователните училища и броя на 
учениците в община Брезник за периода 2008-2013 г. 

Показатели 
Състояние към учебната: 

2007/2008 г. 2013/2014 г. 
1.Брой общообразователни училища – всичко 2 2 
в т.ч. Основно  1 1 
СОУ 1 1 
2. Брой ученици – всичко 491 389 

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България 2008 и 2012г. 

Независимо от запазване на двете общообразователни училища, е налице 

тенденция на намаляване на броя на учениците. За анализирания 6 годишен период 

техният брой е намалял със 76 ученика. Малкият брой ученици в ОУ „Хр. 

Смирненски“ в с. Ноевци е причината то да е със статут на „защитено“ училище, 

което е свързано с функционирането на маломерни паралелки и на паралелки със 

слети класове. И двете общообразователни училища са със статут на средищни.  

През учебната 2013/2014 г. продължава тенденцията на намаляване на броя 

на учениците в общообразователните училища в общината. Те са 389 ученика и в 

сравнение с учебната 2012/2013 г. са намалели с 41 ученика. По училища броят им е 

както следва: 

 СОУ „Васил Левски“ – 336 ученика, разпределени в 18 паралелки; 

 ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Ноевци – 53 ученика в 7 паралелки. 
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Малкият брой на учениците в ОУ „Хр. Смирненски“ налага учебния процес да 

се извършва в паралелки със слети класове, което влошава качеството на 

обучението. Проблем, свързан и с прилагането на делегираните бюджети в 

общообразователните училища в общината е ниската пълняемост на част от 

паралелките. Този проблем е характерен не само за ОУ „Христо Смирненски“, където 

дори и паралелките със слети класове са с по 7 – 10 ученика, а и за някои от 

паралелките в СОУ „Васил Левски“ в гр. Брезник. Тук има самостоятелни паралелки 

със средна пълняемост по 14-15 ученика, което е под действащия минимален 

норматив.  

Материалната база на училищата в общината е в относително добро 

физическо състояние. Училището в с. Ноевци разполага с нова сграда, която е с 

голям капацитет – 21 класни стаи и 5 кабинета, от които реално се използват само 

част от тях. Проблем на общината и кметството е поддръжката на тази 

преоразмерена за сегашните потребности материална база. СОУ „В. Левски“ в гр. 

Брезник също разполага с добра база, която включва и наскоро ремонтиран 

физкултурен салон.Сградите и на двете училища не са санирани от гледна точка 

подобряване на енергийната ефективност.  

Професионално образование 

Професионалното образование в община Брезник е представено от едно 

училище. Това е Професионална гимназия по селско стопанство „Н.Й. Вапцаров“ в гр. 

Брезник. В професионалната гимназия през учебната 2012/2013 г. се обучават общо 

77 ученика, от които 52 в III степен професионална квалификация и 27 ученика във 

II степен професионална квалификация . Застъпени са следните професионални 

направления – „Икономика на селското стопанство“, „Растениевъдство“ и 

„Растениевъдство и животновъдство“. 

Подобно и на общото образование, е налице тенденция на намаляване на броя 

на учениците в професионалната гимназия. Това личи от следните данни: 

 Учебна 2007/2008 година – брой ученици в ПГСС – 120 д. 

 Учебна 2012/2013 година – брой ученици в ПГСС –57 д. ; 

 Учебна 2013/2014 година – брой ученици в ПГСС –49 д., в т.ч. 29 ученика 

редовно обучение в 2 паралелки и 20 ученика задочно обучение 

В професионалната гимназия по селско стопанство е въведена и задочна 

форма на обучение. От тази форма през учебната 2013/2014 г. се възползват 20 

ученика по професионалното направление „животновъд“ – специалност 

„говедовъдство“. Практическото обучение се осъществява в частна животновъдна 

ферма. От учебната 2011/2012 г. ПГСС е на общинско финансиране. И за 

професионалната гимназия в гр. Брезник е характерна ниската пълняемост на 

формираните паралелки. 

Материалната база на ПГСС „Никола Вапцаров“, освен учебните помещения 

(класни стаи и кабинети), включва и специфична такава, необходима за 
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практическото обучение на учениците - смесена животновъдна ферма, собствена 

земя за учебни цели, полигон, учебни трактори и автомобили и друга 

селскостопанска техника и прикачен инвентар. Физическото състояние е лошо и се 

нуждае от ремонт. Не е финализиран проблема със собствеността на сградата, 

независимо че принципал на училището вече е община Брезник, а не Министерство 

на земеделието и храните. Към началото на 2014 г. е прехвърлена собствеността на 

машинния парк, фермата и др.  

2.3.2  Здравеопазване 

Доболнична лечебна помощ 

Здравеопазването и инфраструктурата на здравеопазването в община 

Брезник през 2013 г. е представено само от доболничната помощ. Мрежата от 

здравни заведения за доболнична лечебна помощ (амбулатории) и броят на 

лекарите в тях са определени с Областната здравна карта. Този брой е функция от 

броя на населението, който определя и необходимия брой на пациентските листи на 

общопрактикуващите лекари. 

По данни на Регионалната здравна инспекция в гр. Перник през 2013 г. в 

община Брезник са разкрити и функционират общо 6 амбулатории за индивидуални 

практики за първична медицинска помощ, обслужвани от общопрактикуващи 

лекари. От тях 4 са в гр. Брезник и по една в селата Ноевци, Кошарево и Режанци. 

Средният брой на пациентските листи на общопрактикуващите лекари е в рамките 

на действащите нормативи. За конкретните общопрактикуващи лекари той варира в 

твърде широки граници - от 440 (с. Режанци) до 1700 (гр. Брезник). 

Извънболничната специализирана лечебна помощ се извършва от двама 

лекари специалисти – по очни и по нервни болести. Кабинетите на лекарите 

специалисти са в гр. Брезник. 

Стоматологичната помощ се извършва от 5 стоматолози, които са 

регистрирани като амбулатории за първична дентална помощ. Териториалното 

разпределение на стоматолозите е подобно на общопрактикуващите лекари. От тях 

3 са в гр. Брезник , а по един – в селата Ноевци и Долна Секирна. 

За целите на извънболничната лечебна помощ и на денталната помощ се 

използва база, която е общинска собственост. Общопрактикуващите лекари и 1 от 

стоматолозите в гр. Брезник ползват помещения в сградата на бившата 

поликлиника в града. Кабинетите на общопрактикуващия лекар и на стоматолога в 

с. Кошарево са разположени в сградата на кметството. Също в административната 

сграда на с. Ноевци е настанен кабинета на общопрактикуващия лекар. В сградите на 

бившите здравни служби в селата Долна Секирна е кабинета на денталиста 

(стоматолога), а в с. Режанци – кабинета на общопрактикуващия лекар.  
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Болнична лечебна помощ 

След 2012 г. г. на територията на общината няма база за болнична лечебна 

помощ. През 2012 г. по икономически причини е закрита общинската СБАЛ по 

вътрешни болести „д-р Йордан Стефанов – Брезник“ЕООД  

След закриване на общинската СБАЛ, болничното обслужване на населението 

от община Брезник се извършва от МБАЛ „Рахила Ангелова“ в гр. Перник.  

Спешната и неотложна медицинска помощ на населението на община Брезник 

се поема от Звено за спешна медицинска помощ в общинския център. То е структурно 

звено на филиала за спешна медицинска помощ в гр. Перник. Звеното за спешно 

медицинска помощ е осигурено с линейка и медицински екипи. 

Важен фактор за качеството на здравеопазването в община Брезник е 

осигуреността с медицински кадри – лекари и медицински специалисти с 

колежанско образование – медицински сестри, акушерки, фелдшери и др. Техният 

брой през 2012 г. е следния: 

 Лекари- 7, В т. ч. общопрактикуващи – 6 

 Стоматолози – 5 

 Медицински специалисти - 2 

2.3.3 Дейности по социално подпомагане (Социални грижи) 

Ползвателите на услугите, свързани със социално подпомагане са определени 

категории лица, които са с различен вид увреждания – физически и умствени 

(психически и ментални). Броят им към 2012 г.по данни на Дирекция „Социално 

подпомагане“ в гр. Перник е различен по съответните социални дейности и е както 

следва:  

 По линия на социална закрила на лица и семейства с доходи по-ниски от 

гарантираните минимални доходи на лица – 80 души годишно; 

 По направлението - подпомагане на лица с инцидентно възникнали 

потребности от социално подпомагане – 300 д. годишно; 

 По линия на подкрепа на лица с определен вид увреждания и в 

неравностойно положение – 822 д.; 

 По социалната дейност - Подкрепа на семейства с деца в риск - 80 д. 

Община Брезник има приета „Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Брезник (2010-2015 г.). В нея са отразени основните цели и 

приоритети, както и конкретните ангажименти на Дирекция „Социално 

подпомагане“, както и на редица други институции, които имат отношение към 

подкрепата на уязвими социални групи и групи от лица в риск.  

От уязвимите групи и групите в риск, най-уязвими са децата, които по 

различни причини се оказват отделени от своите семейства. Затова основната 
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дейност на отдел „Закрила на детето“ е превенция на изоставянето чрез съдействие, 

подпомагане и предлагане на социални услуги в общността. 

Към 2012 г. на територията на общината е разкрита една специализирани 

институции за социални услуги. Това е частен Дом за възрастни хора с капацитет 

100 места. Няма разкрити държавни или общински специализирани институции. 

Социални услуги от „резидентен“ тип вече започват да се предлагат.  

От социалните услуги, които са общинска отговорност в община Брезник от 

1982 г. функционира Домашен социален патронаж (ДСП). Неговата дейност се 

финансира основно от общинския бюджет. Той е с капацитет 160 места (обслужвани 

лица) от гр. Брезник и част от селата, от които са заети 140. Дейностите, застъпени в 

ДСП са традиционни за тази форма на социални услуги – доставяне на храна по 

домовете на обслужваните лица, поддържане на лична хигиена и такава в 

жилището, съдействие при оказване на определени услуги на лицата и др. 

Материалната база на ДСП е общинска собственост и включва две сгради в гр. 

Брезник. 

От услугите от „извършвани в обичайна среда (в общността) е разкрит 

„Дневен център за стари хора”, който е с капацитет 40 места. В него се предлага 

комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите през деня. 

Дейността е свързана с предоставяне на храна, предоставяне на ежедневните и 

здравните потребности от организация на свободното време и лични контакти.  

По действащи национални програми в общината се предлагат и социални 

услуги в семейна среда. Такава е дейността “Домашен помощник”, която стартира 

още през 2009 г. За целта са назначени са 7 физически лица, които обслужват 35 

възрастни и болни хора на територията на община Брезник. 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, чрез 

проект „С наша помощ достоен живот” се подпомагат 64 души чрез предоставяне на 

услуги от типа „лична помощ“ и „Комунално-битова помощ“. Тези услуги се 

предоставят в обичайна среда – в дома на потребителя, т. е това са услуги, свързани 

с помощ в дома.  

Социалните услуги от „резидентен тип" - за задоволяване на ежедневните 

потребности за ограничен брой лица - не повече от 15, които предоставят 

възможност за живеене в среда, близка до семейната, постепенно започват да се 

представят в общината. Разкрит е „Център за настаняване от семеен тип за 

възрастни хора с физически увреждания“. Същият е настанен на втори етаж от 

сградата на бившата болница в гр. Брезник, която е публична общинска собственост. 

Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

физически увреждания ще е 15 места.  

В приетата Общинска стратегия и в конкретизиращите я Годишни планове за 

развитие на социалните услуги за 2014 и 2015 г. са отразени действията по 

разкриване на нови социални услуги , вкл. и такива от „резидентен“ тип на 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 48  
програмен период 2014-2020 г. 

територията на общината. Същите са включени и в Индикативния списък с проекти 

в ОПР на община Брезник в плановия период 2014-2020 г. 

2.3.4 Културни дейности и инфраструктура на културата 

В сферата на културата в община Брезник са представени музейната и 

комплексната читалищна дейност. Основните културни институции в община 

Брезник са читалищата. 

Музейната дейност е свързана с Общинския исторически музей. С Решение № 

513 на Общинския съвет на община Брезник /27.03.2014 г., на Общинския исторически 

музей е определен статут на самостоятелно юридическо лице на бюджетна 

издръжка. За да осъществява дейността си, на музея е предоставена безвъзмездно за 

управление и ползване сграда –паметник на културата, известна като „Старо класно 

училище“, построена през 1870 г. и реконструирана през 1984 г. Същата е 

разположена в централната част на гр. Брезник. Музеят разполага с три зали и две 

постоянни експозиции – Възрожденска и Етнографска , и зала за временни 

експозиции. Музейната сбирка има общо исторически характер. Общият брой на 

музейните единици е около 1600. 

Етнографски музейни сбирки са организирани в читалища „Просвета“ в с. 

Бегуновци и в читалище „Пробуда“ – с. Ноевци.  

Има идея бившият Военен клуб в гр. Брезник също да бъде превърнат в музей, 

където ще бъдат експонирани материални експонати, пресъздаващи условията на 

живот на населението от района в различните исторически епохи. Музейната 

експозиция се предвижда да бъде разположена в зали с обща площ около 500 м2. 

Комплексна читалищна дейност. Тя заема основно място в културната сфера в 

общината. Читалищата са традиционни центрове на културен живот, както в 

миналото, така и в съвременните условия. В тях са представени библиотечната 

дейност и различни форми на любителското творчество (художествената 

самодейност). В селата читалищата са единствените центрове на културни прояви и 

културен живот.  

През 2013 г. на територията на община Брезник съществуват общо 12 

читалища. Някои от тях осъществяват твърде богата културна дейност. Такова е 

Народно читалище „Просвещение“ в общинския център. То е създадено през 1870 

год. в първото класно училище. Сградата в която днес се помещава читалището е 

построена през 1970 год. Капацитетът и функционалното разпределение на 

читалищната сграда са били съобразени с по-високите културни изисквания през 

70-те години на миналия век, когато една от основните културни дейности е била 

кинодейността. За нея и за други културно-масови прояви с масов характер, както и 

за значително по-високия брой на населението на гр. Брезник по това време са 

разчетени и капацитета на отделните помещения на читалището. Киносалонът е с 

450 места и сцена с въртящ се механизъм, оркестрина, светлинни ефекти и др. 
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Кинодейността днес не се предлага и салонът се използва само за други публични и 

културни прояви. С киносалони с капацитет от 50 до 200 места разполагат и 

читалища „Милан Василев“ в с. Велковци (211 места), „Пробуда“ – с. Кошарево (200 

места), „Просвета“ – с. Бегуновци (150 места) и др. Читалище „Хр. Смирненски“ - с 

Станьовци няма собствена база и е разположено в сградата на кметството. 

Библиотечната дейност е представена във всичките 10 читалища в 

общината. Общият библиотечен фонд в читалищата от общината е над 100 хил. 

библиотечни единици, от които 73340 тома са само в читалищната библиотека на 

читалище „Просвещение“ в гр. Брезник. От останалите читалища с по-богат 

библиотечен фонд са още читалище „Пробуда“ – с. Ноевци (7600 тома), читалище 

„Пробуда“ – с. Кошарево 6020 тома) и др. 

Любителското творчество в различните му разновидности и форми също е 

представено в повечето от читалищата в общината. Най-голямо е разнообразието на 

изградените фолклорни групи, танцови състави, школи и кръжоци в читалището в 

гр. Брезник. Сформирани са следните състави и школи – Танцова формация за 

обработен фолклор, Фолклорна певческа група, Вокална група „Брезичка“, Самодеен 

читалищен театър, много школи и кръжоци. Със своите състави и индивидуални 

изпълнители читалище “ Просвещение“ участва във всички досегашни събори на 

народното творчество в Копривщица. Самодейните състави към читалище 

„Просвещение“ – гр. Брезник участват ежегодно в граовския събор “Видовден“.  

Към читалищата в останалите населени места са организирани групи за 

изворен фолклор, певчески групи, за народни обичаи, сурвакарски групи и др. 

Читалищата в общината се включват активно в реализацията на общинския 

културен календар. Съставите към отделните читалища участват в програмите за 

честване на общоселски културни мероприятия, на годишнини и други празници 

със свои програми.  

Материалната база на читалищата – читалищните сгради - е с различна 

степен на качество по отношение на физическо състояние на сградния фонд. В 

годините, в които те са изграждани (основно в средата на миналия век) са 

оразмеряване за потребностите на по-големия брой на населението в отделните 

села. Днес част от този фонд не се използва по предназначение, което поражда и 

проблем, свързан с поддържане на сградния фонд . 

2.3.5 Спорт и спортна инфраструктура 

Община Брезник има определени ангажименти и към развитието на 

спортните дейности и поддръжката на спортните обекти, които са общинска 

собственост. В общината са регистрирани общо 5 спортни клуба, от които 1 по 

спорта „волейбол“ и 4 в сферата на футбола. В гр. Брезник са регистрирани 

Волейболен клуб „Чорни -98“ и Футболен клуб „Чорни – 1920“. В село Ноевци – ФК 

„Черногорец“ в с. Бегуновци – ФК „Западно ехо“ и в с. Кошарево – ФК „Буря“. 
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Спортната инфраструктура в общината включва градски стадион „Чорни“ в 

гр. Брезник с лекоатлетическа писта с изкуствена настилка, трибуни и съблекални, 

Общинска спортна зала в гр. Брезник. Стадион с лекоатлетическа писта и трибуни 

има и в с. Ноевци, а в с. Конска – спортен комплекс с плувен басейн, писта за АТV, 

игрище за пейнтбол. Към спортната инфраструктура се отнасят и спортните 

съоръжения в училищата – физкултурни салони и спортни игрища и площадки в 

училищните дворове.  

* 

*  * 

Обобщени изводи за състоянието и насоки за развитие на 

социалната сфера 

 Изводи.  

 Развитието на бюджетните услуги в общината в основни линии е 

съобразено с потребностите на населението и с неговото 

териториално разпределение. Въпреки това, малкият брой на население 

в голяма част от селата на общината е сериозен ограничител за 

функциониране на място на обекти на образованието, 

здравеопазването и др.; 

 Високата средна пълняемост на групите в ЦДГ „Брезица“ се очертава 

като проблем за обхващане на нови деца, което изисква изваждане на 

подготвителната група и насочването ѝ в СОУ „В. Левски“; 

 Намаляващите контингенти ученици пренасят във времето проблема 

за по-нататъшното функциониране на ОУ „Хр. Смирненски“ и на 

Професионална гимназия „Н.Й. Вапцаров“ и прилагането на 

делегираните бюджети в тези две училища; 

 Налице е необходимата организация за превоз на ученици от селата без 

училища до двете средищни училища в общината; 

 Проблем в доболничната първична медицинска помощ до населените 

места с малък брой население е отдалечеността до най-близкия 

общопрактикуващ лекар. Затрудненията за осигуряване на 

необходимата минимална пациентска листа затруднява достъпа на 

населението от по-малките населени места до личните лекари; 

 Очертаваща се тенденция на нарастване на броя на лицата, които 

имат нужда от предоставяне на социални услуги – както в 

специализирани институции, така и в услуги в общността, и от 

резидентен тип; 
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 Недостиг на финансови ресурси за поддържане и обновяване на част от 

съществуващата инфраструктура – особено на читалищния фонд, 

образователната, спортната инфраструктура и др.  

 

 Насоки за развитие на социалната сфера. 

 Създаване на условия и осигуряване на необходимите ресурси за 

реализация на мерките, заложени в Стратегията и Годишните планове 

за развитие на социалните услуги в общината; 

 Проучване на потребностите на бизнеса за подготовката на 

изпълнителски кадри, чрез разкриване на паралелки в СОУ (II степен 

професионална квалификация); 

 Експониране и рекламиране на културните обекти – паметници на 

културата, като ресурс за развитие на културен и познавателен 

туризъм; 

 Реализиране (на проектен принцип) на мерки за повишаване 

енергийната ефективност и цялостно саниране на обекти в сферата на 

образованието, културата и спорта, които са общинска собственост; 

 

2.4 Характеристика на местната икономика. Състояние и 

тенденции в развитието 

2.4.1 Обща характеристика на икономиката 

Място на общинската икономика в икономиката на област 

Перник. 

В икономическо отношение, община Брезник заема по-скромно място в 

социално-икономическия комплекс на област Перник. Това се дължи на не напълно 

усвоените ресурси (суровинни, човешки, инвестиционни и др.) и на по-малкия (в 

сравнение с по-големите общини в областта) икономически потенциал, с които 

разполага община Брезник. Независимо от това, икономическия сектор на общината 

до голяма степен съответства на моментните възможности на общината и на 

влиянието на външните и вътрешни фактори, с тенденция за нарастване на 

неговата значимост.  

Важни критерии за обективната оценка на икономиката на община Брезник 

са тези определящи мястото ѝ в областния социално-икономически комплекс. 

Същите могат да бъдат измерени с относителни дялове по отделните анализирани 

икономически показатели за нефинансовия сектор. Резултатите в това отношение 

по данни за 2007 г. и 2012 г. показват следното: 
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 Относителен дял на предприятията в община Брезник от тези в област 

Перник: 

 2007 г. - 3,5% 

 2012 г. – 3,5% 

 Относителен дял на произведената продукция в община Брезник от тези в 

област Перник: 

 2007 г. - 0,9% 

 2012 г. – 1,4% 

 Относителен дял на ДМА в община Брезник от тези в област Перник: 

 2007 г. - 1,5% 

 2012 г. – 2,6% 

Анализите на посочените данни за относителните дялове на трите основни 

икономически показатели за община Брезник, съпоставени с тези за област Перник 

потвърждават направената констатация за нарастващата значимост на общинския 

социално-икономически комплекс в този на област Перник. Независимо от това, 

икономиката на община Брезник, заема скромно място в икономиката на областта. 

Този извод се потвърждава от данните за произведената продукция, отнесена към 

едно лице от населението. За 2007 г. стойностите по този показател са съответно – 

1827 лв./лице (община Брезник) и 11197 лв./лице (област Перник). За 2012 г. 

стойностите са съответно – 3377 лв./лице за община Брезник и 12228 лв./лице за 

област Перник. По показателя „размер на ДМА“ стойностите за 2012 г. са съответно – 

4159 лв./ лице за община Брезник и 8176 лв./лице за област Перник.  

По отношение на стойностите на разгледаните икономически показатели, 

община Брезник се нарежда на трето място сред останалите общини в област 

Перник. С по-добри икономически резултати са общини Перник и Радомир. 

Обща характерна черта на икономиката на общината е сравнително бавното 

приспособяване към пазарните условия. Тази констатация се обосновава с 

последиците от икономическата криза, засегнала страна в периода след 2008 -2009 

г. В анализирания период по-адаптивни към новите условия се оказаха някои 

отрасли от първичния сектор (подотрасъл „Растениевъдство“ от аграрния сектор), 

отрасли от третичния сектор – „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, 

„Хотелиерство и ресторантьорство“, „Производство и доставка на електрическа и 

топлинна енергия“ и др. 

Измененията в стойностите на отделните икономически показатели на 

община Брезник за периода 2008-2012 г. са отразени в таблица 2.4.1.1 
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Таблица 2.4.1.1: Динамика в основните икономически показатели на община 
Брезник (нефинансов сектор) за периода 2008-2012 г. 

Показатели 
Състояние към 

2008 г. 2011 г. 2012 г. 
Предприятия (брой) 145 176 202 
Произведена продукция (хил. лв.) 14351 17047 22 498 
Заети лица (брой) 723 653 758 
Дълготрайни материални активи (хил. лв.) 14088 15794 27709 

Източник: ТСБ -Перник  

Анализът на данните от таблица 2.4.1.1. дава основание да се направи извода 

за стабилно икономическо развитие. За всички икономически показатели (от 

нефинансовия сектор) са налице трайни тенденции на нарастване . С най-ниски 

темпове, нараства броят на заетите лица – 3,1%. На практика е налице стагнация в 

заетостта, което дава неблагоприятно отражение върху равнището на безработица. 

Не всички сектори обаче са с позитивно развитие, което е отразено в анализа на 

секторната и отраслова характеристика на местната икономика. 

2.4.2 Секторна и отраслова структура. Тенденции в развитието 

В структурно отношение икономиката на община Брезник обхваща дейности 

и от трите сектора – първичен (аграрен), вторичен (индустрия) и третичен (услуги).  

Изменения в секторната структура 

Анализите и оценките на секторната структура на местната икономика се 

извършват, за да се покаже и оцени тежестта, която имат отделните икономически 

сектори в социално-икономическия комплекс на община Брезник. Секторната 

структура на икономиката, до голяма степен, определя и икономическия профил на 

общината. През анализирания период се наблюдават определени промени в 

развитието на отделните сектори на икономиката на общината. Анализите и 

оценките, както и тенденциите в развитието на отделните сектори на местната 

икономика обхващат периода 2007/8 – 2012 г. 

Представа за промените в секторната структура на социално-икономическия 

комплекс на община Брезник, настъпили в периода след 2007г. дават данните от 

таблица 2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1: Изменения в секторната структура на икономиката на 
община Брезник (по основни икономически показатели) за периода 2008-2012 г. 

Показатели 
Сектори 

първичен вторичен третичен 
2008 г. 

Предприятия (брой) 14 24 107 
Произведена продукция (хил. лв.) 2557 8821 2773 
Заети лица (брой) 111 277 335 
Дълготрайни материални активи (хил. лв.) 4478 7369 2241 
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Показатели 
Сектори 

първичен вторичен третичен 
2012 г. 

Предприятия (брой) 46 10 146 
Произведена продукция (хил. лв.) 7390 5003 10105 
Заети лица (брой) 147 94 517 
Дълготрайни материални активи (хил. лв.) 4874 1602 21233 

Източник: ТСБ- Перник. 

Анализите на данните от таблица 2.4.2.1. показват, че за анализирания 

период са настъпили съществени структурни промени в отделните сектори на 

икономиката на община Брезник. Секторната структура към 2008 г. очертава 

водещи позиции на вторичния сектор (промишленост) и подчинена роля на 

останалите два сектора – аграрния и на услугите. Към 2008 г. промишлените 

отрасли формират 61,5% от произведената продукция в общината и осигуряват 

заетост на 38,3% от всички заети лица. В промишлените отрасли са съсредоточени и 

52,3% от дълготрайните материални активи (ДМА).През 2012 г. мястото на 

вторичния сектор в социално-икономическия комплекс на общината се подчертава 

от следните данни: относителен дял на произведената продукция – 21,8% (спад 

спрямо 2008 г. с 56%); относителен дял на заетите – 12,4% (спад спрямо 2008 г. с 

64,3%) и т.н Основният извод е че вторичният сектор губи от своите позиции и се 

нарежда на трето място – дори след аграрния сектор. 

Останалите два сектора са равностойни по отношение размера на 

произведената продукция, а по размера на ДМА аграрния сектор е с два пъти по-

висок размер от този за третичния сектор. Сектора на услугите през 2008 г. е с най-

голям брой фирми и заети лица. Това се дължи основно на преобладаването на 

фирми от типа „микро“, които са характерни за сектора на услугите. 

През 2012 г. се наблюдава коренно различна секторна структура на местната 

икономика. Значимостта и тежестта на отделните сектори е променена в сравнение 

с мястото им през 2008 г. С водещи позиции вече е третичния сектор и то по всички 

от анализираните икономически показатели. Това се дължи не толкова на 

значимостта на обслужващите функции на общинския център, който в сферата на 

публичните (т.нар. „бюджетни“) услуги е в сферата на ежедневното и на 

епизодичното обслужване, т.е. само с общинско значение. Причините са свързани с 

развитието на обслужващи отрасли, развивани на пазарни принципи. 

През 2012 г. на сектора на услугите се падат 44,9% от произведената 

продукция, 76,6% от ДМА, в него са ангажирани 68,2% от заетите. Първичният 

сектор също е с положително развитие за анализирания период. По основните 

икономически показатели, той се нарежда на второ място, като изпреварва 

промишлените отрасли (вторичен сектор).  

Друга важна констатация, свързана с измененията на секторната структура на 

икономика, за анализирания период, засяга положителните промени в първичния 
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сектор – селско и горско стопанство .Данните за 2012 г., в сравнение с тези за 2008 г. 

показват наличие на тенденция на положително развитие на първичния сектор. 

Това се дължи основно на развитието на селското стопанство. 

Основният извод от анализите на секторната структура на икономиката е, че 

за периода 2008-2012 г. са настъпили съществени промени. Другите изводи са: 

 Неблагоприятно е развитието на вторичния сектор (промишленост). Това се 

дължи основно на икономическата криза. Промишлените производства 

трудно се справят с последиците от нея, което води до спад в производството, 

намаляване на броя на фирмите и на заетите лица. За този сектор се 

наблюдава и определена декапитализация; 

 Позитивното развитие на първичния сектор се дължи основно на добрите 

условия за развитие на растениевъдството и по-конкретно на 

зърнопроизводството в общината.  

 Позитивното развитие на третичния сектор и извеждането му на водещи 

позиции в икономиката на община Брезник се дължи на два основни фактора. 

Първият е свързан с освобождаване на част от заетите от промишлените 

отрасли , които се насочват към дейности от третичния сектор. Вторият 

фактор е свързан с добрите условия за развитие на отрасли от сектора на 

услугите - това са отрасли с подчертано или скрито монополно положение 

(доставка на електрическа енергия, доставка на вода и др.)  

Промени в отрасловата структура 

Констатираните промени в секторната структура на икономиката са резултат 

от измененията, настъпили в отделните отрасли. За някои от тях те са положителни, 

а за други е налице неблагоприятно развитие. Отрасловата структура е представена 

в таблица 2.4.2.2. 

Таблица 2.4.2.2: Отраслова структура на икономиката на община Брезник (по 
основни икономически показатели) – 2012 г. 

Икономически дейности (отрасли) 

Основни икономически 
показатели 

П
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Общо  202 22 498 758 27 709 
Селско, горско и рибно стопанство 46 7 390 147 4 874 
Преработваща промишленост 10 5 003 94 1 602 
Произв. на електрическа и топлинна енергия 5 2 052 7 6 462 
Доставяне на води, канализ. у-ги и управление 
на отпадъците .. .. .. .. 
Строителство 7 1 314 20 682 
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Икономически дейности (отрасли) 

Основни икономически 
показатели 
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Търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети 65 2 034 223 1 698 
Транспорт, складиране и пощи 6 2 438 .. 1 192 
Хотелиерство и ресторантьорство 35 448 74 .. 
Създаване и разпр. на информ. и творчески 
продукти, далекосъобщения .. .. .. .. 
Профес. дейности и научни изследвания 4 45 .. .. 
Администр. и спомагателни дейности 3 .. 13 .. 
Хуманно здравеопазване и социална работа 9 758 55 1 316 
Култура, спорт и развлечения 4 .. 18 .. 
Други дейности 6 54 7 .. 

Източник: ТСБ –Перник, .. Конфиденциална информация 

Анализите на данните от таблица 2.4.2.2. показват, че основно място в 

местната икономика имат няколко отрасъла – „Селско стопанство“, „Производство 

на електрическа и топлинна енергия“, „ Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“. Ранжирането (подреждането) на 

отделните отрасли по отделните анализирани показатели се променя. Така отрасли, 

които са с висок брой предприятия и заети лица („Търговия, ремонт на автомобили 

и мотоциклети“, „Хотелиерство и ресторантьорство“) са с по-ниски стойности на 

показателите „произведена продукция“ и „ДМА“.Причината за това, както вече бе 

отбелязано, е че в тези два отрасъла масово представен е дребния бизнес, 

характерен с голям брой „микропредприятия“. 

 От отраслите, силно засегнати от икономическата криза е 

строителният бранш. Добивната промишленост също е засегната от икономическата 

криза и участва по-слабо в икономическия комплекс на общината. 

2.4.3 Икономически профили на секторите на икономиката 

2.4.3.1 Първичен сектор. Профил на сектора  

Структурата на селското стопанство в община Брезник е растениевъдно-

животновъдна.  

Растениевъдство 

Основен ресурс за развитие на селското стопанство и на неговия основен 

подотрасъл – растениевъдство е земеделската земя. В баланса на територията на 
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общината, земеделските земи са 267607 дка., което е 66,2% от общата територия на 

общината. 

За стопанската 2013/2014 година броят на регистрираните селскостопански 

производители по Наредба 3 на МЗХ от 1999 г. е общо 269. По землища този брой е 

диференциран в твърде широки граници. Най-голям е броят им в общинския център 

- 35, следван от тези в с. Слаковци (22), Бегуновци (19), Велковци (16) и др. 

Териториалният баланс на община Брезник сочи, че от общо 267607 дка 

земеделски земи, обработваеми са 226962 дка. Това е 84,8% от общия размер на 

земеделските земи. Твърде нисък е размерът и делът на поливните площи. Към 

2012 г. се са едва 5790 дка, или само 2,6% от обработваемите земи. Ограничените 

поливни площи се явяват като един от ограничителите за по-сериозно развитие на 

интензивни земеделски култури, които изискват условия за поливане. 

В икономическия профил на селското стопанство все по-силно се утвърждава 

растениевъдното направление. Основни фактори за това са няколко. Те са свързани 

с наличието на качествени поземлени ресурси, благоприятни климатични условия и 

традиции на населението (добър производствен опит) са основните фактори 

аграрния сектор да е с добри икономически показатели. За периода 2007-2012 г. 

произведената продукция по текущи цени нараства малко повече от 2 пъти 

Независимо от положителните тенденции в своето развитие секторът има 

потенциал, който в все още не е напълно усвоен. 

На таблица 2.4.3.1. са отразени данни за засетите площи с основни култури и 

средните добиви от тях към 2007 и 2012 г.  

Таблица 2.4.3.1: Изменения в размера на засетите площи и средните добиви от 
основни култури в община Брезник към 2007 и 2012 г. 

 

Видове култури 
Засети площи към: Средни добиви към: 
2007 г. 2012 г. 2007 г. 2012 г. 

пшеница 18277 26340 269 321 
ечемик 2200 1637 201 195 
ръж 100 835 230 252 
картофи 1250 473 1380 1150 
домати 175 … 698 .. 
ябълки 330 337 1180 831 
сливи 93 405 485 844 

Източник: Областна служба „Земеделие“ – Перник 

В периода 2007-2012 г. инвестиционния интерес в сферата на селското 

стопанство на община Брезник е ориентиран основно в зърнопроизводството и в 

създаване на нови масиви от ябълкови и сливови трайни насаждения. Това е и 

причината за слабото нарастване на размера на дълготрайните материални активи 

основно в растениевъдния подотрасъл на селското стопанство. През 2012 г. ДМА в 

първичния сектор съставляват 17,6% от общия размер на ДМА в общината. 
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Производство на зърнени храни. В структурата на растениевъдството, важно 

място има производството на зърнени храни. Отглеждат се следните зърнени 

култури - пшеница, ечемик, ръж, слънчоглед. Те формират около една трета от 

произведената продукция в аграрния сектор в стойностно изражение. През 

последните години се проявява тенденция тези култури да се отглеждат на по-

големи масиви, което повишава и ефективността на това производство 

Зеленчукопроизводството е слабо представен подотрасъл на отрасъл „Селско 

стопанство“ в община Брезник. Засетите площи със основните видове зеленчуци – 

домати, пипер са символични – в рамките на 150-170 дка. Голяма част от малкото по 

размер поливни площи се използват за нуждите на зеленчукопроизводството. 

Задържащи фактори за по-мащабното производство на зеленчуци са неподходящите 

почвени и климатични условия, липсата на традиции в отглеждането на този тип 

култури. Поради тези причини зеленчукопроизводството е основно за задоволяване 

на собствените потребности на населението.  

Площите заети от трайни насаждения са с размер 2888 дка. От тях площите 

заети от ябълки, сливи, круши са около 1125 дка. Останалата част е заета от други 

видове трайни насаждения. 

Традициите в развитието на овощарството, което в миналото е било добре 

представено, в общината могат да бъдат възстановени. Добри са възможностите за 

изграждане на нови масиви от ябълки, круши, сливи в землищата на гр. Брезник и с 

Режанци, както и по поречието на р. Конска.  

Подотрасъл „Животновъдство“ 

За разлика от преди няколко десетилетия, днес животновъдството в община 

Брезник е загубило значителна част от своите позиции в селското стопанство. 

Животновъдните ферми с голям брой селскостопански животни днес не 

съществуват.  

За осигуряване на фуражната база на животновъдството се използва част от 

земеделските земи – ливади и пасища. Данните от териториалния баланс показват, 

че ливадите са с обща площ 18860 дка, или 6,8% от земеделските земи. Мерите и 

пасищата са с обща площ 25200 дка, или 9,2%. 

Съвременният профил на животновъдството е представен от индивидуални 

собственици на животни, отглеждани в семейни дворове (в индивидуалните 

стопанства) и включва отглеждане на единични бройки животни. По своят характер 

сегашното състояние на животновъдството може да се характеризира като „семейно, 

дребно“ предназначено основно за задоволяване на собствени нужди. 

Тенденциите в развитието на животновъдството са с подчертан процес на 

намаляване на броя на селскостопанските животни. Тази тенденция се подкрепя от 

данните в таблица 2.4.3.2. 
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Таблица 2.4.3.2: Динамика в броя на селскостопанските животни в община 
Брезник за периода 2007-2012 г. 

Видове животни 
Брой към: 

2007 г. 2009 г. 2012 г. 
говеда 1055 1176 1461 
 в т.ч. крави 816 905 978 
овце 2997 2660 2305 
кози 1320 1049 1007 
свине 1100 846 322 
птици 9050 8016 8410 

Източник: Областна служба „Земеделие“ - Перник 

Анализите на данните от таблица 2.4.3.2. показват, че с изключение на броя 

на говедата (в т.ч. и на кравите) при всички останали видове има намаляване на 

броя им. Най-значително е намалението в броя на свинете, които от 1100 бр. (2007 

г.) достигат едва до 322 бр. (2012 г.). Това е спад със 71,7%. При другите видове 

животни намалението в броя им е по-слабо.  

Посочените данни за броя на отделните видове селскостопански животни, 

съпоставени с броя на домакинствата, показват, че действително животновъдството 

в общината е с дребностоков характер и е предимно за задоволяване на собствените 

потребности. Прави впечатление малкия брой на свинете в общината, независимо от 

по-големите възможности за по-добро представяне на свиневъдството. 

Растениевъдството е в състояние да осигури необходимите фуражи за отглеждане 

на по-голям брой свине и птици. Проблем, който изисква решение в това отношение 

е привличане на инвестиции, насочени към изграждане на уедрени животновъдни 

ферми.  

Един възможен приоритет в сферата на животновъдството е възстановяване 

на местната порода „брезнишка овца“. За целта могат да бъдат подпомагани 

фермери, създаващи стада над 100 овце, като се подготвят проекти за финансиране 

от европейските фондове. 

Горско стопанство 

Горският фонд на територията на община Брезник е 11877,4 ха. Той се 

стопанисва от Държавно горско стопанство „Брезник“. По форма но собственост 

горите са разпределени по следния начин: 

 Гори – държавна и общинска собственост - 11 877,3 ха; 

 В т.ч. гори – общинска собственост - 32,2 ха 

 Гори – частна собственост – 0,123 ха 

Общинските гори са обособени в масиви в горския фонд в землищата на 

селата Завала, Режанци, Кошарево, Долна Секирна. По дървесни видове горите са 

иглолистни и широколистни гори. От иглолистните преобладаващи са тези с бял 
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бор (3212 ха., или 28% от всички гори) и черен бор ( 2606 ха. или 22,8% от всички 

гори). От широколистните гори най-големи площи заемат тез с бук 12343 ха, или 

20,5%, габър – 972 ха, или 8,5%, следвани от горите от космат дъб, акация, цер, 

благун, клен и др. 

По лесоустройствения план, общият размер на ползването от дървесина е в 

рамките на 139 975 м3 или средно годишно 14 000 м3. Годишно ползване от главни 

сечи на цялата площ - 17 465 м3 - 1,4% от запаса. Годишно ползване от отгледни сечи 

на цялата площ - 97 700 м3 - 8,3% от запаса. 

2.4.3.2 Вторичен сектор. Профил на сектора 

Промишлеността бе водеща в местната икономика до началото на 

икономическата криза – 2008 г. След 2008-2009 г. като резултат от икономическата 

криза започва процес на спад в индустриалното производство на община Брезник, 

което доведе и до значително намаляване на броя на заетите лица в промишлените 

отрасли с повече от 60% . 

Структурата на промишлените производства, независимо от силното им 

редуциране, е многоотраслова. Представени са както добивната, така и 

преработващата промишленост. От преработващата промишленост промишлена 

дейност има в отраслите „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“, 

„Производство на облекла“, „Производство на метални изделия – без машини и 

оборудване“, „Производство на машини и оборудване“. В промишлеността на 

общината е представена и добивната промишленост. 

Добивна промишленост 

Отраслите от добивната промишленост в общината са развити на основата на 

разполагаемите неметални суровини и на слънчевата енергия. На основата на 

залежите на нефтошисти в землищата на село Красава е организиран добива им. Две 

са регистрираните фирми за добив на нефтошисти – „Нефтошисти“ ООД и 

„Нефтошисти -97“ ООД. Добивът на тези енергийни суровини става все по-ограничен 

поради спада в търсенето им. 

Община Брезник попада в зоната с добър потенциал на слънчева радиация 

със стойности от 1210 – 1355 kWh/m2 . Тези възможности са използвани за 

изграждане на няколко фотоволтаични централи (ФЦ) в общината – „Нейчър“ в 

мест. Слаковица в землището на с. Кошарево, ФЦ „Поцърненци“ в землището на с. 

Поцърненци, ФЦ „Еретин“ в землището на гр. Брезник. Общата инсталирана 

мощност на всички фотоволтаични централи е 1,337 мW. 

Преработваща промишленост 

Представените отрасли на преработващата промишленост в общината са 

традиционни за промишления ѝ профил. Редица от фирмите изпитват сериозни 

затруднения и са свили своята производствена дейност.  
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Отрасъл „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия“ е представен 

от няколко производствени структури –основно за производство на дребни захарни 

изделия („Лидер Бренд“ ООД) и за производство на хляб и безалкохолни напитки. 

Отрасъл „Производство на облекла“ е свързан с дейността на фирма „Брезина – 

2000“ ЕООД в гр. Брезник. В сферата на металообработването и производството на 

машини и оборудване дейност извършват фирмите „Алуминиева дограма“ АД – гр. 

Брезник, „Брист ХМ“ АД – гр. Брезник (производство на хладилно и вентилационно 

оборудване) и „Балканкар- ЗФИ“ АД – Брезник (производство на части и 

принадлежности за автомобили и двигатели). 

2.4.3.3 Третичен сектор. Профил на сектора 

Третичния сектор, включващ отрасли от обслужващата сфера (услуги) се 

оказа най-адаптивен към предизвикателствата от икономическата криза. Неговото 

развитие в периода 2007-2012 г. е свързано с подобряване на позициите му в 

социално-икономическия комплекс , което се потвърждава от анализираните 

икономически показатели. В този сектор са включени отрасли, свързани с т.нар. 

публични („бюджетни“) услуги и отрасли с обслужващ характер, но развиващи се на 

пазарни принципи.  

От анализите и оценките на третичния сектор, се установи, че от отраслите от 

сектора на услугите, които се развиват на пазарни принципи с по-голяма значимост 

в социално-икономическия комплекс на община Брезник са „Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. 

Отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ е свързан със 

задоволяване на ежедневни и периодични потребности на населението. Негови 

инфраструктурни обекти (търговски обекти – магазини) са разкрити в почти всички 

населени места в общината. С по-добри икономически показатели са тези, които са 

разположени в по-големите селища. Големият брой на регистрираните фирми в 

отрасъла – 65, съпоставен с броя на заетите лица (223 д.) показва че това са 

икономически единици от типа „микро“ – с персонал до 9 заети лица. Този отрасъл 

във висока степен е адаптивен на динамичните промени в бизнес средата. Това е и 

основната причина, икономическите показатели за неговото развитие в 

анализирания период 2007-2012 г. да показват положителни тенденции. Към този 

отрасъл се включват и няколко малки автосервиза и магазини за продажба на 

авточасти. 

С положителна динамика са и показателите в отрасъл „Транспорт, складиране 

и пощи“. В общината функционират няколко транспортни фирми за пътнически и 

товарен транспорт. Телекомуникациите и съобщенията са представени от обекти на 

фиксираната и на мобилната телефония. Територията на общината е покрита със 

сигнал и на трите мобилни оператора. Пощенски станции и пощенски агентства има 

в голяма част от населените места. 
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Туристически сектор 

Освен като икономическа дейност, туристическият сектор следва да бъде 

оценяван и като един от приоритетите в социално-икономическото развитие на 

общината. Ако сектора се разглежда само като икономическа дейност той се 

анализира с възприетите икономически показатели. По тях отрасъл „Хотелиерство 

и ресторантьорство“ показва впечатляващи икономически резултати за 

анализирания период, което е един от индикаторите за превръщането му в 

стратегически приоритет през следващия програмен период. Икономическите 

параметри в развитието на отрасъла са представени чрез данни от таблица 2.4.3.3. 

Таблица 2.4.3.3: Динамика в развитието на туристическата дейност и на 
туристическата инфраструктура (с капацитет над 10 легла) в община Брезник за 
периода 2007-2012 г. 

Показатели 
Състояние към: Ръст 

2012/2007 
(%) 

2007 г. 2012 г. 

1. Средства за подслон и места за настаняване (брой) 1 3 300 

Легла (брой) 16 43 268,8 

стаи (брой) 8 23 287,5 

Реализирани нощувки (бр.) 135 3316 2456,3 

Приходи от нощувки (лв.) 2100 68092 3242,5 

Източник: НСИ.Районите, областите и общините в Р. България 

Икономическите параметри на отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ 

(Туристически сектор) показват че наличната туристическа инфраструктура, 

представена основно от средства за подслон и места за настаняване (леглова база) се 

използва все по-ефективно. Този извод се подкрепя от съпоставката между данните 

за капацитета на средствата за подслон (увеличение над 2,5 пъти) и броя на 

реализираните нощувки (ръст около 24 пъти), както и от приходите от нощувки 

(ръст над 30 пъти). 

Единственият проблем в развитието на туристическия сектор е това, че 

община Брезник не е припозната като туристическа дестинация от чужди туристи.  

В същото време, туризмът трябва да се разглежда и като една от „визитните 

картички“ на община Брезник. Тя съдържа даденостите, оценявани като 

разполагаеми туристически ресурси, които са като с природен, така и с 

антропогенен характер.  

Сред природните туристически ресурси се откроява лесопарк „Бърдото“. При 

реализиране на инвестиции, насочени към устройственото планиране на тази 

привлекателна територия, лесопаркът може да се превърне в привлекателна 

туристическа дестинация в рамките на общината. Ландшафтът, оценен като 

привлекателни природни места в общината е с качества да привлича любители на 

познавателния туризъм и такива са местностите Бърдо, Гребен, Римски бани, 

Плетена бука, Црънча и други. 
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Специфичен природен елемент с качества на туристически ресурс е 

лековитата „желязна“ минерална вода. Нейните лечебни качества са отличени още в 

началото на миналия век (на Лондонското световно изложение през 1907 г.), но за 

съжаление днес тя не се ползва като привлекателен туристически ресурс.  

Предпоставки за ловен туризъм са други дадености в общината. В рамките на 

Държавно горско стопанство „Брезник“ са обособени два ловностопански 

района,стопанисвани от ловните дружинки от населените места. Обект на ловен 

туризъм са както дивата свиня, хищниците (вълк, лисица, чакал) , така и дребен 

хвъркат дивеч – пъдпъдъци, яребици, фазани. За риболовен туризъм се използват 

изкуствено създадените водоеми – яз. Слаковци , Бегуновци, Завала и Красава. 

Туристическите ресурси с високо качество, което за съжаление също не е 

експонирано и рекламирано по подходящ начин, са тези с антропогенен характер. Те 

са свързани основно с културно-историческото наследство. Обекти на съхранената 

историческа и културна памет в общината са религиозни обекти с качества на 

исторически и културни паметници – църкви, манастири и др. Сред тях се открояват 

църквата „Света Петка“, Билинският манастир „ Св. Архангел Михаил“ (от епохата на 

Второто Българско царство), църквата „Св. Николай) в с. Ноевци, Мегалитният 

храм.паметник „Пусто Гърло“ и др. Редица черкви и манастири в селата на общината 

са от времето на Възраждането. Част от движимото културно-историческо 

наследство е събрано в експозициите на Общинския исторически музей в гр. 

Брезник.  

Като фактор за развитие на културния туризъм се очертават и културните 

обичаи и традиции, запазени в община Брезник. Такива са сурвакарските игри, 

ежегодният януарски общински карнавал, местните селски събори и „Видов ден“, 

които при съответното популяризиране могат да бъдат в основата на развитието на 

културния туризъм. 

Наличната туристическа инфраструктура е основно в гр. Брезник и неговото 

землища. Това са средства за подслон и места за настаняване и заведения за хранене 

и развлечение. Такива са Хотелските комплекси „Бърдото“ и „язовир Слаковци“, 

хижа „Брезите“, леглова база „Горско стопанство“. Капацитетът на изградената 

леглова база не е голям и обектите са от ниските категории – 1 и 2 звезди. 

Като секторен документ на общинско развитие в сферата на туризма е 

приетата общинска „Програма за развитие на туризма в община Брезник за периода 

2009-2014 г.“ В нея са анализирани възможностите за развитие на туризма в 

общината и се съдържат основните мерки за реализация на поставените цели и 

приоритети в тази сфера. Част от мерките заложени в Общинската програма за 

развитие на туризма, които не са реализирани в периода 2007-2013 г. са заложени в 

Индикативния списък на проектите в ОПР на община Брезник за периода 2014-2020. 

Състоянието на отраслите от третичния сектор, които са с характеристики на 

„бюджетните“ услуги е анализирано и оценено в т. 2.3 – Социални дейности и 

социална инфраструктура. 
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2.4.4 Икономическа и предприемаческа активност 

Икономическа активност. Като цяло за икономиката на общината, от важно 

значение за икономическото развитие е инвестиционната Динамиката на 

инвестициите и нарастване на дълготрайните материални активи е показва 

относително стабилно развитие през анализирания период. Най-висок е делът на 

реализираните инвестиции в аграрния сектор и в сектора на услугите (третичен 

сектор), докато в индустрията същия е по-нисък. Отнесени ДМА към един зает 

определят много сравнително висока фондовъоръженост на труда в общината, 

която нараства от 19849 лв./заето лице (2007 г.) на 29680 лв./зает (2012 г.). Това е 

ръст с около 50%.  

Предприемаческата активност в общината е по-ниска от средното за 

страната. Измерена с гъстотата на фирмите 1000 човека тя е 30,6, което е под 

средното равнище за страната – 47,6 на 1000. В сравнение с 2007 г. (18,5 фирми на 

1000 д. от населението) тя е значително по-висока. Това се дължи на големия брой 

новоразкрити фирми от типа „микро“ (с брой на заетите до 9 д.) основно в 

третичния и първичния сектори.  

* 

*  * 

Обобщени изводи за състоянието и потенциали за развитие на 

местната икономика 

 Изводи.  

 Като малка община, разполагаща с не напълно усвоени потенциали за 

развитие на комплекс от икономически дейности, икономическия 

комплекс на община Брезник е с параметри, които му определят 

сравнително скромно място в икономиката на област Перник; 

 В икономическия профил на община Брезник са представени сектори и 

икономически дейности (отрасли), за които са налице определени 

ресурси и традиции в развитието им; 

 В секторната структура на икономиката водещо място по 

анализираните икономически показатели има третичния сектор, а 

останалите два – допълват икономическото развитие. Относително 

по-добри тенденции в развитието се наблюдават при отрасли именно 

от първичния и третичния сектор, а във вторичния - се наблюдава 

стагнация или забавяне в развитието им; 

 В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все-по-интензивно 

използване на наличния поземлен ресурс (обработваемите земеделски 

земи Традиционни за общината през последните десетилетия са 
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растениевъдни производства сред които се откроява 

зърнопроизводството, Животновъдството е в упадък; 

 Във вторичния сектор (промишлеността) очертаните тенденции в 

развитието на промишлените отрасли също са засегнати от 

икономическата криза. Производствените структури са от типа 

„малки“ и „средни“. Водещи промишлени отрасли са „Производство на 

храни, напитки и тютюневи изделия“, „Производство на машини и 

оборудване“ и „Производство на облекла“. Използваемостта на 

наличните производствените мощности на промишлените отрасли е 

около една трета от капацитета им; 

 Важно място в икономическия профил на община Брезник имат няколко 

отрасъла от третичния сектор (нефинансови дейности). Три от тях – 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, 

складиране и пощи“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ („Туризъм“) 

са с водещи позициите само в третичния сектор,а и в социално-

икономическия комплекс на общината. 

 

 Потенциали за развитие на местната икономика  

Очертаните ниши за привличане на потенциални инвеститори в отрасли на 

местната икономика са: 

 Използване на наличните природни ресурси, и на първо място на 

минералните полезни изкопаеми (находище на злато- сребросъдържащи 

руди „Милин камък“) при стриктно спазване на екологичните 

изисквания и норми; 

 Развитие на малки и средни производства, свързани с минно-добивната 

промишленост; 

 Разширяване на площите от трайни насаждения и на подходящи 

технически култури в аграрния сектор, с цел преодоляване на 

очертаната тенденция към монокултурност в растениевъдството 

(силно развитие на зърнопроизводството); 

 Разширяване на площите от ябълки, круши, сливи в землищата на 

населените места, където те са били традиционно застъпени; 

 Възстановяване на овцевъдството („Брезнишка овца“) и на засилване 

позициите на говедовъдството чрез инвестиции в малки и средни 

животновъдни ферми; 

 Стимулиране на инвестиционната активност в сферата на туризма, 

чрез разнообразяване на предлагания туристически продукт и 

подобряване на рекламата на общината като туристическа 

дестинация, вкл. и за чужди туристи. 
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2.5 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията (Техническа инфраструктура) 

2.5.1  Транспортна инфраструктура и достъпност 

2.5.1.1 Пътна мрежа 

Транспортно-географското положение на община Брезник в исторически 

план търпи определени промени. В миналото територията ѝ е пресичана от пътища 

с важно транспортно значение, което днес е силно намаляло. Днес, община Брезник е 

с местоположение, което я ситуира встрани от висококласни (автомагистрали и 

първокласни) пътища.  

Територията на общината се обслужва от пътища от Републиканската пътна 

мрежа, които са основно от II и III клас. Участъци от пътищата от Републиканската 

пътна мрежа, които са в границите на община Брезник са: 

 Път II-63 „Перник-Брезник-Трън-Стрезимировци“ с обща дължина в границите 

на общината 16,6 км. ( от км. 15+500 до км. 31+100) 

 Път III-605 „Път I-6 (Гюешево-София) – Батановци –Гигинци“ с обща дължина 

13 км. (от км. 8+000 до км. 10+000 и от км. 11+500 до км. 22+500)  

 Път III-811 „Сф. Област-Брезник-Пали лула “ с обща дължина 16,7 км. ( от км. 

26+930 до км. 43+672); 

  Път III-8114 „Бегуновци-Кошарево“ с обща дължина 32 км. ( от км. 0+000 до км. 

32+000) 

 Път III-638 „Брезник-Бабица-Сф. област“ с обща дължина 8,9 км. (от км. 0+000 

до км. 8+860) 

Таблица 2.5.1.1: Структура на републиканската пътна мрежа в избрани 
териториални единици към 31.12.2012 г. 

Териториални единици 
Дължина по видове пътища (км) 

Общо АМ І кл. ІІ кл. ІІІ кл. 

България 19602 541 2975 4035 12051 

Югозападен район 3305 138 608 619 1940 

Област Перник 567 9 80 66 412 

Община Брезник* 87 - - 16 71 

Отн. дял от пътищата в 
областта (%) 

15,3 - - 24,2 17,2 

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България.2012 г., *OПУ- Перник 

От участъците от Републиканската пътна мрежа, които преминават през 

територията на община Брезник, с най-голяма дължина са третокласните пътища – 

общо 71 км, което е 81,6% от общата им дължина – 87 км. На пътищата II клас се 

падат останалите 18,4%. 
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Транспортните връзки на общината с пътища от по-висок клас се 

осъществяват чрез път II 63, чрез който е възможен достъп до АМ „Люлин“ и АМ 

„Струма“ и международните пътища Е-79 и Е 871. 

Важен индикатор за транспортната обвързаност и достъпността на 

територията е гъстотата на пътната мрежа. Тя е представена на таблица 2.5.1.2. 

Таблица 2.5.1.2: Гъстота на пътната мрежа към 31.12.2012 г. 

Пътища по класове 
Гъстота – км/км2 територия 

Община 
Брезник 

Област 
Перник 

ЮЗ район 

Автомагистрали - 0,04 0,006 
Път I клас - 0,033 0,029 
Път II клас 0,04 0,028 0,031 
Път III клас 0,175 0,172 0,096 
Общински пътища 0,304   

Източник: НСИ. Районите, областите и общините в Р. България. 2012 г. 

Гъстотата на пътната мрежа в община Брезник – по клас на пътя показва, 

че за второкласните пътища тя е значително по-ниска от тази за област Перник и за 

Югозападния район. Причината е в твърде малката дължина на участъка от път II 

63, пресичащ територията ѝ. По отношение на третокласните пътища стойностите 

за гъстота на пътната мрежа са по-добри от средните за област Перник и за района. 

Фиг.  2.5.1.1: Пътна мрежа в община Брезник – по клас на пътя 
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Част от населените места в общината са транспортно обвързани чрез мрежата 

от общински пътища. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 123 км. В тази 

мрежа се включват пътищата: Гърло-Муртинци-Билинци; Режанци-Извор-Садовик-

Ребро-Трънски път; Брезник-Красава-Ярославци-Завала-Брусник-Долни Романци-

Горни Романци;Брезник – Гоз; Станьовци-Душинци-Банище-Ръжавец.  

Общинската пътна мрежа се поддържа със средства от Общинския бюджет и 

чрез спечелени проекти от ПРСР. Основната част от съществуващата общинска 

пътна мрежа също е в лошо състояние.. Асфалтовите настилки са силно 

деформирани и не отговарят на нарасналите изисквания за съвременен бърз и 

безопасен транспорт. 

По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, 

водостоци, подпорни стени и парапети, които са с влошено състояние, същото се 

отнася и за банкетните ивици и отводнителните канали. Някои от съоръженията се 

нуждаят от ремонт вследствие на наводнения след обилните валежи. Липсват 

необходимите пътни знаци, указателни табели и снегозащитни съоръжения. 

 Много участъци от общинските пътища са в състояние, което изисква 

цялостно преасфалтиране, а в други дори е необходимо полагане на нова основа и 

цялостно преизграждане на пътя. С ежегодните инвестиционно програми, приемани 

заедно с бюджета на общината се залагат средства за ремонтиране на отделни 

участъци от по-натоварените общински пътища. 

През 2010-2011 г., по ОПРР 2007-2013, е изпълнена рехабилитация и 

реконструкция на второкласния път II-63 „Перник-Брезник“ от км. 7+620 до 

км. 19+720. 

2.5.1.2 Транспортно обслужване 

Наличието на транспортна инфраструктура (пътна мрежа) е едно от 

условията за развитие на транспортната дейност и транспортното обслужване на 

населението. Неговата организация е един от важните фактори за оптималното 

функциониране на територията.Транспортното обслужване се реализира 

единствено от автомобилния транспорт.  

В съответствие с утвърдената транспортна схема на общината, транспортното 

обслужване на населените места се извършва на две нива:  

 Първо ниво – Перник-Брезник-Трън, посредством редовни автобусни 

линии; 

 Второ ниво – връзки между гр. Брезник и останалите населени места от 

общината, осъществявани посредством малки бусчета, които се движат 

по съответните маршрути веднъж дневно. 

В гр. Брезник няма изградени линии и маршрути на вътрешноградския 

транспорт. 
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2.5.2 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

2.5.2.1 Водоснабдяване 

Водоснабдителната система на община Брезник е обособена като 

„Производствено-експлоатационно звено Брезник“ структура на оператора „В и К 

Перник“ ООД. 

Основно място във водоснабдителната система на общината заема 

Водоснабдителния комплекс „Красава“. Това е система, включваща яз. „Красава“, 

ПСПВ, водохващане „Билинци“ и пълнеща и довеждаща деривация. Водохващане 

„Билинци“ е изградено на р. Конска в землището на с. Билинци) с Q =192 l/sek. 

Свързано е с яз. „Красава“ с пълнеща деривация с дължина 6,05 км.  

 За целите на питейното водоснабдяване на някои от населените места (вкл. и 

общинския център се използват водите на язовир за питейно водоснабдяване 

„Красава”, който е многогодишен изравнител и е изграден на р. Грълска. Залятата 

площ е 356 дка, а общия обем – около 3 мил.куб.м. Водовземането са осъществява 

чрез водовземна кула. От този основен водоизточник се осигурява питейна вода за 

гр. Брезник и селата Ноевци, Бегуновци, Велковци, Режанци, Бабица. Водите от яз. 

„Красава“ са свързани с изградената ПСПВ, изградена през 1991 г., пусната е в 

частичен пуск през 1992 г., а окончателното пускане на комплекса в експлоатация е 

извършено през 1996 г. Тя е двустъпална и е с капацитет 104 l/sek. 

От водоснабдителната група „Секирна –Брезник” са водоснабдени селата 

Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци, 

Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници. 

Действащите каптажи на територията на община Брезник са около 100 броя. 

Водоснабдителната система в общината разполага с изградена мрежа от 

помпени станции, които са общо 6 и са в землищата на селата Слаковци, Бърдо, 

Бабица, Бегуновци, Видрица и Сопица. 

От общо 35 населени места с изградена водопроводна мрежа са 32 от тях. Само 

селата Гоз, Арзан, Озърновци са без централизирана водопроводна мрежа. Общата 

дължина на водопроводната мрежа в общината към 2012 г. е 323,7 км. По населени 

места с най-голяма по дължина вътрешноселищна водопроводна мрежа са гр. 

Брезник (53,16 км), с. Долна Секирна (35,66 км), Ноевци (18,53 км), Садовик (16,01 

км). В по-голямата част от селата дължината на вътрешноселищната водопроводна 

мрежа е около 5-7 км. С най-малка мрежа са селата Брусник (1,7 км) и Душинци (2,83 

км. Дължината на водопроводната мрежа до голяма степен е резултат от площта на 

населените места и изградения жилищен фонд. 

С цел регулиране на подаваните водни количества питейни води 

водоснабдителната система на общината е осигурена с необходимия брой 

резервоари. Те са общо 44 с общ обем 5050 м3. В гр. Брезник има 3 резервоара, от 

които 2 са с обем по 1250 м3. Резервоари с обем 200 м3 има в с. Сопица, със 140 м3 – в 

с. Белковци, а в селата Долна Секирна, Станьовци, Ноевци, Видрица и др. – 
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водопроводните резервоари са с обем по 100 м3 .Останалите резервоари са с обем до 

50 м3. 

Амортизираната водопроводна мрежа е причината за броя на авариите по 

нея. По данни на „ВиК Перник“ ООД средногодишният брой на авариите само в гр. 

Брезник е около 110, като пикът им е през 2007 г.(187 бр.), а най-малко са 

регистрирани през 2010 г. – 65. В останалите населени места авариите са по-малко 

на брой, като същия варира средно от 5-7 до 12-15. В някои села поради 

значителната амортизация на вътрешноселищната водопроводна мрежа авариите 

са с по-голяма честота. В селата Велковци, Кошарево, Долна Секирна и др. броят на 

авариите е в твърде широки граници – от 15-17 до 26-30 бр. годишно. 

2.5.2.2 Канализация 

Изградена канализационна мрежа има само в гр.Брезник. Общата ѝ дължина е 

17,3 км. Неизградената канализационна мрежа в града възлиза на 330 л.м. Няма 

изградена пречиствателна станция за отпадни води. Канализационните води са 

заустени в р.Конска. 

Състоянието на изградената канализационна мрежа в гр. Брезник е 

сравнително добро. Има малки участъци, които подлежат на реконструкция, поради 

несъответствие на диаметрите. Относителният дял на обслужваното население на 

гр. Брезник е над 95%. 

Липсата на канализационна мрежа в селата и липсата на изградени 

междуселищни външни колектори и пречиствателни съоръжения за отпадъчните 

води е сериозен проблем за останалите жители на общината.В селата масово се 

използват септични ями, които отвеждат битово-фекалните води в почвата 

2.5.3 Енергийна инфраструктура 

На територията на община Брезник са изграден няколко източника на 

възстановяема енергия. Това са соларни (фотоволтаични) централи, които по 

размера на инсталираната в тях мощност са от типа „микро“. Произвежданата от 

тези източници електроенергия се включва в националната електроенергийна 

мрежа. 

Електрозахранването на населените места в общината се извършва от 

националната енергийна система, посредством подстанция „Брезник“ (от 110 към 

20 кV). Трансформаторна станция „Брезник“ е с двустранно захранване – средно 

напрежение (чрез два електропровода от 110 кV). Това гарантира 

електроснабдяване и нормален режим на мрежата в общината при аварии по единия 

от двата довеждащи електропровода. 

Освен с националната електропреносна мрежа, подстанция „Брезник“ е 

обвързана чрез трансграничния електропровод „Ерма“ с електропреносната мрежа 
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на Р. Сърбия. Това дава възможност при необходимост да се извършва обмен на 

електроенергия на 110 кV между двете държави. 

Захранването на населените места в общината се осъществява чрез 

електроразпределителната мрежа средно напрежение и съответните 

трансформаторни постове (ТП). Изградената мрежа средно напрежение СН е с 

дължина общо 156,8 км. в т.ч. 143,7 км. въздушни електропроводи (20 kV) и 13,1 км. 

кабелна мрежа. Основните изводи са в добро техническо състояние, но някои от 

отклоненията се нуждаят от ремонт. Като цяло мрежата има резерв и задоволява 

нуждите на населението и промишлеността. Населените места се обслужват от 

електроразпределителна мрежа –средно напрежение подавано към изградените 

трансформаторни постове. Броят на ТП в общината е 95 - с обща инсталирана 

мощност 15,95 МVА.  

Така изградената електроразпределителна мрежа осигурява захранването на 

цялата община, като няма неелектрифицирани населени места в нея. Въпреки това, 

отдалечеността на някои обекти и територии води до наличието на спад на 

напрежението на електроенергията към тях (напр. селата Селищен дол, Преславци, 

Секирна и Душинци). 

Възобновяемите енергийни източници на територията на общината са 8, като 

общата им мощност е 3,34 MVA.  

2.5.4 Съобщителна инфраструктура 

Телекомуникационната инфраструктура е добре развита, като около две 

трети от населените места са обхванати със стационарна телефонна мрежа. Без 

такава са част от по-малките селища. На територията на общината са изградени 

няколко автоматични телефонни централи (АТЦ). Качеството на телефонните 

услуги в значителна част от селата е незадоволително, а в селища като практически 

липсва. Мрежите на съществуващите мобилни оператори в страната – МОБИЛТЕЛ, 

ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ покриват част от територията на общината 

Пощенските услуги се осъществяват от 9 пощенски клона в Брезник, Ноевци, 

Слаковци, Велковци, Кошарево, Долна Секирна, Режанци, Бегуновци, Красава. 

Достъпът до кабелна телевизия и интернет се осъществява посредством 

услугите, предоставени от един местен кабелен оператор и сателитните оператори. 

Интернет мрежата на местната фирма е развита в гр. Брезник и селата Ноевци, 

Режанци, Конска и Гърло, в които има най-голям брой население. 

* 

*  * 
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Обобщени изводи за състоянието и насоки за развитие на 

техническата инфраструктура (инженерни мрежи) 

 Изводи за състоянието  

 Пътна инфраструктура 

 Наличие на пътна мрежа, свързваща всички населени места в общината; 

 Лошо състояние на пътищата от общинската пътна мрежа (общински 

пътища) и на междуобщински пътища от Републиканската пътна мрежа, 

свързващи община Брезник с общини Божурище и Сливница от Софийска 

област; 

 Недостиг на финансов ресурс за текущи ремонти и за поддържане на 

пътната мрежа и прилежащи елементи – мостове, водостоци, подпорни 

стени, парапети и др.; 

 ВиК сектор  

 амортизирана водопроводна мрежа - причина за чести аварии, за чести 

спирания, неритмично водоподаване; 

 големи загуби на питейна вода; 

 недобро санитарно състояние и охрана на каптажите и резервоарите; 

 Липса на пречиствателна станция за отпадни води и директно заустване 

на отпадните води в реката; 

 Липса на изградена канализационна мрежа в селата на общината и 

използване на септични ями,отвеждащи отпадните води директно в 

почвата;  

 Енергийна и съобщителна инфраструктура 

 Развита енергийна и съобщителна инфраструктура, обхващата 

населените места; 

 Ниска енергийна ефективност; 

 Наличие на интерес към изграждане на мощности на ВЕИ  

 

 Насоки за развитие  

 Поетапна рехабилитация на вътрешноселищната водопроводна мрежа 

с приоритет на населените места с най- висок брой аварии годишно; 

 Въвеждане в експлоатация на нови водоизточници; 

 Търсене на възможности за изграждане на канализационна мрежа в по-

големите села на общината; 

 Изграждане на отвеждащ канализационен колектор до ПСОВ в гр. 

Батановци; 
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 Подобряване на уличното осветление с използване на енергоспестяващи 

осветителни тела; 

 Изпълнение на мерки за подобрена енергоефективност на публични 

обекти – общинска и държавна собственост 

2.6 Екологично състояние и рискове 

2.6.1 Атмосферен въздух 

Община Брезник попада в Югозападен РОУКАВ, в зона не отчитаща 

превишени горни оценъчни прагове (ГОП). Това се потвърждава и от факта, че на 

територията на общината не са провеждани мониторингови изследвания на 

компонентите на атмосферния въздух.  

Най- близките стационарни пунктове за наблюдение са на територията на 

община Перник, като наблюдаваните пунктове отстоят на 13 -15 км./по въздушен 

път/ от най-близките населени места в община Брезник. Честотата на вятъра по 

посока, отчита западната като основна / ст. Трън/, дори ст. Перник е с основна 

северна, северозападна посоката. Това е гаранция, че не може да се очаква пренос на 

замърсен въздух /ФПЧ , SO2 и NO. 

Ограничено, епизодично замърсяване на атмосферния въздух в населените 

места на общината може да има в зимните периоди, дължащо се на използването на 

твърди горива за отопление в бита. Задържането на такива емисии е кратко, още 

повече за района не са характерни продължителните мъгли. 

Неорганизирано замърсяване с прах се наблюдава и в населените места, в 

следствие на незадоволителното ниво на благоустрояване.  

Не се наблюдава замърсяване на въздуха в следствие на емисии от МПС и 

активна земеделска дейност.  

2.6.2 Води 

2.6.2.1 Подземни води 

Общ брой на подземните водни тела, които са идентифицирани на 

територията на общината са две, посочени по-долу: 

Таблица 2.6.2.1: (От) Списък на подземните водни тела на територията на 
РИОСВ - Перник 

Номер Код на подземното 
водно тяло 

Име на подземното водно тяло 

Слой 1 - Кватернер 
4 BG4G000000Q007 Порови води в кватернер - Радомир-Брезник 

Слой 2 - Неоген 
6 BG4G000000N015 Порови води в неоген - Брезник-Земен 
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Тези води са потенциал за питейно водоснабдяване и в същото време ресурс с 

необходимите изисквания за опазване от замърсяване. 

Към този тип води се отнася и минерална вода „Желязната вода” в гр.Брезник. 

В миналото тя се е бутилирала и има потенциал за лечебен прием. 

2.6.2.2 Повърхностни води 

Реките преминаващи през селищата на общината са: .Конска, Светля, 

Романска, Бабешка и Изворица са чисти. Съгласно тази категоризация посочените 

реките в община Брезник могат да бъдат причислени към I и II категория. Към I 

категория спадат горните течения на реките - от изворите им до навлизането им в 

първите населени места. Преминаването на реките през селищните образувания 

понижава тяхната категория и в средните си и долни течения те спадат към II 

категория. Главната причина за това е замърсяването на реките в населените места 

с битови отпадни води. Мониторинговата програма на РИОСВ Перник предвижда 

мониторинг на р.Конска и Изворица един път годишно. 

Към тази категория попадат и микроязовирите в общината – „Брезнишки 

извор”, Красава, Завала, Бегуновци , Слаковци и Конска. Четири от тях са отдадени на 

концесия , като предназначението им е за: рекреация, спорт, риборазвъдна дейност, 

риболов, отдих и др. 

Язовир „Красава” е основен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване 

на община Брезник. Завирен обем- 2 970 000 куб.м., площ на езерото – 352 дка, 

предназначение- промишлено и битово водоснабдяване. 

От язовира са водоснабдени – Брезник, Ноевци, Бегуновци, Велковци, 

Режанци, Бабица. 

От водоснабдителната група „Секирна –Брезник” са водоснабдени селата 

Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци, 

Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници 

Язовирите в общината отговарят на изискванията за II категория водни 

ресурси. Изключение прави язовир „Красава“ /I-ва категория/. 

В общината има изградена ПСПВ в гр . Брезник , която е двустъпална , с бързи 

филтри и утаители. При необходимост се включва озониране и химическа обработка 

на водата. Капацитетът на станцията е до 100 л/сек.  

Основните източници на замърсяване на водите в общината са битово-

отпадни води от населените места Това замърсяване е в резултат от липсата на 

канализация в населените места. Канализационна мрежа / частична изградена/ има 

само в гр.Брезник. Изградените отвеждащи колектори на градската канализационна 

мрежа – Брезник заустват отпадните води в р. Турска и р. Бабешка, притоци на р. 

Конска. В града няма изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), 

като До този момент е направено само предпроектно проучване за изграждането на 
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подобно съоръжение, като общината разчита на финансиране по линия на 

европейските структурни фондове за реализацията.  

2.6.3 Земи и почви 

В следствие на мониторинг е установено, че на територията на РИОСВ-Перник 

няма регистрирани случаи на замърсяване на площи в резултат употребата на 

разрешени пестициди. В община Брезник не са констатирани и замърсяване на 

почвите с нитрати в следствие на прекомерно наторяване. 

Но в отделни общини има залежали препарати за растителна защита. В 

община Брезник те са събрани в ББ кубове, разположени в землищата на гр. Брезник 

-18 бр. и с. Кошарево - 12 бр.  

При извършена проверка по сигнал в склад за съхранение на препарати за 

растителна защита /ПРЗ/ в стопанския двор с. Бегуновци е установено, че в две 

помещения на склада се съхраняват пестициди с изтекъл срок на годност в 

разкъсани чували, варели и пластмасови бидони.  

Не са отчетени случаи на засоляване или вкисляване на почви или проблеми с 

ерозия, свлачищни процеси и др. 

Фиг.  2.6.3.1: Конфигурация на находише „Милин къмък“ 
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Ако се спазят всички предписания по ДОВОС -Добив златосъдържащи руди", 

находище "Милин камък",гр. Брезник не би трябвало да се очаква нарушаването на 

състоянието на земите и почвите в ареала на действие. 

2.6.4  Биологично разнообразие и НЕМ 

Състоянието на елементите на Националната екологична мрежа в общината, 

отнесено към нейната площ е както следва: 

Таблица 2.6.4.1: Характеристики на защитени зони и територии в община 
Брезник 

Община 

Площ 
на 

община
та 

(кв.км) 

Обща площ 
защитени 

територии (с 
отчитане на 

припокриване) 
Natura + 

Защитени  

Обща площ на 
зони по Натура 
( с отчитане на 
припокриване)

  

Площ на зони 
SPA (птици) 

Площ на зони 
SCI (хабитати) 

  Км2 Км2 
% от 

община
та 

Км2 
% от 

общин
ата 

Км2 
% от 
общи
ната 

Км2 
% от 
общи
ната 

Брезник 404,2 76,5 18,9 76,5 18,9 74,3 18,4 2,8 0,7 

Процентът на териториите заети от НИМ , общо за общината е 18,93, като 

може да се отчете като под средното ниво за страната. 

Община Брезник попада в две защитени зони - Ноевци BG 0002089/ защита на 

птиците/ , като тук попадат землищата на с.Бегуновци, с.Брезнишки извор, 

с.Гигинци, с.Кошарево, с.Кривонос, с.Непразненци, с.Ноевци, с.Ребро, с.Садовик, 

с.Слаковци, с.Станьовци; - Защитена зона BG 0002101 „Мещица”- обхваща землищата 

на с. Бабица, с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица Предмет на опазване в защитената зона 

„Мещица” са видовете птици по Закона за биологичното разнообразие: Ливаден 

дърдавец /Crex crex / и червеногърба сврачка /Lanius collurio/. 

2.6.5 Отпадъци 

Източниците на твърди отпадъци са от промишлен, селскостопански, битов и 

търговски произход. От гражданска и хигиенна гледна точка поради хетерогенния 

състав и наличието на гниещи отпадъци от растителен и животински произход, най-

важно е своевременното отстраняване и обезвреждане на битовите и промишлени 

отпадъци. Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всички 

населени места в община Брезник. Дейността по събирането, транспортирането и 

депонирането на отпадъците се извършва на депо на територията на общината. 

Депото не отговаря на съвременните нормативни изисквания за изграждане и 

експлоатация на този вид съоръжения и се предвижда то да бъде закрито и 

рекултивирано след пускането в експлоатация на новото Регионално депо за битови 

отпадъци – Перник. На територията на общината няма нерегламентирани сметища.  
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2.6.6 Акустична среда 

На територията на община Брезник, от страна на РИОСВ – Перник, се 

извършва контрол на промишлените източниците по отношение на излъчвания от 

тях шум в околната среда. Изготвен е годишен график за контрол на обекти, които 

са източници на промишлен шум. 

Дружествата, на които са извършвани контролни измервания през 2011 г. не 

са излъчвали шум в околната среда над определените в нормативните документи 

нива. 

Липсата на вътрешноградски транспорт и интензивен транспортен трафик в 

значителна степен облекчава средата.  

2.6.7 Климатични явления 

Климатичните особености на общината създават възможност за възникване 

на продължителни засушавания и по рядко бури, градушки и други, които 

нанасят материални щети. 

2.6.8 Рискове от природни бедствия  

Според материали на Басейнова дирекция Западнобеломорски район 

общината не е посочена в рисковите, по отношение на вероятност от наводнения.  

Районът е в най-високата степен на сеизмичност IX и най-висок коефициент 

на сеизмичност 0,27. 

* 

*  * 

 Изводи за състоянието  

 Климатичните условия в община Брезник не благоприятстват 

задържане и натрупване на замърсители в приземния атмосферен 

слой. 

 Може да се обобщи, че изграждането на канализационни мрежи и 

пречиствателни станции за отпадни води в населените места, би 

следвало да бъде основният приоритет в политиката на общината за 

опазване на количеството и качеството на водните й ресурси. Като за 

това общината може да кандидатства по ПРСР и ОПОС. 

 На територията на общината не функционират обекти, чиято дейност 

да предполага наличие и да довежда до възникване на физически 

нарушени почви. Бъдещата работа по находището за златосъдържащи 

руди трябва стриктно да спазва предписанията по приетия ДОВОС. 
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 Наличието на защитени територии и богатото биоразнообразие в 

община Брезник се явява ценен природен ресурс за развитие на 

екологичен, познавателен, орнитоложки и други форми на 

алтернативен туризъм. Развиването на подобен вид дейности обаче, 

крие риск от антропогенно претоварване на посочените територии и 

негативно въздействие върху естествените природни компоненти. 

 Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всички 

населени места в община Брезник. 

 Политиката по управление на отпадъците в региона се свежда до 

изграждането на Регионално депо за битови отпадъци – Перник. 

2.7 Административен капацитет 

Немаловажен фактор за реализацията на политиките, свързани с местното 

комплексно интегрирано развитие, което е заложено в ОПР за програмния период 

2014-2020 г. е наличието на определен административен капацитет. Той да голяма 

степен се определя от: 

 структурата и функциите на общинската администрация; 

 квалификационните качества на служителите от общинската 

администрация; 

 наличието на система от действащи документи на Общинския съвет, 

които регулират дейността на администрацията и възможностите за 

публичност на действията ѝ. 

Структурата и функциите на общинската администрация са определени с 

действащата нормативна уредба и основно със Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и общи и частни закони, които уреждат определени 

страни от дейността на Общинския съвет и на Общинската администрация. 

Анализът на действащата структура на общинската администрация, 

съдържащ се в аналитичната част на ОПР на община Брезник има конкретна цел, а 

именно да установи кои структурни звена и длъжностни лица имат определено 

отношение към изпълнението на ОПР. Вторият акцент в анализа е да се установи 

дали е налице административен капацитет, който да поеме отговорните функции по 

управлението на ОПР и по-точно по Програмата за неговата реализация. Този акцент 

има пряко отношение към квалификационните умения и качествата на служителите 

от Общинската администрация. 

Сега действащата структура на общинската администрация е приета с 

Решение на Общинския съвет № 149/от 31.07.2012 г. и впоследствие е 

актуализирана с две нови решения на ОбС. Общата численост на общинската 

администрация е 109 д., от които с оперативни и управленски функции, а с 

изпълнителски и контролни функции – 38 д. останалите 71 д.( в т.ч. Звеното 

„Чистота“, Дирекция „Социално подпомагане“ кметските наместници и др.) са 

основно изпълнителски кадри. 
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Администрацията на Община Брезник е структурирано в дирекции и отдели. 

Те, в рамките на предоставените им правомощия, осигуряват изпълнението на 

законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, като 

подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически 

дейността му и извършват дейности по административно обслужване на 

гражданите и юридическите лица.  

От основните звена, които имат отношение към реализацията както на ОПР, 

така и на отделни общински секторни стратегически, планови и програмни 

документи може да се посочи Дирекция „Териториално-селищно устройство и 

европейска интеграция“, което е с численост 11 д. Макар и с определена степен на 

косвено отношение към изпълнението на ОПР и на другите документи на общината, 

касаещи регионалното развитие е Дирекция „Общинска собственост, пазарни 

отношения и хуманитарни дейности“ – с численост 10 д. 

В структурата на общинската администрация, пряко отношение към 

изпълнението на ОПР (съгласно Устройствения правилник на община Брезник) 

имат: 

 Кметът на общината. Съгласно Законът на администрацията, кметът 

на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината. 

Той осъществява общо ръководство и контрол на общинската 

администрация и представлява общината пред трети лица. В 

правомощията на кмета на общината влизат ръководството на 

цялостната изпълнителна дейност на общината, той организира 

подготовката и изпълнението на дългосрочните програми и планове 

(ОПР общински секторни и програмни документи и др.), на мандатната 

програма и др.; 

 От основните звена, които имат отношение към реализацията както 

на ОПР, така и на отделни общински секторни стратегически, планови и 

програмни документи може да се посочи Дирекция „Териториално-

селищно устройство и европейска интеграция“, което е с численост 11 д. 

Макар и с определена степен на косвено отношение към изпълнението на 

ОПР и на другите документи на общината, касаещи регионалното 

развитие е Дирекция „Общинска собственост, пазарни отношения и 

хуманитарни дейности“ – с численост 10 д. 
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3 СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ 
 

СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ  

 Изгодно географско положение – 
близост до градски центрове от 
високо йерархично ниво; 

 Добра транспортна обвързаност 
със съседните общини чрез пътища 
от Републиканската пътна мрежа; 

 Находища на минерално-суровинни 
ресурси (злато и сребърно 
съдържащи руди), привличащи 
сериозен инвестиционен интерес;  

 Използване потенциала на 
слънчевата енергия за целите на 
ВЕИ; 

 Наличие на териториални ресурси, 
използвани за развитие на 
определени икономически дейности 
в сферата на аграрния сектор, 
туризма, горското стопанство; 

 Наличие на свободен сграден фонд, 
подходящ за използване за нови 
производства; 

 Опит в традиционни за общината 
производства в аграрния и горския 
сектор, в добивната и 
преработващата промишленост; 

 Очертани високи темпове на 
развитие на туристическия сектор; 

 Устойчива мрежа от детски 
заведения и училища, съобразена с 
броя на децата и учениците в 
общината; 

 Създадена организация за превоз на 
ученици от селата без действащи 
училища до най-близкото средищно 
училище; 

 Намаляване броя на ранно 
отпадналите от училище ученици; 

 Успешно прилагане на делегираните 
бюджети в образователната 
система; 

 Организирана система на 
доболничното обслужване, 

 Продължаващи неблагоприятни 
тенденции в демографското 
развитие на общината,свързани с 
обезлюдяването ѝ; 

 Очертана трайна тенденция на 
намаляване на броя на младото 
население; 

 Високо равнище на безработица; 

 Нисък относителен дял на 
поливните земеделски земи – 
задържащ фактор за отглеждане 
на интензивни земеделски култури; 

 Пълна липса или недостатъчни 
стимули за развитие на мащабно 
„био“ земеделие и на екологично 
животновъдство; 

 Стеснен отраслово и 
професионално трудов сектор; 
затруднена трудова реализация в 
селата; 

 Ограничено прилагане или пълна 
липса на форми на публично-частно 
партньорство в различните 
сектори на икономиката; 

 Неизползван потенциал за 
развитие на културен, 
познавателен, еко и селски 
туризъм; 

 Нарастване на броя на лицата в 
неравностойно положение; 

 Увеличаване броя на здравно 
неосигурените лица 

 Слабо развитие на социални услуги, 
предлагани в обичайната среда и в 
общността; 

 Нарастващ брой на паралелки със 
слети класове или с ниска 
пълняемост в училищата; 

 Отдалеченост на малките села от 
действащи амбулатории за 
първична медицинска помощ; 
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СИЛНИ СТРАНИ  СЛАБИ СТРАНИ  

съобразена с броя и 
териториалното разпределение на 
здравно осигурените лица и с 
предвижданията на Регионалната 
здравна карта на област Перник; 

 Развита мрежа от читалища, 
активно участващи в културния 
живот на общината; 

 Екологично съхранена територия на 
общината, с потенциали за развитие 
на биоземеделие и на еко-туризъм 

 Наличие на административен 
капацитет за провеждане на 
местни политики за стратегическо 
планиране и управление; 

 Висока честота на авариите във 
водопроводната мрежа, поради 
амортизация на същата; 

 Лошо техническо състояние на 
общинската пътна мрежа поради 
недостиг на инвестиционен ресурс 
за нейното текущо поддържане и 
ремонт; 

 Липса на ПСОВ на гр. Брезник; 

 Ниска степен на промоциране на 
богатото културно-историческо 
наследство; 

 Ограничени общински финансови 
ресурси с инвестиционно 
предназначение 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Насърчаване на инвеститорския 
интерес за използване на минерално-
суровинните източници на 
общината, при прилагане на строги 
екологични изисквания;  

 Използване на реални стимули с 
финансов и друг материален 
характер за стимулирано 
демографско развитие и задържане 

на населението; 
 Наличие на възможности за 

усвояване на средства от европейски 
фондове за подобряване качествата 
на публичните услуги; човешките 
ресурси, инфраструктурата, 
туризма и селското стопанство, 
благоустрояване, повишаване на 
предприемачеството и иновациите; 

 Развитието на пазара на труда чрез 
активни политики 

 Засилване тежестта на 
алтернативни видове туризъм, с 
цел разширяване сегментите на 
туристическия продукт; 

 Засилване на рекламата на 
туристическите ресурси и на 
туристическия продукт с цел 
предизвикване на интерес към 
чужди туристи; 

 Намаляване на 
административната тежест и на 
регулаторните режими за бизнеса; 

 развитие на трансграничното 
сътрудничество; 

 Оползотворяване потенциала на 
културно-историческото 
наследство за целите на туризма; 

 Използване на нарастващия 
инвестиционен интерес на местни и 
чужди инвеститори за целите на 
икономическото развитие на 
общината. 

 Продължаване на негативните 
тенденции в демографското развитие 
с произтичащите от това последици; 

 „Свиване“ на възможностите за 
усвояване на ресурсите и 
потенциалите на общината поради 
намаляващия капацитет на човешкия 
ресурс;  

 Запазване на тенденцията за 
намаляване контингента от деца и 
лица в предучилищна и училищна 
възраст и невъзможността за 
нормално функциониране на 
образователните институции; 

  Продължаване на тенденцията за 
„изтичане“ на квалифицирана 
работна сила от общината; 

 Продължаващо негативно влияние 
на фактори, оказващи силен 
конкурентен натиск върху бизнеса ; 

 Продължаващо въздействие на 
последиците от икономическата 
криза и негативното им отражение 
върху социално-икономическия 
комплекс на общината;; 

 По-нататъшно прилагане на 
разрешителни режими, 
ограничаващи възможностите за 
развитие на малкия и среден бизнес; 

 Продължаващо намаляване на 
контингентите от лица в 
предучилищна възраст и свързаната 
с това необходимост от 
трансформиране на мрежата от 
детски заведения; 

 Подценяване на форми за интеграция 
на лица в неравностойно положение; 

 Продължаващо негативно развитие 
на климатичните промени и 
рисковете свързани с това за аграрния 
сектор, осигуряване на питейна вода и 
др. 
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4 СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗДЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

 

4.1 Стратегическа рамка за формулиране на целите и 

приоритетите на ОПР 

4.1.1 Общи параметри на стратегическата рамка 

Основните насоки за развитие на община Брезник през следващия програмен 

период 2014-2020 г. се съдържат в стратегическата рамка на ОПР. Тя определя 

основните направления на развитието, като отчита резултатите от извършените 

аналитични проучвания за периода 2007-2013 г. и резултатите от изпълнението на 

ОПР на община Брезник - 2007-2013 г.  

При очертаване на стратегическата рамка на развитието на общината в 

програмния период 2014-2020, се прилага принципа за приемственост на ОПР - 

2007-2013 г. със следващия програмен период. Този принцип е свързан с 

изискването за надграждане на получените резултати от изпълнението на ОПР за 

плановия период 2007-2013 г., т.е. изпълнението на новия ОПР не стартира от 

нулева позиция.  

В стратегическата рамка за развитие на общината през следващия програмен 

период, са взети под внимание и очертаните насоки за регионалното и местно 

развитие, заложени в редица документи на национално и областно ниво, както и в 

действащи секторни стратегии и политики.  

Общите параметри за развитие на общината се съдържат в Областна 

стратегия за развитие на област Перник (2014-2020). В нея директно, и отчасти 

индиректно, се очертава рамката за развитие на общината и възможните 

приоритетни направления за развитие. Същите в определена модификация, 

съобразно конкретните условия и възможности на община Брезник, намират място 

в настоящия Общински план за развитие за периода на реализация 2014-2020 г. 

При определяне на стратегическата рамка за развитие на община Брезник се 

отчитат и предлаганите (в процес на финализиране) национални разчети за 

финансовите средства, които ще се използват за финансиране на проекти и 

програми от Националните оперативни програми за реализиране на кохезионната и 

на социалната политики в програмния период 2014-2020 г. Те са заложени в 

основните направления в държавната регионална политика, която определя общите 

параметри на устойчивата интегрирана политика за местно развитие чрез: 

 Подпомагане развитието на общината, базирано основно на вътрешния 

потенциал на местната икономика и пазари;  
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 Създаване на условия за привличане и за ефективното усвояване на 

инвестиции от различни донори; 

 Създаване на условия за изграждане на качествена жизнена среда  

 

4.1.2 Корелация на ОПР със стратегически и планови документи от по-

високо йерархично ниво 

Изискванията при разработване на ОПР за периода 2014-2020 г., съдържащи 

се в Методическите указания на МРРБ (2011 г.) за външна съгласуваност със 

стратегическите и планови документи от по-високите йерархични нива, налагат 

общинските планове да отчитат в определена степен целите и приоритетите, 

заложени в:  

 Национална стратегия за регионално развитие на Р. България – 2012-2022 

г.; 

 Национална концепция за пространствено развитие на Р. България – 

2013-2025 г. 

 Национална програма за развитие на Р. България 2020; 

 Регионален план за развитие на Югозападния район в периода 2014-2020 г. 

; 

 Стратегия за развитие на област Перник в периода 2014-2020 година. 

Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за 

съгласуваността на ОПР с основните стратегически документи на европейско, 

национално и областно ниво, а именно: 

Съответствие със „Стратегията Европа 2020“ 

Цялостната кохезионна, социална и регионална политика в държавите-

членки на ЕС през следващия програмен период е рамкирана в основния 

стратегически документ на съюза - „Стратегия Европа 2020“. С този стратегически 

документ са съобразени и националните стратегически и планови документи на 

страните членки. В основата на Стратегията Европа 2020 се залагат цели, свързани с 

очакван икономически растеж, базиран на т.нар. „интелигентна“ икономика, която е 

фактор за устойчиво и приобщаващо развитие. Иновативните производства са един 

от факторите за това развитие и за устойчива екологична среда.  

Формулираните цели на основополагащия, за периода до 2020 г,. европейски 

стратегически документ са ориентирани към иновациите и дигиталната икономика, 

повишаване на заетостта и намаляване на младежката безработица, намаляване на 

бедността и ограничаване на социалното изключване, ефективното използване на 

разполагаемите ресурси и др. Процесът на изпълнение на целите на Стратегия 

Европа 2020 се отчита с помощта на обосновани количествени стойности на 

възприетите индикатори. Същите са конкретизирани в националните 
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стратегически документи. Българската страна е приела следните стойности на 

съответните индикатори: нарастване на заетостта на населението от 20 до 64 

години от 63% (2012 г.) на 76% (2020 г.); нарастване на дела на населението (на 

възраст от 30 до 34 години) с висше образование да достигне до 36%; делът на 

учениците, преждевременно напуснали училище да бъде намален в рамките на 11% 

и т.н. 

Национална програма за развитие „България 2020” 

Пряко обвързана със Стратегия Европа 2020 е Националната програма за 

развитие „България 2020”. Тя рамкира останалите стратегически и програмни 

документи на национално ниво, като определя насоките за балансирано социално-

икономическо развитие и устойчива екологична среда в перспектива до 2020 

година. И в този национален документ на страната целите и приоритетите са 

насочени към развитието на съвременните технологии, модерната инфраструктура 

(в т.ч. и производствена), на подобряване качествата на човешкия капитал (вкл. 

образование и качествено здравеопазване) и повишаване на заетостта. Всички тези 

стратегически и приоритетни направления са обособени в три обобщени 

стратегически цели, декомпозирани на осем приоритета.  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР)- 2012 -

2020 г. 

Съдържателната същност на този втори пореден (след приемането на 

България за член на ЕС стратегически документ) е ориентирана към определяне на 

рамките на провежданата държавна регионална политика за постигане на 

балансирано, равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през 

периода 2012-2020. Преодоляването, или поетапното намаляване, на създадените 

регионални неравенствата между отделните региони, области и общини в страната, 

е формулирано като основна цел на НСРР – 2012-2020 г., което е и същността на 

общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. 

Инструментите за постигане на целите и приоритетите на НСРР са свързани с 

развитие на малкия и среден бизнес, развитие на устойчив туристически сектор, 

базиран на разнообразието на туристическите ресурси в страната и в отделните 

региони, подобряването на социалната и техническата инфраструктура, като фактор 

за по-добра достъпност и обвързаност на отделните части от територията и разбира 

се – за запазване на богатото природно и културно наследство. 

Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) – 2012-

2020 г. 

Това е нов национален документ, който произтича от опита на по-добре 

развитите страни- членки на ЕС - за ефективното съчетаване на регионалното 

стратегическо прогнозиране и планиране с устройственото планиране. 

В това отношение се отчита обективното обстоятелство, че всички действия, 

свързани със социално-икономическото развитие се осъществяват върху 
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територията. В този смисъл Националната концепция за пространствено развитие 

определя общите рамки на провежданите политики на национално, регионално и 

общинско ниво от гледна точка на териториална насоченост на секторните 

стратегически, планови и програмни документи.  

В съдържателно отношение Националната концепция за пространствено 

развитие определя насоките и параметрите на модела за урбанистично развитие на 

страната до 2020 г и мястото на по-ниските териториални нива в Националния 

модел, полицентричната мрежа от градове, модела на инфраструктурна обвързаност 

и др. Това изискване е валидно и при определяне на стратегическата рамка на ОПР 

на община Брезник за програмния период 2014-2020 г. 

Регионален план за развитие (РПР) на Югозападен район (от 

ниво 2) за периода 2014-2020 г.  

Корелацията на ОПР на община Брезник е с по-конкретни измерения със 

стратегическата рамка (с определените приоритетни направления, стратегически 

цели и приоритети), заложени в Регионалния план за развитие на Югозападния 

район. В него, съобразно спецификите по отношение на разполагаемите ресурси и 

оценените потенциали за развитие на района, са конкретизирани насоките за 

развитие, заложени в националните стратегически документи (НСРР и НКПР). От 

своя страна, РПР на Югозападния район насочва и рамкира насоките за развитие, 

съдържащи се в Областната стратегия за развитие на област Перник. 

Приоритетните направления, формулирани като стратегически цели на РПР 

на Югозападния район са ориентирани към: 

 Икономическото сближаване – една от целите на кохезионната политика 

за намаляване на регионалните различия между отделните области в 

обхвата на региона, което се предвижда да се осъществи чрез: достигане 

на средните нива на заетост, създаване на условия за развитие на 

иновативни производства и др. 

 Подобряване на условията на живот чрез развитие на социалната сфера с 

акценти върху подобряване качествата на образованието, подобряване 

на достъпа до качествено здравеопазване, стимулиране на културните 

традиции и др. и ограничаване на риска от социална изолация и бедност; 

 Развитие на транспортната и комуникационната инфраструктура, като 

фактор за свързаност и улеснен достъп до отделните части на 

територията; 

 Опазване на околната среда чрез прилагане на приетите стандарти. 

Областна стратегия за развитие на област Перник за периода 

2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие на област Перник до голяма степен 

определя параметрите на стратегическата рамка за Общинския план за развитие на 

община Брезник.  
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Степента на приложимост на стратегическите цели и приоритетите за 

развитие, заложени в Областната стратегия за развитие на област Перник, са 

конкретизирани съобразно местните особености на община Брезник, като целите на 

развитието на общината са насочени към реализацията на стратегическата част на 

ОСР.  

Формулировките на стратегически цели на ОСР на област Перник в общи 

линии са в корелация с тези на РПР на Югозападния район, а именно: 

 Достъпност 

 Интелигентно икономическо развитие 

 Качество на живота 

 Устойчиво развитие и опазване на околната среда 

В Областната стратегия за развитие на област Перник -2014-2020, община 

Брезник е включена в обхвата на районите за целенасочена подкрепа. За целта са 

приложени възприетите 8 критерия, отчитащи икономическото развитие, 

състоянието на пазара на труда, степента на изграденост на техническата (основно 

на пътната и на ВиК инфрастрктурата), демографското развитие, състоянието на 

социалната инфраструктура.  

Мястото на община Брезник в район за целенасочена подкрепа е на базата на 

следните стойности на съответните критерии: 

 Нетни приходи от продажби на един жител – под 70% от средната 

стойност за страната за последните 3 години (за периода 2009 -2011 г. 

стойността на този критерий за община Брезник е 3,09 лв./жител при 

28,05 лв. средно за страната); 

 Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност 

за страната за последните три години (за периода 2009 -2011 г. 

стойността на този критерий за община Брезник е 5255 лв.при 7772 лв. 

средно за страната); 

 Средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години (за периода 2009 -2011 г. 

стойността на този критерий за община Брезник е 11,37% при 7,55% 

средно за страната, или 150,5%); 

 Коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години (за периода 2009 -2011 

г. стойността на този критерий за община Брезник е 71,2% при 46,2% 

средно за страната, или 154,0%) 

 Гъстота на населението под 70 души на км2 (за 2011 г. стойността на 

този критерий за община Брезник е 16,9 д/ км2 при 66,35 д/ км2 средно за 

страната, или под 70 д/ км2); 
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 Общини, в които над 30 на сто от населените места нямат изградена 

пътна връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския 

център (общината не отговаря на посочения критерии – всички 

населени места са свързани с път с асфалтово покритие); 

 Общини, в които над 30 на сто от населените места са без изградена 

канализационна мрежа ( по този критерий над 30% от населените 

места са без канализация); 

 Общини, в които над 30 на сто от населените места ползват питейна 

вода с отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, 

или имат режим във водоснабдяването за последните 3 години (по този 

критерий общината също е с над 30% от населените места, които са с 

питейна вода с отклонения от качеството и с чести аварии) 

Включването на община Брезник, заедно с останалите общини от областта 

(без община Перник) в район за целенасочена подкрепа изисква с формулирането на 

стратегическите цели и на приоритетите на ОПР да се търсят възможности за 

намаляване на броя на критериите, които са основание за попадането ѝ в посочения 

тип райони. 

4.1.3 Принципи, прилагани при формулиране на стратегическата рамка 

на ОПР 

Друг важен момент при формулиране на приоритетите на стратегическите 

цели на ОПР, е да се отчитат някои принципни изисквания, с оглед на това, същите 

да бъдат “работещи” и да изпълняват своето предназначение. Практиката показва, 

че такива принципи са: 

 Реалистичност и прагматичност, свързани с: 

 отчитане на разполагаемите ресурси, наличните потенциали и 

спецификите на общината, които могат да бъдат използвани за целите на 

бъдещото развитие; 

 възможностите за привличане  (на проектен и на програмен принцип) 

на средства от Националните оперативни програми и други донори;  

 Постижимост, свързана с наличието на воля и интерес на всички 

заинтересовани страни (местни власти, бизнес, неправителствен 

сектор, население и др.), които имат отношение към развитието на 

общината; 

 Измеримост, свързана с изискването да се прилагат обективни 

индикатори за измерване на напредъка 

 Приемственост с ОПР 2007-2013 г.  

Общинският план за развитие на община Брезник 2014-2020 г. не стартира от 

нулево състояние. През програмния период 2007-2014 са реализирани редица мерки 
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по целите и приоритетите на ОПР. В общинския план за периода 2014-2020 се 

залагат нови мерки, които на практика надграждат извършеното в предходния 

период.  

Прилагането на принципа за приемственост е в съответствие и с Решение № 

517 на Общинския съвет на община Брезник /27.03. 2014 г. , което изисква при 

изготвянето на Плана за развитие на Община Брезник за периода 2014 – 2020 г. да 

бъдат вписани приоритетни дейности, заложени в Плана за развитие на община 

Брезник за периода 2007-2013 година, но неосъществени в същия период. 

Резултатите от извършения анализ на състоянието на природния и човешкия 

ресурс, на икономическия потенциал, на инфраструктурното развитие и на 

състоянието на околната среда за периода 2007-2012/2013 г. и изводите от него са 

представени в стандартната матрица на SWOT анализа. Те също се отчитат при 

определяне на общите параметри на стратегическата рамка на общината за 

следващия програмен период – 2014-2020 г. 

 

4.2 Стратегически направления за развитие на община Брезник 

Основен момент при обосноваване на стратегическите направления за 

развитие на община Брезник за следващия програмен период, е свързан с прилагане 

в ОПР на общината на проверените и широко прилагани в досегашната практика 

практически подходи за осигуряване на т.нар. „външна обвързаност на общинския 

план“. Същността им се изразява в това, при формулиране на целите и приоритетите 

на ОПР на община Брезник, те да бъдат съобразени с тези, които са заложени в 

действащите стратегически, програмни и планови документи на различни 

йерархични нива – национално, регионално и областно.  

Обвързаността на ОПР има и още едно измерение. С целите и приоритетите на 

общинския план е необходимо да бъдат съобразявани и секторните стратегически, 

планови и програмни документи на общинско ниво. В това отношение се ползва и 

опита на самата община по изготвянето и прилагането на подобни стратегически, 

планови и програмни документи в предишния програмен период – 2007 -2013 г. и 

преди това. Броят на такива документи (Общински секторни стратегии и Общински 

секторни планове и програми), които са приети и се прилагат (изпълняват) в 

община Брезник съвсем не е малък. В системата от секторни документи със 

стратегически и планов характер, важно място заемат и тези, които са с подчертан 

управленски характер. Към този тип документи следва да се отнесе и Мандатната 

програма за управление на Кмета на общината за периода 2011-2015 г. Тази 

програма в нейната финална част от мандата (2014-2015 г.) съвпада със стартовия 

етап на програмния период 2014-2020 г. 

При определяне на стратегическите насоки за развитие са отчетени и 

резултатите от аналитичните проучвания относно наличните ресурси и потенциали 

на община Брезник и възможностите за тяхното използване за целите на 
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демографското, социалното, икономическото и инфраструктурното развитие, както 

и за опазване на околната среда в общината. Преценени са възможните случаи, в 

които те могат да имат стимулиращо или задържащо въздействие върху по-

нататъшното комплексно, интегрирано развитие и др. 

В стратегическите насоки се открояват следните акценти, които имат 

отношение към определените приоритетни направления в развитието на община 

Брезник:  

 Комплексно изградена селищна среда, включваща: 

 Техническа инфраструктура; 

 Социална инфраструктура; 

 Местна икономика; 

 Околна среда; 

 Административен капацитет 

Комплексно изградена селищна среда. Развитието на транспортната и 

другите видове техническа инфраструктура, определени като стратегическа 

приоритетна област, насочена към създаване на условия за подобряване на 

свързаността, на достъпността и мобилността, има отношение към провеждане на 

политики за подобряване качествата на транспортната и на съобщително-

комуникационната и информационна инфраструктура в общината и по-доброто им 

обвързване с тези на област Перник.  

Няколко са акцентите в определеното приоритетно направление. Единият е 

свързан с поддържането на общинските пътища, които осигуряват свързаността и 

достъпността до по-голямата част от населените места в общината. Политиката на 

общината в посочената приоритетна област трябва да отчита изискването на 

принципа за приемственост на мерките, реализирани в изпълнение на ОПР за 

програмния период 2007-2013 г. Не по маловажно за мобилността и обвързаността е 

и състоянието на пътищата от Републиканската пътна мрежа, които осъществяват и 

междуобщинските контакти не само с община от област Перник, а и със съседни 

общини от Софийска област (Сливница и Божурище). 

Другият акцент на комплексно изградената селищна среда е свързан със 

състоянието на водопроводната и канализационната мрежа. Стратегическите 

насоки за решаване на проблемите на този вид техническа инфраструктура засягат 

не само рехабилитация (вкл. и неотложни и аварийни ремонти) на износената и 

физически силно амортизирана вътрешноселищна водопроводна мрежа, а и 

осигуряване на инвестиции за нейното подобряване и разширяване. Друго важно 

направление в развитието на ВиК сектора е осигуряване на нови водоизточници, 

изграждане на нови довеждащи водопроводи, ремонт на резервоари и каптажи и др. 

В този смисъл са необходими мерки, насочени към осигуряване на нови 

водоизточници и ремонт на съществуващи, изграждане на довеждащи водопроводи 
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и др. Важна насока в развитието на ВиК системата е за разширяване на броя на 

населените места с изградена канализация и за пречистване на отпадните води от 

бита. В това отношение има практически реализуеми идеи за изграждане на 

колектор, който да събира отпадните води от населените места по поречието на р. 

Конска, отвеждащ ги по гравитачен път до пречиствателната станция за отпадни 

води в гр. Темелково (община Перник). Така на практика може да бъде осъществена 

една мащабна инвестиционна инициатива на междуобщинско ниво (между община 

Брезник и община Перник). 

Обектите на социалната инфраструктура, които са за масов достъп и се 

посещават и от лица с увреждания, следва да бъдат пригодени за лесен и удобен 

достъп. Мерките за енергийна ефективност ще бъдат предвидени и за други обекти, 

които са публична (общинска и държавна) собственост. 

Стратегическите насоки за комплексното и устойчиво развитие на община 

Брезник в следващия програмен период, отчита и изискванията за 

пространственото развитие на общината. Реализацията на този приоритет е 

стартирала с първата практическа стъпка – изработване на Планово задание за 

изработване на ОУПО с Опорен план. Следващата стъпка е за възлагане на 

изработването на самия Общ устройствен план. Наличието на нов ОУПО ще улесни 

реализацията на инвестиционно проекти в направленията “Икономическо 

развитие”, “Инфраструктурна осигуреност на територията”, “Селищна мрежа”, 

“Околна среда”. Балансираната пространствено-функционална структура (в частта 

на селищната мрежа, техническата инфраструктура) изисква както доизграждане на 

липсващите, така и реновиране на съществуващите елементи на инженерните 

мрежи и други елементи на техническата инфраструктура в населените места 

Социална сфера. Стратегическите насоки за развитието на социалната сфера 

са свързани с формулиране на приоритети и дейности, насочени към запазване и 

повишаване на достъпността и качеството на образованието, запазване на 

общообразователните училища и на детските заведения, ограничаване на 

предпоставките за социална изолация и маргинализация на части от населението, 

разширяване на инфраструктурата за спорт и отдих. В сферата на здравеопазването 

те са ориентирани към гарантиран достъп на качествени здравни услуги, а в 

областта на културата – на съхранение на културно-историческото наследство и 

използването му като ресурс за развитие на познавателен и културен туризъм. 

Местна икономика. Последиците, предизвикани от световната 

икономическа криза, доведоха до трудности и влошаване на общите параметри на 

социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Брезник след 

2008-2009 г.  

Развитието на местната икономика се очертава като един от основните 

стратегически приоритети, който се предвижда да бъде постигнат чрез използване 

на местните ресурси и потенциали на територията. Действията на бизнеса и на 

местните власти следва да бъдат насочени към развитие на конкурентноспособна 
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икономика, базирана на нови технологични производства, на подкрепа на малкия и 

среден бизнес, на производства, щадящи околната среда и др. Всичките тези 

стратегически направления в развитието на местната икономика изискват 

създаване на благоприятна бизнес среда за привличане на свежи, не само местни, а и 

на чужди инвестиции.  

Развитието на конкурентна местна икономика предполага не само 

продуктово и технологично осъвременяване на съществуващи, традиционни 

производства, а и на нови отрасли, за които са налице благоприятни условия. Като 

такива се очертават добивната промишленост, базирана на използване на 

минерално-суровинните източници и туристическия сектор.  

Използването на местните минерално-суровинни източници като 

дългосрочно стратегическо направление има и редица съпътстващи положителни 

въздействия както с икономически, така и със социален характер. На първо място от 

тях могат да бъдат посочени осигуряване на трайна заетост на значителна част от 

работната сила на общината (в основните и в съпътстващите производства). На 

второ място, осигуряване на доходи на част от домакинствата в общината. На трето 

място – подобряване на образователната и квалификационната подготовка на част 

от работната сила, която ще бъде ангажирана в строителния, експлоатационния и 

последващия период.  

Не на последно място са и възможностите за подобряване на приходната част 

в бюджета на общината. С увеличените средства в бюджета, общината ще бъде 

финансово улеснена при реализиране на функциите си по решаване на проблеми на 

местното развитие и подобряване на селищната среда. 

В аграрния сектор съществуват ресурси за възстановяване позициите на 

овощарството в общината чрез създаване на нови масиви от ябълки, круши, сливи, 

както и за развитие на животновъдството. Чрез използване на стимули по линия на 

европейската селскостопанска политика могат да бъдат разкрити нови малки и 

средни животновъдни ферми за отглеждане на говеда и овце. Горскостопанския 

сектор също има принос в развитието на местната икономика, по линия на 

дърводобива и страничните дейности, както и за развитие на някои форми на 

туризъм – ловен, еко, познавателен и др. 

Ролята на малкия и средния бизнес, освен с икономически измерения има и 

социални- осигуряване на заетост и доходи на заетите в него. Малкия бизнес следва 

да бъде разглеждан и оценяван като семеен, фамилен бизнес основно в сферата на 

селското стопанство и сферата на услугите. 

Акцентът при развитието на туризма се поставя върху развитието и достъпа 

до обекти на материалното културно наследство и съхраняване и популяризиране 

на нематериалното културно-историческо наследство, подобряване управлението 

на това наследство, използване предимствата на неувредената околна среда и 

свързаното със всичко това предлагане на разнообразен туристически продукт. 

Налице са проектни възможности за реабилитация, опазване и за атрактивна 
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популяризация в България и в света на културно наследство на общината, чрез 

прилагане на иновативни модели и практики в тази сфера, вкл. и чрез използване на 

съвременни средства на дигитализацията и 3D-визуализирането. Част от 

археологическите и архитектурни ценности на територията на общината се нуждаят 

от защита от унищожението им от природните деструктивни процеси, от подходяща 

маркировка с информационни табели, фиксиращи статута им и значението им за 

културната история. 

Околна среда. За опазването на природните ресурси и околна среда на 

общината, в ОПР 2014-2020 трябва да намерят място отново мерки, насочени към 

подобряване на ВиК инфраструктура (основно на вътрешноселищната 

водопроводна мрежа), изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води 

(ПСОВ) в гр. Брезник, (като една от алтернативите за изграждане на общ колектор за 

отвеждане на отпадните води от населените места за пречистване в ПСОВ в гр. 

Батановци от община Перник), внедряване на технологии за намаляване на 

замърсяването и уврежданията на околната среда от производства на добивната 

промишленост, както и мерки насочени към и управление на отпадъците. В това 

приоритетно направление на ОПР също следва да се прилага в широки граници 

принципа за приемственост на мерките, заложени в ОПР на община Брезник 2007-

2013 г. . 

Административен капацитет. Независимо, че към реализацията на ОПР 

отношение имат както местните власти, така и неправителствения сектор и бизнеса, 

основната отговорност е на Кмета на общината и на Общинската администрация. 

Отчитането на реализираните мерки (проекти и програми) се извършва от 

Общинската администрация. Тяхна е и отговорността по изготвяне на Годишните 

доклади за изпълнение на плана. Те организират изпълнението на различните 

видове оценки на плана (Предварителна, Междинна и Последваща). За да се 

осъществят всички предвидени действия по реализацията и отчетността на ОПР е 

необходим и съответния административен капацитет. Ако не е възможно в 

структурата на Общинска администрация да бъде обособено отделно звено, което да 

изпълнява всички тези управленски функции, с тях могат да бъдат натоварени 

отделни експерти от съществуващи звена на администрацията, които да имат 

съответните компетенции и отговорности, да имат и нужния квалификационен 

статус. 

 

4.3 Основни предизвикателства на развитието 

В своето развитие през следващия програмен период, община Брезник ще 

бъде изправена пред следните основни предизвикателства:  

 Преодоляване на неблагоприятното и небалансирано социално-

икономическо развитие; 
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 Влошеното състояние на транспортната инфраструктура и 

инженерните мрежи. 

 Продължаващото обезлюдяване на населението места и 

произтичащите от това последици; 

 Влошаващата се заетост, съчетана с високо равнище на безработица, 

водещо до загуба на квалифицирана работна ръка; 

Очертаните предизвикателства и проблеми в развитието на общината 

формират представата за затруднено развитие през следващите 7 години.Това са 

обективни затруднения, които се отчитат при разработване на Стратегическата част 

на ОПР на община Брезник в програмния период 2014-2020 г. Не по-малко 

предизвикателство, което стои и при разработване на Общинския план е търсенето 

на механизми за преодоляване на посочените затруднения в развитието на 

общината. 

Политиката на местните власти, свързана с комплексното социално-

икономическо и инфраструктурно развитие, опазване на околната среда, грижите за 

човешкия ресурс, следва да отчита посочените предизвикателства. С тях трябва да 

бъдат съобразени стратегическите насоки (включващи стратегически цели, 

приоритети и мерки) на ОПР за следващия 7 годишен планов период. 

Независимо от това, в следващия програмен период се залагат позитивни 

представи и очаквания за: 

 Динамично, устойчиво развитие с очакван икономически растеж и 

заетост; 

  подобрено качество на живот; 

 съхранено природно и културно наследство и др.  

Тези позитивни очаквания и представи за развитие на община Брезник през 

следващия 7 годишен период са заложени в основата на формулировката на 

визията за развитие на общината и на стратегическите цели и приоритети на ОПР 

за периода 2014–2020 г.  

 

4.4 Визия на община Брезник 

Визията за община Брезник през 2020 е краткото послание, 

предизвикателната формулировка, на нещо желано, което си представяме и което 

искаме да се случи. Визията ще определя насочеността на местните политики за 

комплексното развитие на общината през следващите седем години. Тя формира 

представата за качествените характеристики на общината – такива, каквито искаме 

да определят нейния облик. Визията обобщава бъдещото състояние на община 

Брезник като място с добри условия за живот, за правене на бизнес и реализация на 

инициативни предприемачи, със съхранена природа и околна среда. 
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По принцип визията е относително трайна, с времеви хоризонт на действие, 

надхвърлящ 7 годишния програмен период. Тя не би трябвало да се променя с 

годините, което означава, че при съществена промяна на условията на развитие, 

същата би могла да бъде модифицирана, но не и изцяло променяна. На основата на 

подобна представа за общината се определят и основните стратегически цели за 

развитие през следващите 7 години. 

Тъй като в ОПР на община Брезник за периода 2007-2013 г. липсва 

формулирана визия, която да бъде приложена и в настоящия ОПР за периода 2014-

2020 г., в него се залага следната формулировка за визия: 

“Община Брезник – привлекателна територия с потенциал за растеж и 

качество на живота, реализирани чрез:  

- привличане на инвестиции и развитие на конкурентен бизнес; 

- запазване и подобряване на човешкия капитал; 

- подобряване на социалната среда и инфраструктурната  

 осигуреност; 

- съхраняване на природната среда и на културната идентичност 

Очакванията, произтичащи от така формулираната визия за община Брезник 

са, че в резултат от изпълнението на ОПР се предполага да се повишат темпът и 

степента на икономическо развитие на общината (базирани на наличните ресурси и 

на разполагаемите потенциали), да се подобрят условия за живот, да се намалят 

различията в условията на живот в отделните части на общинската територия и т.н.  

Очакваното положително въздействие върху социалните и икономическите 

процеси на развитие на община Брезник, е свързано с наличието на условия за 

максимално използване на местните потенциали за решаване на актуалните 

проблеми на развитието, като се разчита и на досегашния опит в подготовката и 

изпълнението на проекти, финансирани от различни източници. В същото време се 

разчита да се регулират и ограничават дейностите, от които може да произтече 

негативно въздействие върху компонентите на околната среда, здравословния 

начин на живот и човешкото здраве.  

Опитът на община Брезник при разработване на стратегически, планови и 

програмни документи, касаещи развитието ѝ (в т.ч. секторни общински стратегии и 

планове, на различни общински програми и др.) следва да продължи да се прилага и 

през програмния период 2014-2020 г. Така се утвърждават мястото и ролята на ОПР 

като основен документ, определящ комплексните стратегически насоки за развитие 

на общината, които ще продължат да се отчитат при разработване и на 

конкретизиращите го документи. 
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4.5 Стратегически цели, приоритети и специфични подцели на 

развитието 

Методическият подход, прилаган при дефиниране на стратегическите цели, 

до голяма степен е базиран на принципа на йерархизацията. На основата на Визията 

за общината е определена Главната цел на ОПР. Тя е декомпозирана на четири 

Стратегически цели. От своя страна всяка стратегическа цел е конкретизирана с 

набор от приоритети за нейното изпълнение. От своя страна, всеки приоритет е 

представен от набор от мерки.  

Дефинирана, в съдържателно отношение, стратегическата цел, определя 

насоката на развитие на съответното направление, или приоритетна област 

(икономическо развитие, социална сфера, инфраструктурна осигуреност и т.н.). Това 

развитие е съобразено с определени инвестиционни възможности от страна на 

общината да привлече външен инвестиционен ресурс на проектен принцип (в т.ч. от 

страна на публичния сектор, на частни инвеститори и др.).. Една от важните задачи в 

това отношение е търсенето и прилагането на оптималното съчетаване на 

определените потребности на общината с наличния (в целия планов период) 

финансов ресурс –вътрешен и външен за постигане на определените стратегически 

цели. 

На практика стратегически цели са свързани с бъдещото състояние в 

даденото приоритетно направление, което се осъществява с реализацията на 

конкретните мерки, проекти и ресурси, съдържащи се в Индикативната финансова 

таблица и в Програмата за реализация на плана.  

Така на практика, в своята съвкупност стратегическите цели са едни от 

инструментите за постигане на визията за общината. По този начин избраните цели 

следва да бъдат разглеждани в комплекс, т.е. те са взаимно обвързани подкрепящи 

се – изпълнението на една от тях следва да е предпоставка за реализацията на 

другите и обратно. 

Един от основните принципи, прилаган при разработване на Стратегическата 

част на ОПР на общината е този за приемственост с целите и приоритетите на ОПР 

на общината в плановия период 2007-2020 г. в това отношение следва да се 

отбележи, че тази приемственост отчита и променените условия и променената 

среда, в която ще се реализира ОПР на общината в периода 2014-2020. Но като цяло 

стратегическите насоки са в приоритетните направления – местна икономика, 

човешки ресурс, селищна среда, околна среда.  

Постигането на стратегическите цели се основава на правилно определяне на 

приоритетите за развитие на общината. Определянето на приоритетите е 

динамичен процес, който зависи от степента на изпълнение на заложените мерки, 

както и от външни фактори. Това може да стане причина за промяна на 

приоритетите при определени условия. Процесът на тяхното определяне и 

актуализиране е задължение на общината, като за целта е препоръчително 
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успоредно с мониторинга по изпълнение на Общинския план за развитие, да се 

извърши и средносрочен преглед на документа с цел неговото адаптиране към 

актуалните условия 

Предлаганите стратегически цели са с възможно по-конкретна 

формулировка, което предполага по-ясно дефиниране на приоритетите и 

специфичните подцели (мерките), които ги конкретизират. Ясната формулировка на 

целите дава възможност да се предложат и съответните индикатори за измерване 

на степента на реализацията им. Чрез предлаганата система от обективно измерими 

индикатори за наблюдение на плана се осигурява изискването за измерване на 

степента на изпълнение на съответните стратегически цели. 

На основата на посочените основни направления на провежданата и през 

следващия програмен период общинска политика за устойчиво интегрирано местно 

развитие, в ОПР на община Брезник 2014-2020 г., е определена и главната 

стратегическа цел. 

Главната стратегическа цел на ОПР се формулира по следния начин: 

”По-нататъшно утвърждаване на постигнатото интегрирано 

устойчиво местно развитие и подобряване стандарта на живот в общината 

чрез ефективно използване на собствени ресурси и разполагаем потенциал, 

разширяване на взаимоизгодното партьорство”  

Както бе посочено, Главната стратегическа цел е дезагрегирана на няколко 

йерархични нива: стратегически цели, приоритети и специфични цели, които са 

взаимосвързани и допълващи се.  

Така, конкретно формулирана, главната цел на ОПР се конкретизира чрез 

следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика чрез ефективно 

използване на ресурсите и привличане на инвестиции в сферата на 

промишлеността, аграрния сектор и туризма. 

Стратегическа цел 2. Балансирано пространствено развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура и устройственото планиране, 

разширяване на възможностите за териториален достъп, свързаност и укрепване на 

икономическия потенциал 

Стратегическа цел 3. Подобряване на качествата и използването на 

човешките ресурси  

Стратегическа цел 4. Опазване на околната среда 
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Стратеги

ческа цел 1 

 

 

 
Стратегическа цел 1 

Развитие на местната 
икономика чрез ефективно 
използване на ресурсите и 

привличане на инвестиции в 
сферата на 

промишлеността, аграрния 

сектор и туризма 

Главно стратегическа цел 

”По-нататъшно утвърждаване на постигнатото интегрирано устойчиво местно развитие и подобряване 

стандарта на живот в общината чрез ефективно използване на собствени ресурси и разполагаем 

потенциал, разширяване на взаимоизгодното партьорство” 

ПРИОРИТЕТ 1 

Създаване на 

добра бизнес-

среда за 

развитие и 

повишаване 

конкурентоспосо

бността на 

местната 

икономиката 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 2 

Балансирано 

териториално 

развитие чрез 

подобряване на 

базисната 

инфраструктура за 

териториален достъп, 

свързаност и 

провеждане на 

устройствена 

политика 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 3 

Подобряване 

качествата на 

живот и на 

човешкия капитал 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 4 

Добро 

управление в 

полза на 

населението и 

бизнеса 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ 

МЕРКИ 

ПРОЕКТИ 

Стратегическа цел 2 

Балансирано пространствено 
развитие чрез подобряване на 
техническата инфраструктура и 

устройственото планиране, 
разширяване на възможностите за 
териториален достъп, свързаност 

и укрепване на икономическия 
потенциал 

Стратегическа     

цел 3 

Подобряване на 

качествата и 

използването на 

човешките ресурси 

Стратегическа     

цел 4 

Опазване на околната 

среда 

Визия 

Община Брезник -Община Брезник – привлекателна територия с потенциал 
за растеж и качество на живота, реализирани чрез:  

- привличане на инвестиции и развитие на конкурентен бизнес; 
- запазване и подобряване на човешкия капитал; 
- подобряване на социалната среда и инфраструктурната  осигуреност; 
- съхраняване на природната среда и на културната идентичност 
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4.5.1  Стратегическа цел 1  

Стратегическа цел 1. „Развитие на местната икономика чрез 

ефективно използване на ресурсите и привличане на инвестиции в 

сферата на промишлеността, аграрния сектор и туризма“. 

Тази стратегическа цел е така формулирана, за да насочи бъдещото развитие 

на общината към създаване на конкурентоспособна местна икономика. Това се 

предвижда да се реализира чрез прилагане на комплексни икономически мерки, 

които да гарантират възстановяване на икономическия потенциал и използване на 

наличните природни и човешки ресурси.  

Основната стратегическа насока, свързана с така формулираната 

стратегическа цел е възстановяване на някои стратегически производства, които да 

стимулират развитието и на малкия и средния бизнес в общината. Реализацията на 

тази стратегическа цел ще улесни решаването на проблеми със социален характер – 

повишаване на заетостта и на доходите на населението. 

Задържащ фактор за развитие на туризма, разглеждан и като стопански 

отрасъл е слабото познаване на материалното и нематериално културно наследство 

на територията на община Брезник. Част от него е признато за национално и 

световно богатство, но независимо от това до настоящия момент не са използвани 

пълноценно възможностите за съчетаване и развитие на еко, културния и 

поклонническия туризъм.Възможностите за използване на този потенциал на 

общината е една от насоките, заложени в Стратегическа цел 1 на ОПР. 

За постигане на стратегическата цел ще допринесат стратегическите подцели 

и мерки, включени в тематичния обхват на формулирания приоритет–“Създаване на 

добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната 

икономиката ” 

4.5.2 Стратегическа цел 2. 

Стратегическа цел 2. „Балансирано пространствено развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура и устройственото 

планиране, разширяване на възможностите за териториален достъп, 

свързаност и укрепване на икономическия потенциал“. 

Балансираното пространствено развитие се откроява като една от основните 

насоки в стратегическото планиране в Европейския съюз. То е заложено и в 

Национални стратегически и планови документи. Формулирането и залагането на 

тази стратегическа цел в ОПР на община Брезник за плановия период 2014-2020 г. е 

продиктувано от идентифицираните проблеми във физическото състояние на 

съществуващата техническа инфраструктура и ниската изграденост (или пълната 

липса) на елементи на техническата инфраструктура (например на канализационна 
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мрежа в селата на общината), което има пряко отражение върху качествата на 

живот.  

Подобряването на състоянието на пътната, енергийната, водостопанската, 

телекомуникационната инфраструктура, повишаването на качествата на селищната 

среда като насоки за развитие през плановия период се обвързват с приемането и 

прилагането на основния планов документ в сферата на териториалното устройство 

(Общ устройствен план на общината - ОУПО). Така с наличието и прилагането на 

два документа на общинско ниво - ОПР и ОУПО се създават възможности за 

реализацията на Стратегическа цел 2 на ОПР на община Брезник.  

Приоритетите и мерките по тази стратегическа цел са висококапиталоемки и 

мащабни. Тяхната реализация е предвидено да се осъществява поетапно. Това 

означава, че някои от тях ще бъдат завършени в първите години на по- следващия 

програмен период.  

4.5.3 Стратегическа цел 3. 

Стратегическа цел 3. „Подобряване на качествата и използването 

на човешките ресурси“ 

Акцентът на посочената стратегическа цел е поставен върху многоаспектните 

характеристики на човешкия ресурс и възможностите за задоволяване на 

социалните проблеми, към решаването на които ангажименти имат държавата и 

местните власти. Към подобряване на квалификацията на работната сила 

определени ангажименти има и бизнеса 

Констатираните демографски проблеми за продължаващото обезлюдяване на 

населените места, влошаващите се качествени характеристики на населението, 

ниската заетост и относително високата безработица, концентрацията на социални 

услуги в общинския център и по-големите села изискват прилагането на ефективна 

политика от страна на местните власти. 

В същото време (освен констатираните проблеми) стратегическата цел е 

насочена към осигуряване на условия и на финансови възможности за по-ефективно 

използване на наличния трудов потенциал, немалка част от който е с добри 

образователни и професионални качества. Същите обаче се нуждаят от постоянно 

осъвременяване с оглед на непрекъснато променящата се бизнес и технологична 

среда. 

Наред с посочените насоки, стратегическата цел е ориентирана и към 

решаване на проблемите на социално уязвими групи от населението (със 

специфични потребности – лица с увреждания, лица без квалификация и др.). За 

решаването на проблемите им са предвидени редица мерки.  

Стратегическата цел е свързана с един приоритет – „Подобряване на 

качествата на живот и на човешкия капитал“, включващ комплекс от специфични 
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подцели с разнообразна насоченост, изискващи интегриран подход при тяхното 

изпълнение. 

4.5.4 Стратегическа цел 4. 

Стратегическа цел 4. Опазване на околната среда 

Опазването на природата е основно изискване на устойчивото развитие. 

Независимо, че в общината не са констатирани сериозни проблеми с опазване на 

околната среда, в ОПР е заложена стратегическа цел с подобна насоченост. 

Реализацията на тази стратегическа цел има отношение към Приоритет 2 – 

„Балансирано териториално развитие, чрез подобряване на базисната 

инфраструктура, за териториален достъп, свързаност и провеждане на устройствена 

политика“.  

Стратегическите подцели, кореспондиращи с Приоритет 2 на ОПР имат 

отношение към опазване на околната среда и към превенция на природни бедствия.  

 

4.6 Приоритети по стратегическите цели 

На основата на така определените стратегически цели за развитие на община 

Брезник са формулирани и 4 приоритетни области (Приоритети на ОПР). В тях ще са 

насочени действията на всички заинтересовани страни за реализацията на 

стратегическите цели ( респективна на ОПР на община Брезник) – местна власт, 

бизнес партньори, НПО и др. За постигане на интегрирано, устойчиво социално-

икономическо и инфраструктурно развитие и съхранена, неувредена природна 

среда са определени следните приоритети (приоритетни области) на развитието: 

Приоритет 1. „Създаване на добра бизнес-среда за развитие и 

повишаване конкурентоспособността на местната икономиката“ 

Негативните предизвикателства, породени от последиците от 

икономическата и финансова криза, проявили се след 2008 г. определи като 

„икономически компенсатор“ аграрния сектор и някои от отраслите на 

обслужващата сфера. Свиването на индустриалния сектор, с намаляване на 

дейността на структуроопределящи за общината промишлени производства и 

закриване на някои от тях, се откри ниша за по-интензивно развитие на един от 

основните подотрасли на растениевъдството, а именно зърнопроизводството. Това 

се дължи на качествения поземлен ресурс в източната част на общината, 

навлизането на свежи инвестиции (основно по линия на европейските фондове) и на 

политиката за подпомагане на посочения подотрасъл. Туризмът, който бе с много 

ниска стартова база също бележи определен ръст, който обаче е далеч от 

възможностите за превръщането му структуроопределящ отрасъл в икономиката на 

общината.  
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Формулираният приоритет за създаване на бизнес-среда за повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика е свързан с диверсифициране на 

секторната и отраслова структура на икономиката. В аграрния сектор това налага да 

се използват възможностите за възстановяване позициите на общината в 

развитието на овощарството, на животновъдството. Пряко с тези подотрасли на 

селското стопанство са очертани и възможностите за възстановяване позициите на 

промишлени отрасли, преработващи селскостопански суровини (вкл. и малки 

преработващи предприятия).  

Община Брезник, разполага и с промишлени запаси от минерално-суровинни 

източници, които също следва да бъдат използвани, при прилагане на съвременни 

технологии, които не увреждат природната среда.  

Реализацията на приоритет 1 (чрез конкретизиращите го специфични 

подцели и включените в тях мерки) ще имат ефект в няколко направления – от една 

страна -създаване на стабилна икономическа среда и на стабилна местна икономика, 

а от друга – повишаване на заетостта на населението, на неговите доходи от 

икономическа дейност, а от трета – ще доведе и до увеличаване на приходите в 

общинския бюджет. 

Приоритетът е свързан с провеждане на политики от страна на местните 

власти и на бизнеса за повишаване на предприемачеството, за подобряване 

привлекателността на общината за привличане на свеж инвестиционен ресурс. 

Приоритет 1 включва 4 специфични, подцели, които от своя страна са 

диференцирани на голям брой мерки (програми и проекти) 

Приоритет 2. „Балансирано териториално развитие чрез 

подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, 

свързаност и провеждане на устройствена политика „ 

Посоченият приоритет, в съдържателно отношение се припокрива в много 

висока степен с формулировката на Стратегическа цел - 2. Този приоритет е свързан 

с насоките за решаване на едни от сложните проблеми на общината – за 

незадоволителното състояние на базисната инфраструктура – пътна, водостопанска, 

енергийна, която е от значение не само за бизнеса, а и за населението. От друга 

страна, привеждането ѝ в ново качествено състояние е възможност за създаване на 

работни места.  

Стратегическата насока за по-добра обвързаност и улеснен достъп изисква и 

реализация на мерки (програми и проекти), осигурени със значителни по размер 

инвестиции. А това налага да се осъществят и съпътстващи мерки за подобряване на 

инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Проектите за 

развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват и от гледна точка на 

очакваното им въздействие върху околната среда.Така се постига и определен 

синергичен ефект от прилагане принципите на устойчивото развитие.  
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В съдържателно отношение Приоритет 2 е обогатен и с мерки за провеждане 

на устройствена политика, като фактор за постигане на балансирано 

пространствено развитие (съчетание между двата основни планови документа на 

общинско ниво – ОПР и ОУПО). В този приоритет са очертани пет специфични 

подцели. 

Приоритет 3. „Подобряване качествата на живот и на човешкия 

капитал“ 

Този приоритет също е с разнообразен тематичен обхват и е с подчертан 

комплексен характер – включва инфраструктурни елементи и елементи на 

качествени характеристики на човешкия ресурс. Особеност във функционалната му 

характеристика е, че включва специфични подцели, които имат отношение към две 

от целите на плана – Стратегическа цел 2 и Стратегическа цел 3.  

Условията за добри качества на живот имат отношение и физическите 

характеристики на селищната среда (Стратегическа цел 2). Тук се включват редица 

мерки за по-добре благоустроени населени места – улични платна, тротоари, зелени 

площи и др. 

Наред с насоките за повишаване на заетостта се включват и такива за 

подобряване на образователното и квалификационното равнище на трудовия 

ресурс. Това е перманентен елемент на този приоритет. 

В развитието на социалната инфраструктура акцентът е поставен върху 

потребностите на лица със специфични социални потребности. Мерките в това 

направление са насочени към развитие на „резидентен“ тип социални услуги. 

Приоритет 4. „Добро управление в полза на населението и бизнеса“ 

Административния капацитет е фактор за постигане на добро управление в 

полза на населението и бизнеса. Той включва действия както по стратегическото 

планиране и програмиране на местно (общинско) ниво, управление на процеса на 

реализация на секторните и на комплексните общински документи в сферата на 

стратегическото планиране.  

Важен момент в управлението на реализацията на ОПР е мониторинговата 

система – за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на съответните 

стратегически и планови документи. 

Доброто местно управление включва и дейности за подобряване на 

административното обслужване на населението и на бизнеса. Акцент в това 

направление се поставя върху новите технологии на управление – електронна 

администрация . Друг акцент на доброто управление е подобряване на 

сътрудничеството с бизнеса, Неправителствения сектор, което е израз на принципа 

за откритост и публичност на вземаните управленски решения.  

Функционалните връзки между основните елементи на Стратегията на ОПР 

на община Брезник са представени в следващата Матрица. 
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МАТРИЦА  

на Структурата на стратегическата част на ОПР на община Брезник 2014-

2020 г. 

ВИЗИЯ: 

 “Община Брезник – привлекателна територия с потенциал за растеж 

и качество на живота, реализирани чрез:  

- привличане на инвестиции и развитие на конкурентен бизнес; 

- запазване и подобряване на човешкия капитал; 

- подобряване на социалната среда и инфраструктурната  

 осигуреност; 

- съхраняване на природната среда и на културната идентичност“ 

Главна цел на ОПР 

” Създавене на условия за по-нататъшно интегрирано устойчиво местно 

развитие и подобряване условията на живот в общината чрез ефективно 

използване на собствени ресурси и разполагаем потенциал, обновяване на 

базовата инфраструктура и разширяване на взаимоизгодното 

партьорство” 

Стратегически цели 

Стратегическа цел 1. Развитие на местната икономика чрез ефективно 

използване на ресурсите и привличане на инвестиции в сферата на 

промишлеността, аграрния сектор и туризма. 

Стратегическа цел 2. Балансирано пространствено развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура и устройственото планиране, 

разширяване на възможностите за териториален достъп, свързаност и 

укрепване на икономическия потенциал 

Стратегическа цел 3. Подобряване на качествата и използването на 

човешките ресурси  

Стратегическа цел 4. Опазване на околната среда 
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Приоритети Стратегически подцели Мерки 
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1.1. 

Насърчаване на 

предприемачеството 

и инвестициите в 

местната икономика 

1.1.1. 
Стимулиране на местното 

предприемачество 

1.1.2 
Създаване на условия за 

привличане на инвестиции 

1.2. 

Развитие на 

многоотраслов 

аграрен сектор 

1.2.1 

Развитие и утвърждаване 

позициите на 

зърнопроизводството 

1.2.2 
Възстановяване позициите на 

трайните насаждения 

1.2.3. 

Създаване на условия за 

развитие на 

животновъдството 

1.2.4. 
Организационно подпомагане на 

развитието на аграрния сектор 

1.3. 

Развитие на 

промишлени 

производства, 

базирани на местни 

суровини и потенциал 

1.3.1. 

. Развитие на промишлени 

предприятия от хранително-

вкусовия бранш 

 

1.3.2 

Развитие на промишлени 

дейности свързани с използване 

на минерално-суровинни 

източници 

1.4. 

Развитие на туризъм, 

свързан с природните 

и културно-

историческите 

дадености на 

територията 

1.4.1 
Предлагане на разнообразен 

туристически продукт 

1.4.1. 

Развитие на туристическата 

инфраструктура 
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 2.1. 

Подобряване 

качествата на 

транспортната 

мрежа за вътрешна и 

външна мобилност 

2.1.1. 
Ремонт и рехабилитация на 

пътища от РПМ 

2.1.2. 
Ремонт и рехабилитация на 

общински пътища 

2.1.3. 
Текущи ремонти на общински 

пътища 

2.2. 
Развитие на ВиК 

мрежата 

2.2.1 

Изграждане на 

нови/възстановяване на стари 

водоизточници 

2.2.2 
Ремонт и рехабилитация на 

резервоари и каптажи 

2.2.3. 
Разширяване и рехабилитация 

на водопроводна мрежа 

2.2.4. 
Разширяване и рехабилитация 

на водопроводна мрежа 
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Приоритети Стратегически подцели Мерки 
К

о
д

 Формули-

ровка 
Код Формулировка Код Формулировка 

2.3. 

Енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

енергийната 

зависимост 

2.3.1. 

Подобряване на енергийната 

ефективност на публични 

обекти - общинска собственост 

2.3.2 
Намаляване на общинските 

разходи за енергия 

2.3.3 

Подобряване на енергийната 

ефективност на публични 

обекти държавна собственост 

2.3.4 

Подобряване на 

комуникационната 

обвързаност 

2.4. 

Опазване на околната 

среда и превенция на 

природни рискове. 

2.4.1. Опазване на околната среда 

2.4.2. 
Превенция на природните 

рискове 

2.5. 

Провеждане на 

устройствена 

политика за 

балансирано 

пространствено 

развитие 

2.5.1. 

Осигуряване на устройствена 

основа за регламентирано 

развитие на общинските 

територии 

2.5.2. 
Устойчиво пространствено 

развитие на общината 
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3.1. 
Подобряване 

условията за живот 

3.1.1. 
Подобряване на физическата и 

селищната среда 

3.1.2 

Поддръжка на съществуваща и 

изграждане на нова спортна 

база и зони за отдих 

3.1.3. 

Подобряване качества на 

културната инфраструктура и 

обекти на културно-

историческото наследство 

(КИН) 

3.1.4. 

Разнообразяване и разширяване 

на обхвата на предоставяните 

социални услуги в общността 
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4.1. 

Повишаване на 

административния 

капацитет 

4.1.1. 

Повишаване на 

административния капацитет 

за разработване, управление и 

мониторинг на проекти с 

европейско финансиране 

4.1.2. 

Развитие на партньорство на 

администрацията с НПО и 

бизнеса 
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4.7 Външна съгласуваност на ОПР 

Едно от методическите изисквания, заложено и в действащите Методически 

указания за разработване на Общинските планове за развитие (в стратегическата им 

част) е за т.нар. „външна“ съгласуваност със стратегическите и планови документи 

от по-високите йерархически нива (равнища). С реална значимост за ОПР на община 

Брезник е целите и приоритетите, заложени в тях да бъдат съпоставени с тези 

заложени в Областната стратегия за развитие на област Перник - 2014-2020 г. и на 

Регионални план за развитие на Югозападния район -2014-2020 г. 

Тази съгласуваност трябва да потвърди наличието на определено 

съответствие между общите насоки в провежданите политики за развитие на 

общината с тези за развитие на област Перник и на Югозападния район. Наличието 

на определени съответствия, на корелация между стратегическите цели и 

приоритетите, заложени в ОПР на община Брезник с тези в стратегическите и 

планови документи от по-високите йерархични нива е видно от следващата 

матрица: 
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М А Т Р И Ц А 

За съответствие на стратегическите цели и приоритети на ОПР на 

община Брезник -2014-2020 с целите и приоритетите в стратегическите и 

планови документи от по-високите йерархични нива по-високо ниво 

Цели и приоритети на 
ОПР на община Брезник 

Наличие на съответствие с цел и приоритет в: 

Областна стратегия за 
развитие на област 

Перник 

Регионален план за 
развитие на Югозападен 

район 

СЦ 1. “Създаване на добра 
бизнес среда за развитие и 
повишаване 
конкурентоспособността 
на икономиката“ 

Стратегическа цел 2.  

„Интелигентно и 
устойчиво икономическо 
развитие“ 

Приоритет І. Повишаване 
конкурентоспособността 
на регионалната 
икономика  

СЦ 2. „Балансирано 
устойчиво развитие, 
териториална свързаност 
и достъпност“ 

 

Стратегическа цел 1. 
„Достъпност и мобилност“ 

Стратегическа цел 4 
„Устойчиво развитие и 
опазване на околната 
среда“ 

Приоритет ІІ. Развитие на 
техническата 
инфраструктура  

Приоритет IІІ. Опазване и 
подобряване на 
състоянието на околната 
среда  

Приоритет ІV. 
Повишаване 
конкурентоспособността 
на човешките ресурси и 
подобряване качествата на 
урбанизираната среда  

СЦ 3. „Подобряване 
условията на живот, 
социалния климат и 
развитие на човешкия 
капитал“  

Стратегическа цел 3 

„Качество на живота“ 

Приоритет ІV. 
Повишаване 
конкурентоспособността 
на човешките ресурси и 
подобряване качествата на 
урбанизираната среда  

СЦ 4. „Подобряване на 
институционалната среда 
и на административния 
капацитет“  

Приоритет 3 на 
Стратегическа цел 2 

„Интелигентно и 
устойчиво икономическо 
развитие“ 

Приоритет V. Укрепване 
на административния 
капацитет и развитие на 
сътрудничеството  

Съпоставката между общите формулировки и съдържателната същност на 

целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Перник и на 

Регионалния план за развитие на Югозападния район с стратегическите цели и 

приоритети в ОПР на община Брезник дава възможност да се направи една важна 

констатация. Стратегическите насоки, очертаващи комплексното устойчиво 

развитие на общината, заложени в ОПР за периода 2014-2020 г. до голяма степен са 
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синхронизирани с целите на областната стратегия. Така, в определена степен, ОПР 

на община Брезник ще допринесе (съобразно собствените си ресурси и потенциали) 

за реализацията на Областната стратегия. В определена, по-слабо изразена степен 

това се отнася и за корелацията на целите и приоритетите на ОПР на община 

Брезник с целите и приоритетите, съдържащи се в Регионалния план за развитие на 

Югозападния район. 

 

4.8 Индикативна финансова таблица 

Един от основните компоненти на общинския план за развитие е 

Индикативната финансова таблица. В нея, в обобщен вид, се представят 

обоснованите финансови ресурси за реализацията на плана и по конкретно на 

съставляващите го програми и проекти. Тази таблица очертава финансовата рамка 

на включените в общинския пан мерки, както и на поетите ангажименти по 

изпълнението му от всички ангажирани в местното развитие институции и 

структури - органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската 

администрация, бизнеса, НПО и др. 

В Индикативната таблица са включени основните финансови ресурси, които 

са с инвестиционен и неинвестиционен характер, като същите са представени в 

обобщени (за целия ОПР) и в диференциран (по стратегически цели или по 

приоритетни области) разчети. Определените в Индикативната финансова таблица 

ресурси имат предварителен характер, като конкретният им размер по отделните 

мерки се определя чрез проектите, с които се кандидатства за финансиране. 
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Таблица 4.5.4.1: 

ОПР на община Брезник – 2014-2020 г. Индикативна финансова таблица. 

Приоритети 

Обща 
стойност 

(хил. 
лв.) 

Източници на финансиране 

Източници с публичен характер 
С частен 
характер 

Оперативни 
програми 

Републ. 
бюджет 

Други донори 
Общински 

бюджет 
Хил. лв. 

Отн. 
дял 
(%) Хил. лв. 

Отн. 
дял 
(%) 

Хил. лв. 
Отн. 
дял 
(%) 

Хил. лв. 
Отн. 
дял 
(%) 

Хил. лв. 
Отн. 
дял 
(%) 

П.1. Добра бизнес-среда за 
развитие и повишаване 
конкурентоспособността на 
местната икономиката 

125360,0 2630,0 2,1 - - - - 10,0 0,1 122720,0 97,8 

П.2. Балансирано териториално 
развитие чрез подобряване на 
базисната инфраструктура за 
териториален достъп, свързаност 
и провеждане на устройствена 
политика 

85411,0 48698,0 57,0 1030,0 1,2 34975,0 41,0 328,0 0,4 380,0 0,4 

П.3.Подобряване на качествата на 
живот и на човешкия капитал 

4125,0 2265,0 54,9 1350,0 32,7 475,0 11,5 35,0 0,9 - - 

П.4. Добро управление в полза на 
населението и бизнеса 

65,0 50,0 76,9 - - - - 15,0 23,1 - - 

Общо 214961,0 53643,0 17,0 2380,0 1,1 35450,0 16,5 388,0 0,2 123100,0 65,2 
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Определените размери на финансовите ресурси за реализацията на ОПР са 

с различен източник, като по характера си те се поделят на собствени и на 

привлечени, а от друга страна – на финансови ресурси от публични източници и 

на такива от частни финансови донори. Като ориентири могат да се използват 

разчетите, включени в Индикативната финансова таблица и структурата на 

финансовия ресурс, заложени в Областната стратегия за развитие на област 

Перник. Също така в индикативната таблица са включени и разчети за 

инвестициите, осигурени чрез общинския бюджет и включени в годишните 

инвестиционни програми на общината. За база се приемат осигурените чрез 

общинския бюджет средногодишни инвестиции за периода 2011 – 2013 г. 

Данните за размера на инвестициите по проектите, включени в ОПР на община 

Брезник за периода 2014-2020 г. са представени в таблица 4.5.4.1. 

Матрицата на Индикативната финансова таблица е унифицирана и е 

предложена в Методическите указания за разработване на ОПР. Атрибутите 

(компонентите) на таблицата включват: приоритетите, общия размер на 

финансовия ресурс – общо за ОПР за целия програмен период и диференцирания 

им размер – по приоритети, източника на финансиране, отговорната институция 

за управлението им, срока за реализацията им. 

Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по 

отделните приоритети е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост 

от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в 

пазарните условия и др. фактори. 

Изхождайки от размера на усвоените през програмния период 2007-2013 г. 

средства от всички възможни донори (европейските структурни фондове – чрез 

Националните оперативни програми, собствени бюджетни средства и от частния 

сектор) за реализиране на проекти и програми с инвестиционен характер в ОПР 

на община Брезник за програмния период 2014-2020 г. ориентировъчната оценка 

за необходимия индикативен финансов ресурс за изпълнение на плана е в 

рамките на 214961 хил. лв.  

Този значителен индикативен размер на финансовия ресурс, заложен в ОПР 

следва да бъде обоснован с очакваните големи инвестиции от частния сектор. Те 

са в размер от 123100,0 хил. лв., или 65,2% от общия финансов ресурс. От тях 

малко над 120500 хил. лв. са свързани с инвестиционното намерение на „Трейс 

Рисорсиз” ЕООД за изграждане на Миннодобивно и обогатително производство на 

металосъдържащи руди в общината и на свързаните с това съпътстващи 

производства и обслужващи дейности. С определено частно финансиране са и 

някои от мерките в аграрния сектор, и частично в туризма. При тях е предвидено 

и съфинансиране по линия на ПРСР. 

Частното финансиране на мерки (проекти) е основно по Приоритет 1 на 

ОПР – „Добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на 

местната икономиката“ (122720,0 хил. лв.) и частично по Приоритет 2 - 
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„Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната 

инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на 

устройствена политика“ (380,0 хил. лв.). 

Други финансови донори за мерки (проекти) са Републиканския бюджет, 

бюджетите на министерства, държавни фондове (ПУДООС при МОСВ) др. 

Финансовите ресурси от тях са за подпомагане на проекти по Приоритет 2 и 

Приоритет 3 на ОПР – „Подобряване на качествата на живот и на човешкия 

капитал“ и са в размер на 37830 хил. лв., което е 17,6% от всички средства, 

включени в Индикативната финансова таблица.  

За финансиране на проекти с подчертан публичен характер се предвижда 

финансова подкрепа от Националните оперативни програми, които ще действат в 

програмния период 2014-2020 г. Основно място сред тях заемат Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР), ОП „Региони в растеж“ и ОП „Околна среда“. 

За проектите, свързани с подобряване качествата на човешкия ресурс 

финансовата подкрепа ще се очаква от ОП „Развитие на човешкия ресурс“.Общият 

индикативен размер на средствата по всички оперативни програми е в размер на 

53643, 0 хил. лв., което е 17,0% от общия обем на финансовия ресурс по 

индикативната програма. 

С по-скромен размер са средствата от общинския бюджет - 388,0 хил. лв., 

което е съобразено с възможностите на общинския бюджет. Те са основно по 

линия на съфинансиране на проекти в публичния сектор. 

Финансовият ресурс, определен в Индикативната финансова таблица е с 

ориентировъчни размери. В периода на действие на ОПР същите могат да бъдат 

променяни, но това следва да става на базата на изготвяните годишни доклади и 

на Междинна оценка. В тези документи, в които се оценява изпълнението на ОПР 

могат да бъдат правени предложения за промени в Програмата за реализация, и 

съответно в Индикативната финансова таблица, които да бъдат приети от 

Общинския съвет. 

4.9 Система за наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на 

ОПР 

4.9.1 Същност, предназначение и задачи на системата 

Съществен момент в процеса на изпълнение на ОПР на общината е 

наличието на добре функционираща система за наблюдение, анализ и оценка 

(мониторинг) на изпълнението. Тя е позната като система за мониторинг. Целите 

на тази система са, от една страна, да следи в оперативен порядък за достигнатата 

степен на изпълнение на заложените в плана цели и приоритети, а от друга – да 

анализира условията, в които той се изпълнява. При промяна на тези условия, 

както и при настъпили сериозни причини за актуализация на някои от 

заложените цели и приоритети, се правят мотивирани предложения за 
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актуализация на същите. Това са част от най-важните основания за потребността 

от действаща система за наблюдение и оценка на плана.Функционирането на тази 

система е подчинена на определена логика на действията и функциите на 

звеното/организационната структура или на екипа от експерти, оторизирани с 

нейното прилагане във времето на действие/реализация на ОПР. Тази система 

определя участниците, основните им отговорности и извършваните от тях 

дейности по наблюдението, анализите и оценки на изпълнението на ОПР. 

Предназначението на системата за мониторинг е в следните направления:  

 Осъществяване на цялостния процес по изпълнението на ОПР през 

целия период на неговото действие; 

 Осигуряване на условия за практическо приложение на системата от 

заложени в Общинския план индикатори; 

 Създаване на механизъм за информационното осигуряване на 

избраните индикатори от различни информационни източници; 

 Осигуряване на условия за взаимодействие между експертите, 

осигуряващи процеса на наблюдение, анали и оценка на изпълнението 

на ОПР, Кмета на общината и неговия екип, други заинтересовани 

страни;  

 Осигуряване на публичност на степента на изпълнение на ОПР и на 

документите, свързани с това изпълнение – Годишните доклади и 

трите вида оценки на това изпълнение – Предварителна, Междинна и 

Последваща.  

Системата за мониторинг на ОПР на община Брезник 2014-2020 г. е 

предназначена за ползване от общинската администрация при изработване на 

Годишните доклади за изпълнение на ОПР, и на Междинната и Последващите 

оценки.. 

Основен инструмент на системата за мониторинг са индикаторите. 

Подборът на подходящи индикатори оказва влияние върху ефективността на 

системата за мониторинг. Тя се определя от няколко условия: 

Първото от тях е свързано с правилният подбор на използваните 

показатели и възможността за тяхното информационна осигуряване и то с 

официализирана, обективна информация. Не е добра практика в системата за 

мониторинг да бъдат включвани голям брой индикатори – по 30-40 и повече, за 

които трудно се осигурява необходимата информация. От друга страна, 

ползването на голям брой индикатори понякога е самоцел без практически 

резултат. 

Второто - е за добрия подбор на индикатори, които могат да се използват 

като обективни измерители за оценка на степента на изпълнение на заложените 

в ОПР цели и приоритети. Досегашната практика в мониторинга на изпълнение 
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на Общински планове показва, че се прилагат два вида индикатори – за 

въздействие и за резултат.;  

Третото условие засяга наличието на административен капацитет – 

създадена постоянна или временно действаща структура, която да изпълнява 

функциите по наблюдение, анализ и оценка на изпълнение на ОПР.  

Наред с тази организационна възможност, е важно да бъдат изяснени и 

ангажиментите и отговорностите на лицата (експерти и ръководен кметски екип) 

по изпълнението на ОПР. 

4.9.2 Индикатори за наблюдение и оценка 

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на ОПР на община 

Брезник са елемент на цялостната мониторингова система за наблюдение, анализ 

и оценки на изпълнението на плана.  

Системата от индикатори за наблюдение и оценка на ОПР следва да 

отговаря на следните общи изисквания:  

 Надеждност на изходната информация; 

  Обоснованост и съответствие по формулираните цели и приоритети 

на плана; 

  информационно осигурими от официален източник на информация за 

всеки от индикаторите; 

 Количествено параметриране на индикаторите – с възможности за 

характеризиране на базисното положение (базова количествена 

стойност на индикатора); 

 Аналитична характеристика на индикатора - да носи достатъчно 

информация за формулиране на съответните изводи и вземане на 

решения; 

Отчитайки посочените общи изисквания към системата от индикатори при 

определяне на набора от индикатори са отчитани следните изисквания с 

конкретен практико-приложен характер, а именно: 

 съответния индикатор да дава възможност да се отчитат настъпилите 

промени в резултат на реализацията на определена цел, приоритет и 

специфична цел (мярка - проект, програма) включена в съответната 

стратегическа цел; 

 индикаторът да бъде информационно осигуряван от създадената 

информационната система, чрез която се следи изпълнението на ОПР 

на община Брезник.  

Така, на практика, системата от индикатори следва да дават ясен отговор 

на следните два въпроса: 
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Първо. Какво се случва с територията, какви процеси протичат и какво е 

тяхното въздействие върху комплексното развитие на общината; 

Второ Как се прилага предписаната технология (стратегията) за развитие 

на общината, т.е. реализацията на стратегическите цели води ли до желаните 

промени.  

Отговорите на посочените два основни въпроса следва да бъдат в основата 

на документите, свързани с наблюдението, анализите и оценките за изпълнение 

на ОПР на община Брезник -2014-2020 г., а именнно, как се реализира стратегията 

на плана, какво се случва в общината, какво е постигнато, кои от приоритетите не 

се реализират в предвидения обем от мерки и кои са причините за това. 

Отговорите на тези въпроси са пряко свързани с използването на индикаторите и 

на техните базови и целеви стойности. 

При определяне на индикаторите за наблюдение, анализ и оценки на 

изпълнението на ОПР на община Брезник е възприета принципната постановка 

да не е необходимо те да са много на брой, но да бъдат „работещи“. Това означава 

те да са количествено и качествено измерими и конкретно отнасящи се към 

дефинираните цели, приоритети и специфични цели (мерки).  

Вторият вид индикатори, които често отсъстват от системата за 

наблюдение, анализ и оценка са индикаторите за въздействие. Те отчитат 

изпълнението на специфичните цели и мерки и имат значение за цялостната 

оценка на ефективността от тяхната реализация. Отразяват съответното 

въздействие, например облагодетелствани лица от реализацията на определена 

мярка – „брой ученици от подобрена (енергоефективно саниране) на училищна 

база“, „брой население с подобрено водоснабдяване“ и др.  

В таблица № 4.9.2.1: са представени индикаторите за продукт, 

диференцирани по заложените в ОПР стратегически цели. 
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Таблица 4.9.2.1: 

Индикатори  

за наблюдение, анализ и оценка на изпълнение на ОПР на община Брезник за периода 2014-2020 т. 

А. Индикатори за резултат 
 

Приоритет; 
Специфична подцел 

Индикатор Мярка 
Източник на 
информация 

Стойност на 
индикатора 

Период за 
отчет 

Базова Целева 
П.1. Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономиката 

СЦ 1.1.Насърчаване на 
предприемачеството и 
инвестициите в 
местната икономика 

Привлечени нови 
инвеститори  

Бр. ОбА, ИСУН, 0 5 
На 3 
години 

Размер на привлечените 
инвестиции 

Хил. лв. ОбА, ИСУН, 0  
На 3 
години 

Новорегистрирани МСП Бр. ТСБ - Перник 0 25 
1 път 
годишно 

СЦ 2- Развитие на 
многоограслов аграрен 
сектор 

Изградени нови овощни 
масиви 

дка 
Кметове на 
кметства; Обл. 
Дирекция „Земеделие“ 

0 300 
На 3 
години 

Създадени нови овцеферми Бр. 
Кметове на 
кметства; Обл. 
Дирекция „Земеделие“ 

0 3 
На 3 
години 

Създадени нови 
говедовъдни ферми 

Бр. 
Кметове на 
кметства; Обл. 
Дирекция „Земеделие“ 

2 5 
На 3 
години 

СЦ.3. Развитие на 
промишлени 
производства, базирани 
на местни суровини и 
потенциал 

Новоразкрити 
промишлени производства 

Бр. 

Общ. Адм. 
Браншови 
структури;ТСБ -
Перник 

0 6 
На 3 
години ини 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 117  
програмен период 2014-2020 г. 

Приоритет; 
Специфична подцел 

Индикатор Мярка 
Източник на 
информация 

Стойност на 
индикатора 

Период за 
отчет 

Базова Целева 
СЦ.4. Развитие на 
туризъм, свързан с 
природните и културно-
историческите 
дадености на 
територията 

Подкрепени 
инвестиционни намерения 
(проекти) в сферата на 
туризма 

Бр. ОбА, Бранш.структури 1 6 
1 път 
годишно 

П.2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, 
свързаност и провеждане на устройствена политика 
СЦ 2.1.Подобряване 
качествата на 
транспортната мрежа 
за вътрешна и външна 
мобилност 

Реконструирана общинска 
пътна мрежа  

км Об.А; 0 40 
1 път 
годишно 

Реконструирани пътища 
от РПМ 

км АПИ 0 20 
На 3 
години 

СЦ 2.2. Развитие на ВиК 
мрежата 

Рехабилитирана 
вътрешноселищна 
водопроводна мрежа 

км Об.А;ВиК -Перник 0 43 
1 път 
годишно 

Изградени нова 
канализация 

км Об.А;ВиК -Перник 0 10 
На 3 
години 

СЦ 2.3. Енергийната 
ефективност и 
намаляване на 
енергийната зависимост 

Публични обекти (сгради) 
с подобрена енергийна 
ефективност 

Бр. Об.А. 1 7 
1 път 
годишно 

СЦ.2.4. Опазване на 
околната среда и 
превенциа на природни 
рискове. 

Реализирани мерки с 
екологичен характер 

Бр.  0 5 
На 3 
години 
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Приоритет; 
Специфична подцел 

Индикатор Мярка 
Източник на 
информация 

Стойност на 
индикатора 

Период за 
отчет 

Базова Целева 
СЦ.2.5. Провеждане на 
устройствена политика 
за балансирано 
пространствено 
развитие 

Актуализирани селищни 
устройствени планове 

Бр. Об.А. 1 15 
1 път 
годишно 

П.3.Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал 

СЦ.3.1. Подобряване 
условията за живот 

Реализирани проекти по 
благоустрояване на 
населените места 

Бр. 
Об.А.;  
ИСУН 

2 20 
1 път 
годишно 

новоразкрити социални 
услуги за периода 2014-
2020  

Брой  
Об.А.;  
ИСУН 

1 4 
1 път 
годишно 

Изградени нови спортни 
обекти 

Брой Об.А; 0 2 
На 3 
години 

П. 4. Добро управление в полза на населението и бизнеса 

СЦ.4.1.Повишаване на 
административния 
капацитет 

Проведени обучения на 
служители 

брой Об.А; 0 10 
1 път 
годишно 

Служители, преминали 
форми на обучение 

брой Об.А; 0 15 
1 път 
годишно 
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Б. Индикатори за въздействие 

 

Приоритет; 
Специфична подцел 

Индикатор Мярка 
Източник на 
информация 

Стойност на 
индикатора 

Период за 
отчет 

Базова Целева 

П.1. Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономиката 

СЦ 1.1.Насърчаване на 
предприемачеството и 
инвестициите в 
местната икономика 

Новоразкрити работни 
места 

брой Бизнес 0 600 На 3 години 

СЦ.4. Развитие на 
туризъм, свързан с 
природните и културно-
историческите дадености 
на територията 

Дял на чуждите туристи 
в общия брой на 
туристите 

% 
Туристически 
бранш; ТСБ - 
Перник 

0 15 
1 път 
годишно 

П.2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, 
свързаност и провеждане на устройствена политика 

СЦ 2.1.Подобряване 
качествата на 
транспортната мрежа 
за вътрешна и външна 
мобилност 

Населени места, 
обхванати с подобрена 
пътна инфраструктура 
 

бр Об.А; 0 10 
1 път 
годишно 

СЦ 2.2. Развитие на ВиК 
мрежата 

Дял на населението с 
подобрено 
водоснабдяване 

% 
Об.А;ВиК -
Перник 

65 90 
1 път 
годишно 

СЦ 2.3. Енергийната 
ефективност и 
намаляване на 
енергийната зависимост 

Лица, ползващи обекти в 
среда с подобрена 
енергийна ефективност 

Бр. Об.А. 60 620 
1 път 
годишно 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 120  
програмен период 2014-2020 г. 

Приоритет; 
Специфична подцел 

Индикатор Мярка 
Източник на 
информация 

Стойност на 
индикатора 

Период за 
отчет 

Базова Целева 

П.3.Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал 

СЦ.3.1. Подобряване 
условията за живот 

Относителен дял на 
населението в общината 
с подобрена 
инфраструктура в 
социалната сфера 

% 

Об.А.;  
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“ 

65 85 
1 път 
годишно 

Относителен дял на 
населението в общината 
с подобрено качество на 
среда и живот в селата и 
града 

%  Об.А. 50 90 
1 път 
годишно 

П. 4. Добро управление в полза на населението и бизнеса 
СЦ.4.1.Повишаване на 
административния 
капацитет 

Дял на служителите в 
Общ. Администрация с 
повишена квалификация 

% Об.А. 30 50 
1 път 
годишно 
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4.9.3 Механизъм за публичност и партньорство 

Важен принцип при стратегическото планиране и програмиране е този за 

публичността и партньорството. Същият е приложен и при изработването на ОПР 

на община Брезник. Изискването на информираност и публичност се прилага за 

целия период на действие на ОПР. Това изискване произтича от Закона за 

регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Отговорните 

институции за това са Кметът на общината и общинският съвет. Те осигуряват 

информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със 

своите компетенции. Постигането на обществена ангажираност към ОПР и 

припознаването на предвижданията му са шанс за неговото успешно изпълнение. 

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е 

насочена в две основни направления: 

 Осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите 

страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за устойчиво развитие; 

 Мотивиране на заинтересованите страни за активно участие в 

процеса на реализация на ОПР 

При осъзнаване на значимостта на изискването за информираност и 

публичност се създават предпоставки Общинският план за развитие да се 

превърне в ефективен инструмент за управление и пълноценно развитие на 

община Брезник. Така ще се ангажират всички заинтересовани страни за активен 

обмен на идеи и координирани действия за реализацията на стратегията на ОПР, 

включваща стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели и отделните 

мерки. Това произтича от обстоятелството, че в ОПР на община Брезник се 

съдържат и редица мерки, в които основен ангажимент има бизнеса и които се 

финансират изцяло или в основната си част с частни инвестиции. 

Информираността и публичността за ОПР на общината е нужна както при 

разработването на самия Общински план, така и в периода на неговата 

реализация. В целия програмен период при коректна публичност за действията 

на Общинската администрация и на решенията на Общинския съвет е възможно 

да се изградят партньорските отношения на администрацията с бизнеса, 

неправителствения сектор и други възможни партньори. 

Важен инструмент за информация и за запознаване на обществеността и на 

заинтересованите страни със стратегическите насоки за развитието на община 

Брезник, за реализацията на проекти, включени в ОПР е официалният сайт на 

общината. Информацията, разпространявана чрез него трябва да е актуална, да се 

актуализира през по-кратки периоди от време. Положителният опит на някои 

общини – за отреждането на секция за публикуване на новини, свързани с 
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ключовите проекти по общинския план, като част от структурата на интернет 

портала на общината дава добри резултати за публичността и информираността. 

Друг инструмент за информация, свързана с реализацията на ОПР са 

подходящо изготвяни и разпространявани презентационни материали, брошури, 

анкети и др. по основните мерки (проекти) които ще се изпълняват и са включени 

в плана за реализация и са от значение за населението, за бизнеса и за 

неправителствения сектор. Общинските медии също могат да бъдат използвани 

за популяризирането и за прилагане на принципа на партньорство. Обществените 

обсъждания, кръглите маси, форуми и др. също трябва да се ползват за тази цел.  

Изискването за публичност и информираност касае и основните 

документи, които съпътстват реализацията на самия ОПР. А това са Годишните 

доклади и трите вида оценки на общинския план – Предварителна, Междинна и 

Последваща. Като практика е нужно тези документи да бъдат представени чрез 

тяхното публикуване на официалната страница на Община Брезник. 

 

4.10 Програма за реализация на ОПР 

На базата на изготвената Индикативна финансова таблица, индикативно 

определените ресурси за реализация на ОПР на общината са разпределени за 

финансиране на редица проекти и програми. Същите са групирани по приоритети, 

специфични цели и по мерки. 

В програмата за реализация са включени източниците, по които ще се 

търси финансиране, отговорните институции за реализацията на съответния 

проект, както и срока за реализация на същия. За ОПР на община Брезник е 

използвана матрица на таблицата, съдържаща подробните данни за финансов 

ресурс, източника на финансиране, отговорна институция и др., която се 

препоръчва в действащите Методически указания за изработване на ОПР. 

Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към 

определена мярка, специфична цел и приоритет, които са формулирани в 

стратегическата част на ОПР. С това се цели постигането на определена 

рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 

финансовите ресурси. 
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Програма за реализация на ОПР на община Брезник – 2014-2020 

Индикативен списък на проекти за реализация в периода 2014-2020 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Приоритет 1. Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономиката 
Стратегическа подцел 1.1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в местната икономика 
Мярка 1.1.1. Стимулиране на местното предприемачество 

П.1.1.1.1 Създаване на нови и разрастване на съществуващите 
предприятия в промишлеността и в обслужващата сфера 

200,0 
ОП „Иновации и 
Конкурентоспособност; 
Частен сектор 

браншови 
организации  

2014-2020 

П.1.1.1.2. Обучения за повишаване на бизнес и на 
предприемаческите умения 

15,0 
ОП „Иновации и 
Конкурентоспособност 

браншови 
организации 

 

П.1.1.1.3. Предлагане на стипендиантски програми за лица от 
общината, които се обучават във ВУЗ-ове по търсени от 
работодателите специалности (10 стипендианти) 

90,0 Частни инвестиции  2014-2010 

Мярка 1.1.2.Създаване на условия за привличане на инвестиции 

П.1.1.2.1. Възлагане изработване на инвестиционен профил на 
общината 

25,0 
Общински бюджет 
ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 

Община Брезник, 
браншови 
организации  

2014-2020 

П.1.2.2.2. Създаване на условия за привличане на местни и 
чуждестранни компании в местната икономика 

35,0 астни инвестиции 

Община Брезник, 
частни 
инвеститори, 
браншови 
организации 

2014-2020 

П.1.2.2.3. Участие в национални и международни бизнес 
форуми и изложения 

45,0 
Частни инвестиции; 
ОП“Иновации и 
конкурентоспособност“ 

Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2014-2020 

П.1.2.2.4. Идентифициране на целеви групи инвеститори с 
потенциал за развитие в перспективните за района отрасли и 
атрактивно представяне на предимствата на общината 

30,0 
ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“; 
Общ. бюджет 

Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 124  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Стратегическа подцел 1.2. Развитие на многоотраслов аграрен сектор 

Мярка 1.2.1. Развитие и утвърждаване позициите на зърнопроизводството 
П.1.2.1.1. Изграждане на съвременна инфраструктура за 
обслужване на зърнопроизводството 

350,0 
ПРСР; 
Частни инвестиции 

Община Брезник 2016-2017 

П.1.2.1.2. Създаване на условия за развитие на биологично 
земеделие 

150,0 
ПРСР; 
Частни инвестиции 

Община Брезник 2014-2020 

Мярка 1.2.2. Възстановяване позициите на трайните насаждения 
П.1.2.2.1. Създаване на нови овощни масиви в землищата на 
гр. Брезник, с. Режанци и по поречието на р. Конска общо 300 
дка; 

450,0 
ПРСР; 
Частни инвестиции 

Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.2.2. Изграждане на разсадници за овощни фиданки и 
маточници за малини, арония и др. 

60,0 
ПРСР; 
Частни инвестиции 

Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.2.3. Създаване на нови насаждания от малини и арония 
на пустеещи земеделски земи 

150,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 2014-2020 

Мярка 1.2.3. Създаване на условия за развитие на животновъдството 
П.1.2.3.1. Възстановяване на животновъдството чрез 
изграждане на нови ферми за едър рогат добитък в 
общината; 

370,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 2014-2020 

П.1.2.3.2. Развитие на овцевъдството чрез увеличаване на 
поголовието от местната порода „Брезнишка овца“ 

130,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 2014-2020 

П.1.2.3.3.Изграждане на малки млеко и месопреработващи 
предприятия, базирани на местни суровини 

170,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 2014-2020 

Мярка 1.2.4. Организационно подпомагане на развитието на аграрния сектор 

П.1.2.4.1.Стартова помощ за развитие на нови малки 
стопанства и на млади фермери 

50,0 
ПРСР; Частни 
инвестиции 

Община Брезник; 
Браншови 
структури 

2014-2020 

П.1.2.4.2. Подобряване на информационното, 
организационното и пазарното обслужване на местните 
селскостопански производители 

5,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 
Браншови 
структури 

2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 125  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.1.2.4.3. Насърчаване сдружаването между производители и 
преработватели на селскостопанска продукция; 

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
- 

Община Брезник; 
Браншови 
структури 
 

2014-2020 

П.1.2.4.4. . Подпомагане на земеделски производители при 
подготовка на проекти за развитие на биологично земеделие 
и животновъдство 

15,0 
ПРСР;  
Частни инвестиции 

Община Брезник; 
Консултантски 
компании 

2014-2020 

П1.2.4.5. Строителство, реконструкция или рехабилитация на 
полски пътища на територията на общината 

500,0 МЗХ Община Брезник 2014-2020 

П.1.2.4.6. Възстановяване на напоителни системи и 
реконструкция на водоеми 

200,0 ПРСР Напоителни с-ми 2014-2020 

П.1.2.4.7. Провеждане на лесоустройствени мероприятия за 
залесяване на опороени участъци във водосборите на реките 
в горския фонд 

150,0 
Държавно горско 
стопанство 

Община Брезник; 
ДГС;  

2014-2020 

Стратегическа подцел 1.3. Развитие на промишлени производства, базирани на местни суровини и потенциали 
Мярка 1.3.1. Развитие на промишлени предприятия от хранително-вкусовия бранш 

П.1.3.1.1. Стимулиране разкриване на МСП за преработка на 
селскостопански суровини 

250,0 
ПРСР; 
Частни инвеститори 

Община Брезник; 
Браншови 
структури 

 

Мярка 1.3.2. Развитие на промишлени дейности свързани с използване на минерално-суровинни източници 
П.1.3.2. Привличане на стратегически инвеститори за 
разработване на разкритите минерално-суровинни 
източници в общината 

120000,0 Частна инвестиция 
Община Брезник; 
Частни 
инвеститори 

2014-2020 

П.1.3.3. Създаване на МСП за производства и ремонтни 
дейности, съпътстващи миннодобивната и обогатителна 
дейност 

600,0 Частни инвестиции 
Община Брезник; 
Частни 
инвеститори 

2014-2020 

Стратегическа подцел 1.4. Развитие на туризъм, свързан с природните и културно-историческите дадености на територията 
Мярка 1.4.1. Предлагане на разнообразен туристически продукт 
П.1.4.1.1. Провеждане на проучвания и регистрация на 
туристически ресурси с природен и антропогенен характер 

55,0 
Норвежки фонд; 
Общински бюджет 

Община Брезник 2014-2015 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 126  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.1.4.1.2. Разработване на средносрочна Общинска програма 
за развитие на туризма в община Брезник 

10,0 
ПРСР; 
Общински бюджет 

Община Брезник 2015 

П.1.4.1.3. Разработване и реализация на Общинска програма 
за провеждане на археологически проучвания и реставриране 
на културно-исторически паметници, с потенциал за 
туристически интерес  

65,0 ОП „Региони в растеж“ 
Община Брезник; 
Исторически 
музей 

2015-2020 

П.1.4.1.4. Реконструкция и модернизация на средства за 
подслон, места за настаняване и заведения за хранене и 
развлечение за получаване на по-висока категоризация 

400,0 
ПРСР 
Частен сектор 

Община Брезник; 
Частни 
собственици 

2014-2020 

П.1.4.1.5. . Разработване, отпечатване и разпространение на 
рекламни материали, популяризиращи общината Брезник 
като туристическа дестинация 

15,0 
ПРСР, туристически 
фирми 

Община Брезник; 
Туристически 
бранш 

2015-2017 

П.1.4.1.6. Организиране и финансово подпомагане на 
археологически разкопки  

    

П.1.4.1.7. Социализиране на Мегалитен храм кладенец в мест. 
„Пусто гърло с прилежащ терен (80 дка) и осигуряване на 
достъп  

120,0 
ПРСР; ОП „Региони в 
растеж“ 

Община Брезник 2014-2020 

Мярка 1.4.2. Развитие на туристическата инфраструктура 
П.1.4.2.1. Развитие на туристическата инфраструктура в 
общината 

300,0 Частни инвестиции Община Брезник 2014-2020 

П. 1.4.2.2. Изграждане на мрежа от туристически и 
екомаршрути и екопътеки  

100,0 ПРСР Община Брезник 2015-2016 

П. 1.4.2.3. Утвърждаване на община Брезник като част от 
регионалния културен туристически маршрут  

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
- 

Община Брезник, 
Туристически 
фирми 

2014-2020 

П.1.4.2.4. Брезник и тайнството на желязната вода  80,0 
Програма БГ08 
„Културно наследство и 
съвременни изкуства 

Община Брезник; 
ПЧП 

2015-2018 

П.1.4.2.4. Благоустрояване на лесопарк „Бърдо“ – 
туристическа атракция 

400,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 127  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Приоритет 2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната инфраструктура за териториален достъп, 
свързаност и провеждане на устройствена политика 
Стратегическа подцел 2.1. Подобряване качествата на транспортната мрежа за вътрешна и външна мобилност 
Мярка 2.1.1.Ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ 

П.2.1.1.1.Ремонт и рехабилитация на път III – 638 Брезник-
Бабица-Сф. област“  

12000,0 
ОП „Региони в растеж“; 
ИА „Пътна 
инфраструктура“ 

ИАПИ 2014-2016 

П.2.1.1.2. Ремонт и рехабилитация на път III – 811 Сф. област-
Брезник-Пали лула “ 

15000,0 
ОП „Региони в растеж“; 
ИА „Пътна 
инфраструктура“ 

ИАПИ 2016-2018 

Мярка 2.1.2. Ремонт и рехабилитация на общински пътища 
П.2.1.2.1.Ремонт и рехабилитация на път PER III – 8114 – 
Режанци – Ребро (дължина на отсечката 9,387 км.) -4992 хил. 
лв. 

4992,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2.1.2.2. Ремонт и рехабилитация на път PER II – 63I – Гърло – 
Билинци (дължина на отсечката 6 км.) – 2500 1ил. лв. 

2500,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2.1.2.3. Ремонт и рехабилитация на 2 моста по път 
Бегуновци - Кошарево ; 

300,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

П.2. 1.2.4. Реконструкция на път до манастир „Св.Св. Козма и 
Дамян“ – с. Гигинци 

200,0 ПРСР Община Брезник 2014-2020 

Мярка 2.1.3. Текущи ремонти на общински пътища 
П.2.1.3.1Ремонт и рехабилитация на пътища от общинска 
пътна мрежа  

2500,0 Целева субсидия РБ Община Брезник 2014-2020 

Стратегическа подцел 2.2. Развитие на ВиК мрежата 
Мярка 2.2.1. Изграждане на нови/възстановяване на стари водоизточници 
П.2.2.1.1.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на 
местен водоизточник „Гърло“ и изграждане на довеждащ 
водопровод 

450,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ. Бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2016 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 128  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.2.2.1.2.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на 
местен водоизточник п.с. „Яровец“; 

100,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ. Бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2016 

П.2.2.1.3.Възстановяване и въвеждане в експлоатация на 
местен водоизточник п.с. „Азна“  

100,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ. Бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2016 

П.2.2.1.4. Изграждане на алтернативно водоснабдяване на с. 
Слаковци 

350,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ. Бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2016 

Мярка 2.2.2. Ремонт и рехабилитация на резервоари и каптажи 

П.2.2.2.1. Ремонт на резервоари в землището на с. Режанци (V- 
50м3 и V – 75м3); 

80,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Общ. Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.2. Ремонт на каптаж в землището на с. Завала 30,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.3. Ремонт на резервоар в землището на с. Ярославци ( V 
– 75м3);; 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.4. Ремонт на резервоари в землището на с.Брезнишки 
Извор (V- 50м3 и V – 75м3); 

80,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.5. Ремонт на резервоар/каптаж в землището на с. 
Конска (V- 50м3 и V – 75м3); 

80,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2014-2015 

П.2.2.2.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от 
водохващане Секирна 

4000,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

Мярка 2.2.3. Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 129  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.2.2.3.1. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в гр. Брезник (проектиране + СМР); 

3500,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Общ. Брезник 

2014-2018 

П.2.2.3.1. Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС 
„Брезник“ до с. Бабица 

150,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.2. Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна – 
Брезник – участък Разсадник“ 

220,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.3. . Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна – 
Брезник – участък МТС“ 

195,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.3. . Реконструкция на довеждащ водопровод „Секирна – 
Брезник до с. Ноевци 

275,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.5. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Топли дол“ до резервоар „Конска“ 

88,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

.П.2.2.3.6. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Гърло“ до резервоар „Гърло“ 

140,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.7. . Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Грубините“ до резервоар „Брусник“ 

25,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П. 2.2.3.8. . Реконструкция на довеждащ водопровод от 
облекчителна шахта „Побиеница“ до резервоар в с. Гининци 

266,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.9. . Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Балчар“ до с. Кошарево 

75,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.10Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж 
„Кална бара“ до резервоар „Велковци“ 

244,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.11. Реконструкция на водопровод с. Велковци - РВВМ  48,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.12. Реконструкция на водопроводна връзка между с. 
Сопица и водопровод от ПСПВ -Брезник 

55,0 ПРСР; ВиК -Перник 
ВиК –Перник, 
Община Брезник 

2014-2020 

П.2.2.3.13. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в с.Конска (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник 
Община Брезник 

2014-2015 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 130  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.2.2.3.14. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в с. Слаковци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2014-2015 

П.2.2.3.15. Рехабилитация на вътрешноселищна водопроводна 
мрежа в с.Ноевци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.3.16.. Рехабилитация на вътрешноселищна 
водопроводна мрежа в с.Велковци (проектиране + СМР); 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; Общ. 
Брезник 

2014-2015 

П.2.2.3.17.. Рехабилитация на вътрешноселищна 
водопроводна мрежа в с.Режанци (проектиране + СМР) 

50,0 
ОП „Региони в растеж“, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

Мярка 2. 2.4. Рехабилитация и разширяване на канализационна мрежа 

П.2.2.4.1 Разширяване и реконструкция на канализационната 
мрежа в гр. Брезник (проектиране + СМР) 

450,0 
ПУДООС- МОСВ 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.4.2.Проучвания и проектиране (вкл. ПУП за трасе и 
сервитут) на главен канализационен колектор Брезник – 
ПСОВ Батановци (общ. Перник); 

250,0 
ПРСР 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П. 2.2.4.3.Изграждане на главен канализационен колектор 
Брезник – ПСОВ Батановци (общ. Перник); 

18000,0 
ПУДООС-МОСВ 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.4.4. Етапно изграждане на канализационни мрежи в 
селата по поречието на р. Конска (проектиране + СМР); 

10000,0 
ПУДООС- МОСВ; 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

П.2.2.4.4. Изграждане на връзки между канализационните 
мрежи в селата по поречието на р. Конска с главния 
канализационен колектор Брезник – ПСОВ Батановци от общ. 
Перник (проектиране + СМР) 

3000,0 
ПУДООС- МОСВ, 
Държ.бюджет;Общ. 
бюджет 

ВиК Перник; 
Община Брезник 

2014-2015 

Стратегическа подцел 2.3.Енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 
Мярка 2.3.1. Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти - общинска собственост 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 131  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П. 2.3.1.1. Разработване и приемане на общинска програма за 
енергийна ефективност и обследвания на сгради с изготвяне 
на технически паспорти; 

200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2. 3.1.2 Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински 
обекти с публичен характер, включващи: Сграда на община 
Брезник, Читалище „Просвещение“.и ЦДГ „Брезичка“; 

550,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.3. Създаване на условия за постигане на интегрирана 
енергийна ефективност на близко разположени общински 
обекти с публичен характер, включващи СОУ „Васил Левски“ и 
Общинска спортна зала – гр. Брезник“; 

1200,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.4. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

140,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

 
Община Брезник 

2014-2020 

П. 2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с. Извор, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

130,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.5. Обновяване на сградата на кметството в с.Режанци, 
включително мерки за енергийна ефективност; 

120,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П. 2.3.1.6. Обновяване на сградата на кметството в с. 
Непразненци, включително мерки за енергийна ефективност; 

125,0 
Межд. Фонд 
„Козлодуй“;Общ. 
бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2.3.1.7. Създаване на публично-частни партньорства за 
изграждане на нови мощности за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 

500,0 
ПРСР, частни 
инвестиции, 

Община Брезник, 
частни 
инвеститори 

2014-2020 

Мярка. 2.3.2. Намаляване на общинските разходи за енергия 
П.2.3.2.1. Доизграждане на уличното осветление с 
енергоспестяващи лампи 

500,0 
Межд. Фонд „Козлодуй“, 
Общински бюджет 

Община Брезник 2014-2020 

П.2..3.2.2. Инсталиране на слънчеви панели в общински 
сгради за намаляване разходите на енергия; 

160,0 
Межд. Фонд „Козлодуй“, 
Общински бюджет 

Община Брезник 2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 132  
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Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

Мярка 2.3.3.:Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти държавна собственост 
П.2.3.3.1. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и 
енергийна ефективност на сграда на РПУ – гр. Брезник; 

350,0 
Межд. Фонд „Козлодуй“, 
Бюджет на МВР 

Обл. Дир. МВР 2014-2020 

П.2.3.3.2. Енергийно обследване и обновяване, вкл. и 
енергийна ефективност на сграда на Районен съд – гр. 
Брезник; 

250,0 
Межд. Фонд „Козлодуй“, 
Бюджет на Минист. на 
правосъдието 

Рай. Съд - 
Брезник 

2014-2020 

Мярка 2.3.4.Подобряване на комуникационната обвързаност 
П.2.3.4.1. Ускоряване процеса на модернизация на 
телекомуникационните мрежи 

140,0 Частни инвестиции Частни фирми 
 
2014-2018 

П.2.3.4.2. Осигуряване на условия за широколентов достъп до 
по-малките населени места. 

140,0 Частни инвестиции Частни фирми 
 
2014-2016 

П.2.3.4.3.. Оборудване (в по-големите села на общината) на 
работни интернет станции със свободен достъп в публични 
обекти – читалища, кметства и др. 

20,0 
ОПАК; 
Общински бюджет 

Община Брезник 2016-2017 

П.2.3.4.4. Изготвяне на комуникационна стратегия и 
представяне на предимствата на общината чрез различни 
канали на комуникация (онлайн анкети и презентации, 
рекламни брошури и др.). 

10,0 
ОПАК; 
Общински бюджет 

Община Брезник 2016-2017 

П. 2.3.4.5. Поддържане на актуален интернет сайт на 
общината и регулярно публикуване на актуална информация 
за бизнеса 

Мека мярка   Община Брезник 2014-2020 

Стратегическа подцел 2.4. Опазване на околната среда и превенциа на природни рискове. 
Мярка 2.4.1. Опазване на околната среда 
П.2.4.1.1. Създаване на условия за разделно събиране на 
твърдите битови отпадъци 

200,0 Целеви средства - РБ 
Община Брезник; 
Фирма-оператор 

2014 -2020 

П.2.4.1.2. Провеждане на рекламна кампания за 
популяризиране на предимствата на разделното събиране и 
третиране на отпадъците 

5,0 Общ. Бюджет 
Община Брезник; 
Фирма-оператор 

2014-2020 

П.2.4.1.3. Закриване на нерегламентирани сметища в 
землищата на селата от общината 

50,0 Общ. бюджет Община Брезник 2014-2020 
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Източник за 
финансиране 

Отговорна 
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реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.2.4.1.4. Внедряване на системи за качество и системи за 
управление на околната среда 

100,0 ОП “Околна среда“ 
Община Брезник; 
РИОСВ - Перник 

2014-2020 

П.2.4.1.5. Изграждане на системи за мониторинг и превенция 
на компонентите на околната среда 

20,0 ОП “Околна среда“ 
Община Брезник; 
РИОСВ - Перник 

2014-2020 

П.2.4.1.6. Екологично възпитание на децата в предучилищна и 
училищна възраст 

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
 

Ръководства на 
учебни заведения 

2014-2020 

Мярка 2.4.2. Превенция на природните рискове 

П.2.4.2.1. Изграждане на оповестителна система за пожари в 
горския фонд и на опасности от наводнения 

25.0 
ОП“Околна среда“; 
Държавно горско 
стопанство 

ДГС; Община 
Брезник 

2014-2020 

П.2.4.2.2. Почистване на речните корита в границите на 
населените места 

60,0 
Комисия за 
възстановяване на 
щети при МС 

Община Брезник 2014-2020 

Стратегическа подцел 2.5. Провеждане на устройствена политика за балансирано пространствено развитие 
Мярка 2.5.1 Осигуряване на устройствена основа за регламентирано развитие на общинските територии 
П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Общ устройствен план 
на община Брезник; 

120,0 
Минист. на инвестиц. 
проектиране 

Община Брезник 2014-2015 

П.2.5.1.2. Възлагане и изработване на ОВОС на Общия 
устройствен план на община Брезник; 

40,0 
Общ. Бюджет;Минист. 
на инв. проектиране 

Община Брезник 2014-2015 

П.2.5.1.3. Изработване на устройствени планове, произтичащи 
от ОУП – на населени места (регулационни, застроителни) и 
на части от общината - ПУП и др.; 

100,0 Общински бюджет Община Брезник 2014-2020 

П. 2.5.1.4. Изработване на цифров кадастър на общината; 80,0 Агенция по кадастъра Община Брезник 2014-2020 
Мярка 2.5.1 Устойчиво пространствено развитие на общината 
П.2.5.1.1. Възлагане и изработване на Пространствена 
концепция за развитие на община Брезник; 

15,0 МРРБ Община Брезник 2016 

П.2.5.1.2.Прилагане на устройствените решения и насоките за 
пространствено развитие в разработваните секторни 
стратегически общински документи (секторни стратегии, 
секторни програми и планове и др.) 

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
 Община Брезник 2014-2020 
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реализацията 

Срок за 
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Приоритет 3. Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал 
Стратегическа подцел 3.1. Подобряване условията за живот 
Мярка 3.1.1. Подобряване на физическата и селищната среда 
П.3.1.1.1.Реконструкция на тротоарни и на зелени площи в 
населените места в общината 

1800,0 
ПРСР, Целева субсидия 
РБ 

Община Брезник 2014-2020 

П.3.1.1.2. Баластриране на улици в селата Кривонос, Велковци, 
Долно Романци и Гърло  

250,0 Целева субсидия РБ Община Брезник 2014-2015 

П. 3.1.1.3. Ремонт на тротоари в ЦГЧ на гр. Брезник; 300,0 Целева субсидия РБ Община Брезник 2014-2015 
Мярка 3.1.2.Поддръжка на съществуваща и изграждане на нова спортна база и зони за отдих 
П.3.1.2.1. Изграждане на спортна площадка в гр. Брезник; 30,0 ПРСР Община Брезник  
П.3.1.2.2. Ремонт на спортен комплекс, вкл. и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на Спортен комплекс в 
с.Конска; 

60,0 ПРСР Община Брезник  

П. 3.1.2.3. Изграждане на нова детска площадка в гр. Брезник. 25,0 ПРСР Община Брезник  
П.3.1.2.4. Почистване, озеленяване и възстановяване на 
зоните за отдих в гр. Брезник и с. Конска; 

60,0 ПУДООС- МОСВ Община Брезник  

П.3.1.2.5. Изграждане на лека инфраструктура за спорт и 
отдих в мест. „Бърдо“ от Лесопарка край гр. Брезник 

40,0 ПРСР Община Брезник 2016-2017 

П. 3.1.2.6. Разширение на гробищен парк – гр. Брезник 10,0 Целева субсидия Община Брезник 2014-2015 
Мярка.3.1.3. Подобряване качества на културната инфраструктура и обекти на културно-историческото наследство (КИН) и на 
образованието 
П.3.1.3.1. Проучвания, разкриване и консервиране на 
археологически паметник „Пусто Гърло“  

80,0 
Държавен бюджет;ОП 
„Региони в растеж“ 

Община Брезник 2014-2015 

П.3.1.3.2.Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на читалище „Милан Василев“ – с. 
Велковци; 

200,0 
Целева субсидия, 
Междун. Фонд 
„Козлодуй“ 

Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство 

2014-2015 

П.3.1.3.3..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на читалище „Васил Левски“ – с. 
Конска; 

200,0 
Целева субсидия, 
Междун. Фонд 
„Козлодуй“ 

Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство 

2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 135  
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Индикативна 
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Източник за 
финансиране 

Отговорна 
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реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.3.1.3.4..Ремонт, вкл. и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на читалище „Пробуда“ – с. 
Кошарево; 

100,0 
Целева субсидия, 
Междун. Фонд 
„Козлодуй“ 

Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство 

2014-2015 

П.3.1.3.5.Ремонт на покрив на сградата на читалище „Искра“ – 
с. Слаковци; 

10,0 Целева субсидия 
Община 
Брезник;Чит. 
настоятелство ик 

2014-2015 

П.3.1.3.6. Ремонт и рехабилитация на религиозни обекти – 
паметници на културата 

100,0 ПРСР 
Община Брезник; 
Църк. 
настоятелства 

2014-2015 

П.3.1.3.7. Текущо поддържане на обекти на образователната 
инфраструктура 

60,0 Целева субсидия Община Брезник 2014-2020 

Мярка 3.1.4. Разнообразяване и разширяване на обхвата на предоставяните социални услуги в общността 

П.3.1.4.1. Участие на община Брезник с проекти по 
Национални програми в сферата на социалните услуги 

50,0 
ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 

Община 
Брезник;ОД 
„Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 

П.3.1.4.2. Участие на общината с проекти по Национална 
програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

25,0 
Агенция по заетостта - 
МТСГ 

Община 
Брезник;Бюро по 
труда 

2014-2020 

П.5.6.4. Участие на общината с проекти по Национална 
програма „Старт в кариерата“ 

20,0 
Агенция по заетостта - 
МТСГ 

Община 
Брезник;Бюро по 
труда 

2014-2020 

П.3.1.4.3.. Участие на общината с проекти по Национална 
програма „Заетост и обучение на лица с трайни увреждания“ 

30,0 
ОП „Развитие на 
човешките ресурси 

Община 
Брезник;ОД 
„Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 

П.3.1.4.4. Разкриване на защитени жилища за младежи над 18 
години 

50,0 
ОП „Развитие на 
човешките ресурси 

Община 
Брезник;ОД 
„Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 136  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.3.1.4.5..Разработване и прилагане на механизъм за 
предоставяне на комплексни социални услуги – Център за 
социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания 
с мобилен компонент – за осигуряване на достъп до здравна 
грижа, медицинска и социална рехабилитация за лица и деца 
с увреждания, семейства в риск, деца с медицински проблеми 
и самотни стари хора. 

300,0 
ОП „РЧР”; НП „АХУ”; 
МТСП; Агенция по 
заетост 

Община Брезник; 
ОД „Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 

П.3.1.4.6..Участие на община Брезник в проекти и програми за 
разкриване на социални услуги от „резидентен тип“ : 
- център за настаняване от семеен тип;  
- център за временно настаняване; 
- кризисен център преходно жилище; 
- защитено жилище;  
- наблюдавано жилище; 
- приют; 
- социален учебно-професионален център; 
- звено "Майка и бебе";  
- център за обществена подкрепа; 
- център за работа с деца на улицата;  
- приемна грижа;  
- обществени трапезарии  

300,0 
ОП „РЧР”; НП „АХУ”; 
МТСП; Агенция по 
заетост 

Община Брезник;  
ОД „Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 

П.3.1.4.7. Разкриване и подпомагане дейността на клубовете 
на пенсионера , клубовете хората с увреждания и 
Рехабилитационно – консултански център за хора с 
увреждания за предоставяне на административни и 
технически услуги. 

10,0 
Общински бюджет; 
Собствена издръжка 

Община Брезник; 
ОД „Социално 
подпомагане“ 

2014-2020 

Мярка 3.1.4. Адаптиране на предлаганите в общинските училища специалности и професии към реалните потребности на местния бизнес 
П.3.1.4.1. Отчитане на потребностите на бизнеса за 
средносрочна и дългосрочна потребност от кадри при 
определяне на план-приема на общинските училища 

Мека мярка  -  
Община Брезник; 
Браншови 
организации  

2014-2016 



Общински план за развитие на община Брезник Стр. 137  
програмен период 2014-2020 г. 

Мярка, Проект 
Индикативна 

стойност 
(хил. лв.) 

Източник за 
финансиране 

Отговорна 
институция за 
реализацията 

Срок за 
изпълнение 

П.3.1.4.2. Провеждане на информационни кампании за 
информиране на учениците и младежите относно търсени от 
работодатели специалности и перспективите за кариерно 
развитие в общината  

Мека мярка  - 
Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2014-2020 

П.3.1.4.2. Осигуряване на възможности за продължаване на 
системата да задочно обучение в професионалната гимназия 
на възрастни лица с основно образование 

20,0 
ОП. „Развитие на 
човешките ресурси“ 

Община Брезник; 
Браншови 
организации 

2014-2020 

Стратегическа подцел 4.1.Повишаване на административния капацитет 
Мярка 4.1.1.Повишаване на административния капацитет за разработване, управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране 
П.4.1.1. Създаване на административна култура и методи, 
ориентирани към резултати, чрез въвеждане на ефективни 
механизми за мониторинг и контрол при изпълнението на 
политики в община Брезник 

30,0 
ОП „Административен 
капацитет“ 

Община Брезник 2014-2020 

П.4.1.2. Подобряване качеството на общинското управление, 
чрез обучение на служителите на община Брезник 

15,0 
ОП „Административен 
капацитет“ 

Община Брезник 2014-2020 

П.4.1.3. По-нататъшно въвеждане на нови форми на 
електронно управление 

20,0 
ОП „Административен 
капацитет“ 

Община Брезник 2014-2020 

Мярка 4.1.2. Развитие на партньорство на администрацията с НПО и бизнеса 

П.4.2.1. Развитие и поддържане на формите за обществени 
консултации 

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
- Община Брезник 2014-2020 

П.4.2.2. Развитие на междуобщинско сътрудничество със 
съседните общини в сфери от общ интерес 

Мека мярка 
(без 

инвестиции) 
- Община Брезник 2014-2020 
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