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СЪКРАЩЕНИЯ:
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ООД - Дружество с ограничена
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ОПР – Общински план за развитие
ОбС – Общински съвет

ДМА - Дълготрайни материални активи

ОСПОЗ - От социални помощи към
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ДСП - Домашен социален патронаж
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Перущица за периода 2014-2020 г. е
документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
територията на общината, който се разработва в съответствие с предвижданията на
Областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на общината, от
една страна и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за
развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Използваният подход, методите и принципите при разработването на
Общинския план за развитие (ОПР) гарантират, че стратегическият документ е в
съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и
с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
Освен това планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за
прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния
регистър за територията на общината.
С разработването и приемането на общинските планове за развитие на общините
в България през настоящия планов период като цяло е постигнат сериозен напредък в
управлението и планирането на развитието на общините до 2013 г., като се очаква с
изпълнението на тези планове да бъдат решени ключови въпроси на икономическото,
социалното и екологичното развитие на местните общности като равностойни
партньори в регионалното развитие на страната и в ЕС.
Общинският план за развитие на община Перущица като стратегически
документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво
с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели,
свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и
устойчиво развитие.
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Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната
политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и прилаган
на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и
устойчиво

развитие

стратегическите

цели

на
на

регионите
тази

и

местните

политика

са

общности

насочени

в

към

ЕС.

Най-общо

намаляване

на

икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и приоритетите в
контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по
отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване
и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се
използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на
физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и
въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на общинския план за
развитие. Формите за предоставяне на информация и публичност, относно приемането
и изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното
устойчиво местно развитие, също така биха могли да се използват ефективно.
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността
на основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегия Европа 2020
„Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС, като нейната цел не се
ограничава с преодоляването на кризата, която продължава да засяга много от нашите
икономики. Нейната цел е да се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и
да се създадат условия за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и поприобщаващ. Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на
десетилетието, са в сферата на заетостта; образованието; научните изследвания и
иновациите; социалното приобщаване и намаляването на бедността и климата /
енергетиката. Стратегията включва седем водещи инициативи, предоставящи рамка,
чрез която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области,
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подкрепящи приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика,
заетост, младеж, промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите.
Българското правителство предвижда увеличение на заетостта на населението
между 20 и 64 години от 63 % през 2012 г. (според данни на Евростат) до 76 %.
Екологичните цели на националното ни развитие са намаляване на емисиите на
парникови газове с 20 % спрямо 1990, 16% относителен дял на енергията от
възобновяеми източници от крайното брутно енергийно потребление, подобряване на
енергийната ефективност с 25 % и намаляване на енергийната интензивност на БВП с
50 % до 2020 г. В социалната сфера, преждевременно напусналите училище трябва да
бъдат снижени до 11 %, докато дела на лицата с висше образование на възраст между
30 и 34 години следва да стане 36 %.
Националната програма за развитие: България 2020
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за
развитие на страната до 2020 г. Визията, целите и приоритетите на НПР БГ2020 са
дефинирани на базата на изготвен за целта социално-икономически анализ, както и на
получените становища в рамките на публичните дискусии на всеки един етап от
изработването на документа. Формулираните цели на правителствените политики ще
осигурят постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения
стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 проследява актуалното състояние на факторите за икономическо
развитие и се стреми към равностойно разглеждане, но и приоритетно фокусиране на
някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори – човешки капитал,
заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.
На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови прогнози,
НПР БГ2020 мотивира своите визия, три стратегически цели и осем приоритета.
Предложенията

поставят

акцент

върху

развитието

на

образованието

и

здравеопазването, достигане до по-високи равнища на заетостта, инфраструктурни
подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката, възстановяване на
аграрния сектор.
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Национална стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) е основният документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за
регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация
на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР
играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и
приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) е средносрочен
стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено
ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната
стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни
законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво
пространствено, икономическо и социално развитие. НКПР изтъква важността на
успешната териториална интеграция на страната ни в европейското пространство чрез
развитието на български транспортни, екологични и културни оси и свързването им с
международни коридори. Акцент се поставя върху постигането и поддържането на
умерено полицентричната мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано
териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони.
Областна стратегия за развитие на област Пловдив
Общинският план е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за
развитие. ОСР на област Пловдив за периода 2014-2020 г. е средносрочен документ за
стратегическо планиране на регионалното развитие, с който се определят целите и
приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат
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специфичните характеристики и потенциала на областта. Формулирани са и
необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните действия по
приложението на стратегия „Европа 2020“. Неразделна част от ОСР е и индикативният
разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР, изпълняващ
ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община Перущица.
При разработването на ОПР на община Перущица за периода 2014-2020 г. бяха
съобразени следните насоки и изисквания:
 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,
фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
ОПАК, съфинансирана от Европейския

8

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Местоположение и граници
Община Перущица се намира в Южна Централна България и по-конкретно в
югозападната

част

на

област

Пловдив.

Разположена

е

в

подножието

на

Западнородопските ридове Чернатица и Върховишки рид. Граничи с общините
Стамболийски на север, Родопи на изток и на юг и Кричим на запад. Територията на
общината обхваща площ от 48,7 км2.
Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), община Перущица попада в
границите "Югозападна и Южна централна България" на ниво 1, Южен централен
район на ниво 2 и Област Пловдив на ниво 3.
Единствено населено място в общината е гр. Перущица. Намира се на 25 км от
областния център Пловдив и на 144 км от Столицата.
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Карта № 1
Географско положение на община

Перущица
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Непосредствената близост до развит икономически център като гр. Пловдив,
както и сравнително близкото разстояние до автомагистрала „Тракия“, осигуряваща
връзка с националната ос на развитие София – Бургас, определя

транспортното

положението на общината като благоприятно. Общината има и изключително
благоприятно туристико -географско положение, тъй като е разположена в подножието
на планината Родопи и е изходен пункт до планински курорти.
Релеф
Пазарджишко-Пловдивският район, в който се намира община Перущица, е един
от най-добре обособените физико-географски район в страната. Основните форми на
релефа са равнинни и предпланински. През територията на общината минава р.
Перущенска. Средната надморска височина е 225м. Релефът има западно-източно
простиране, характеризира се с незначителна контрастност, с неразчлененост и
подчертано еднообразие във външния му облик. Старата градска част на града е
разположена амфитеатрално по възвишенията Вълковище и Власевица. В низинната
част са застъпени холоценските алувиални тераси, както и кватернерни наслаги от
чакъл, пясък и глина. Най-южните периферни части на Пазарджишко-Пловдивския
район са заети от наносни конуси, които заедно с делувиалните шлейфове и някои
структурни стъпала, образуват т.нар. яка в Пловдивския регион, много пригодна по
природни условия за определен вид култури – лозя, зеленчуци, овощни градини и др.
Геоложки строеж
Горнотракийската низина, в която се намира община Перущица, се е формирала
на мястото на мощна тектонска депресия, чиято основа е на повече от 400 м.
дълбочина, изградена от интрузивни скали, кредни и старотерциерни пластове.
Релефоизграждащото участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с
карстов характер.
Полезни изкопаеми
На територията на община Перущица няма открити значителни количества
полезни изкопаеми. През 2012г. Министерството на икономиката и енергетиката
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разреши проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ
"Новата Юрта", разположена в землищата на град Перущица, община Перущица и село
Брестовица, община Родопи, област Пловдив.
Климат
Физикогеографските условия определят климата в района на общината като
преходно-континентален. Община Перущица попада в преходно-континенталната
климатична област, северно от Родопския масив. Зимата е значително по-мека, а лятото
е сравнително сухо. Продължителността на задържане на снежната покривка е от 25 до
30 дни през годината. Пролетта настъпва сравнително рано, което е причина и за
високата средноденонощна температура през месец април - 10° – 12° С. С.
Средногодишната

температура

е

12,

9оС,

абсолютният

максимум

на

температурата е 41,8оС /юли/; абсолютният минимум на температурата е 20,7 оС
/февруари/.
Територията на общината се отличава с температурни инверсии. Това води до
ограничаване на естествената вентилация на въздуха в района и до бързо увеличаване
на атмосферните замърсители.
Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е 10.0 μδ и варира от 5.2 μδ за
януари до 15.6 μδ за юли. Средната годишна относителна влажност е 69% и се изменя
от 55% за август до 81% за януари и декември.
Средно-годишните валежи са 569 мм на кв.м и са под средните за страната с
максимум през юли - 65мм и минимум през февруари - 33 мм.
Посоката на ветровете най-често е западна. Силни ветрове със скорост над 14
м/сек не са характерни за района.
Продължителността на слънчевото греене и високите температури през
преобладаващата част от годината предоставят възможност за развитие на енергийната
ефективност от природни източници.
Климатичните условия в община Перущица са още една предпоставка за
развитие на земеделие и туризъм.
Води
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В хидрографско отношение районът се отнася към поречието на р. Марица,
десни притоци на която са реките Въча, Стара река, Устинска, Перущинска, Тамрешка
и др., Естествените водни ресурси в общината включват водите на р. Перущенска. Река
Перущинска представлява малка планинска река, която е с непостоянен отток,
значителен след валежи и снеготопене и незначителен до нулев през сухите периоди. За
нуждите на земеделието се използват три напоителни канала, които минават през
територията на общината - „Горнокричимски", „Долнокричимски" и „Южнобългарси".
За целите на поливното земеделие се използват и водите на разположения в
непосредствена близост до града микроязовир „Батен“ с вместимост 90 000 куб.м.
Водните ресурси в общината включват и карстов извор, на около 1,5 км от гр.
Перущица и подземни води в терасата на река Въча.
Почви
На територията на община Перущица се разпространени следните видове почви:
хумусно-карбонатни, алувиално-ливадни, песъчливо- каменисти.
Техните характеристики, съчетани с благоприятните природни условия в
региона са предпоставка за развитие на винарство и интензивно земеделие - лозарство,
овощарство и тютюнопроизводство.
Биоразнообразие
Територията на община Перущица включва част защитена зона „Брестовица“ и
защитена територия „Перестица“. Това предопределя богато видово разнообразие на
флората и фауната.
На територията на общината са разпространени следните флористични видове:
вековна буково-дъбова гора, дъбово-габърови гори, алувиални гори, отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества; храстови съобщества; сухи тревни
съобщества; хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; гори от космат
дъб и др.
На територията на ЗМ „Перестица“ има находище на Родопски силивряк. Той е
терциерен реликт, преживял ледниковия период с уникални способности да устоява на
суша. Установено е, че този балкански ендемит може да преживее 31 месеца изсушен в
хербарий, след което при овлажняване започва отново да се развива нормално.
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Разпространен някога по цяла Европа, днес той се среща само на Балканите, поради
което представлява голям интерес за чуждестранните туристи. Включен е в Червения
списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) с категорията „рядък”.
Територията на защитената местност „Перестица“ включва скален масив,
разположен на юг от гр. Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалния масив
представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на
редица видове дневни и нощни птици.
Сред представителите на животинския свят се срещат широкоух прилеп,
дългоух нощник, жълтокоремна бумка, ивичест смок, ручеен рак, обикновен сечко,
бръмбар рогач, буков сечко и др.
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Карта № 2
Защитени територии в община Перущица
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III.ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Демографската ситуация в община Перущица е резултат от действието на
фактори и влияния, които от една страна са характерни за Р България, а от друга
специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-културно,
социално-икономическо и демографско развитие. Съществено влияние оказват
брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полововъзрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те
влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и
в качествено отношение. През 2012 г. населението на общината наброява 4986 души,
което представлява 0.73 % от населението на област Пловдив.

Фиг. 1. Брой на населението за периода 2004 – 2012г.
В десет от общините на област Пловдив преобладава градското население, като
в три от общините имат изцяло градско население. Това са Перущица, Пловдив и
Кричим, които се състоят само от един град. Най-висок е относителният му дял в
общините Куклен - 91.1%, и Сопот - 89.1%. В общините Садово и Брезово преобладава
делът на населението, живеещо в селата - съответно 83.3 и 74.0%. Изцяло селски, т.е. в
общините няма градове, са Калояново, Марица и Родопи.
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Фиг. 2. Структура на населението по местоживеене и общини в област Пловдив,
2011 г.
Полът е един от най-важните признаци на човека, от който зависи участието в
естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в
трудовия процес. Съотношението между мъжете и жените се определя основно от
половата диференциация на смъртността и раждаемостта. Половата структура на
населението на община Перущица се характеризира с превес на женското население.
През 2012 г. жените са със 130 повече от мъжете. Съотношението мъже/жени в
абсолютен брой е 2428:2558. Представено в относителни стойности то е 48,7 : 51,3.
Полова структура на населението в община Перущица, 2012 г.
година

мъже

жени

2004

2612

2747

2005

2602

2742

2006

2595

2740
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2007

2549

2690

2008

2537

2672

2009

2536

2658

2010

2516

2633

2011

2459

2570

2012

2428

2558

Табл. 1. Полова структура на населението в община Перущица, 2012 г.
Нарушеният баланс между половете е главно за сметка на високите възрастови
групи и не оказва пряко влияние върху процеса на възпроизводство. Основна причина
за по-големия брой и относителен дял женско население е съществуващата по-високата
смъртност и по-ниската средна продължителност на живота при мъжете. Това на
практика води до акумулиране на по-големи контингенти жени във високите
възрастови групи.
Важността на възрастовата структура на населението, произтича от факта, че
хората в отделните възрасти притежават разностранни жизнени и трудови възможности
и по различен начин участват в материалното производство и духовния живот в
обществото. Друга важна особеност е зависимостта между полово-възрастовия състав
на населението и естествения му прираст. Въпреки високия дял на младо население,
процесът на остаряване на населението се проявява и при населението на община
Перущица.
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Фиг. 3. Структура на населението по възрастови групи, 2012г.
Данните за възрастовата структура на населението показват, че понастоящем
населението на общината има регресивна възрастова структура по типологията на
Зундберг. Доказателство за това е и полово.възрастовата пирамида на общината, от
която ясно се вижда застаряването на населението.

Фиг. 4. Полово-възрастова пирамида на община Перущица, 2011 г.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна
възрастова структура - разпределението на населението под, в и над трудоспособна
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възраст. Населението в под трудоспособна възраст заема по-голям относителен дял в
сравнение с това на областта и страната, но по-голям дял заема и населението в над
трудоспособна възраст. Към момента на изследването делът на населението в
трудоспособна възраст е по-малък в сравнение със същия за страната и областта, като
това води може да доведе до недостиг на трудови ресурси на територията на общината.

Фиг. 5. Население в под, в и над трудоспособна възраст, на община Перущица, 2012
г.
Община Перущица се отличава с най-голям дял на самоопределилите се като
роми (31.4%) на територията на област Пловдив, като след нея се нареждат общините
Брезово (15.9%) и Карлово (11.9%). Българската етническа група заема 67.9 % от
населението на общината, което я нарежда на едно от последните места по този
показател. Като членове на турската етническа група са се определили само 7 души.
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Фиг. 6. Етническа структура на населението, 2011 г.
Образователната структура на населението е неразривно свързана с неговата
етническа принадлежност. Тя има значение за цялостното социално-икономическо
развитие на определено населено място или административно-териториална единица.
Данните от 2011г. показват, че образователното равнище на населението на община
Перущица е значително под средните за областта и страната стойности по отношение
на населението с висше и средно образование. Във връзка с високия контингент на
ромско население се наблюдава и по-висок процент спрямо този на областта и страната
по отношение на населението с основно, начално, незавършено образовоние и никога
не посещавали училище.
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Фиг. 7. Образователна структура на населението, 2011 г.
Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява чрез
постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други.
Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От своя
страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността. До голяма степен
раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите. В поголямата част от изследвания период, коефициентът на раждаемост е по-висок от
средния за областта, района от ниво 2 и страната. Основно това се дължи на високия
процент ромско население.
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Фиг. 8. Коефициент на раждаемост в ‰, 2004 - 2012 г.
Тревога буди факта, че през целия изследван период, коефициента на смъртност
и по-висок от средния за областта, района от ниво 2 и страната. Това до голяма степен е
свързано с характеристиките на възрастовата структура на населението.

Фиг. 9. Коефициент на смъртност в ‰, 2004 - 2012 г.
Отношение между коефициентите за раждаемост и смъртност на населението на
община Перущица намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст.
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През по-голямата част от изследвания период отрицателния естествен прираст е повисок от средните за страната, Южния район от ниво 2 и област Пловдив.

Фиг. 10. Коефициент на естествен прираст в ‰, 2004 - 2012 г.
По-ясно изразения отрицателен естествен прираст в края на периода дава
основание да се твърди, че е налице постепенно влошаване на показателите за
възпроизводство на населението на община Перущица. Водеща роля в тази насока имат
промените, свързани с изпреварващото нарастване на коефициента за общата
смъртност и намаляваща раждаемост.
По отношение на миграциите данните за изселените и заселените позволяват да
се очертае ясно изразена тенденция в два периода. През периода 2003-2006г.
механичният прираст е положителен, докато 2007-2012 е или отрицателен или нулев.
година

Заселени

Механичен прираст

Изселени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2003

61

26

35

45

18

27

16

8

8

2004

66

24

42

66

25

41

0

-1

1

2005

74

32

42

69

27

42

5

5

0

2006

61

28

33

49

16

33

12

12

0

2007

33

12

21

87

35

52

-54

-23

-31

2008

44

15

29

64

23

41

-20

-8

-12
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2009

56

26

30

56

25

31

0

1

-1

2010

56

25

31

80

30

50

-24

-5

-19

2011

34

16

18

34

18

16

0

-2

2

2012

44

21

23

45

18

27

-1

3

-4

Табл. 2. Механичен прираст 2003 - 2012 г.
Много е ясна динамика при стойностите на абсолютния прираст, като той е
отрицателен през целия изследван период.
година естествен прираст

механичен прираст

абсолютен прираст

2004

-22

0

-22

2005

-20

5

-15

2006

-21

12

-9

2007

-42

-54

-96

2008

-10

-20

-30

2009

-15

0

-15

2010

-21

-24

-45

2011

-34

0

-34

2012

-42

-1

-43

Табл. 3. Естествен, механичен и абсолютен прираст 2003 - 2012 г.
При запазване на сегашната демографска ситуация населението на община
Перущица ще продължи да намалява и през следващите години. Прогнозата е
населението на общината да намалее с около 240-250 души до 2020 г. Като това
намаление ще се дължи главно на населението от българската етническа група.
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IV. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Благоприятните природни условия и ресурси на територията на община
Перущица дават възможност за развитие на земеделие, животновъдство, преработваща
промишленост, услуги, екотуризъм и почивно дело в територията характеризирана като
индустриално-аграрен

район

с

разно

отраслово

стопанство.

Географското

разположение, природоклиматичните условия и наличието на голям процент
обработваеми плодородни земи обуславят преимущественото развитие на селското
стопанство в територията. Икономическият профил на територията

се оформя от

микро, малки и средни предприятия в различни отрасли на икономиката - предимно в
сферата на леката промишленост, като предмета на дейност е съсредоточен най-вече в
областите на преработката на селскостопанска продукция и шивашката дейност.
Основни икономически показатели на нефинансовите
предприятия по групи предприятия според броя на заетите
за община Перущица
Област/Община

Предпри- Произведена Приходи

Групи предприятия

ятия

продукция

от
дейността

Брой

Хиляди левове

101

18142

20833

Микро до 9 заети

90

1528

2331

Малки от 10 до 49

7

6987

8680

Средни от 50 до 249

4

9627

9822

2008 година
ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА

2009 година
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ОБЩИНА

116

28061

32199

Микро до 9 заети

105

4987

7691

Малки от 10 до 49

5

7758

9127

Средни от 50 до 249

6

15316

15381

108

21 272

26 510

Микро до 9 заети

97

2 406

5 435

Малки от 10 до 49

6

4 132

5 599

Средни от 50 до 249

5

14 734

15 476

124

22 593

29 630

Микро до 9 заети

111

3 305

7 006

Малки от 10 до 49

8

3 759

5 394

Средни от 50 до 249

5

15 529

17 230

130

27 837

37 706

Микро до 9 заети

115

2 930

8 148

Малки от 10 до 49

10

8 315

11 083

Средни от 50 до 249

5

16 592

18 475

ПЕРУЩИЦА

2010 година
ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА

2011 година
ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА

2012 година
ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА

Табл. 4. Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия
по групи предприятия според броя на заетите за община Перущица
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
ОПАК, съфинансирана от Европейския

27

Както се вижда от данните в Таблица 4: Основни икономически показатели на
нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите за община
Перущица, основната част от предприятията в общината попадат в категорията Малки и
средни предприятия (МСП) с персонал до 100 човека. Най-висок е делът на микро
предприятията с персонал до 10 заети – 90,8 % от всички МСП, следвани от малките
предприятия с персонал от 11 до 50 заети – 7,2 % и накрая с 1,06 % са средните
предприятия с персонал от 51 до 100 заети. Техните съвкупни дълготрайни материални
активи (ДМА) са приблизително около 40% от ДМА на всички опериращи в областта
стопански субекти. Нарастването при ДМА на МСП е по-голямо от нарастването на
ДМА общо за предприятията, като най-динамично е нарастването при предприятията с
персонал 10-100 човека, които вземат все по-голям дял от ДМА на всички стопански
субекти.
Анализ на икономиката по отрасли
Преработваща промишленост
Най-голям дял в териториалната икономика имат предприятия от следните
икономически сектори:
 Производство на хранителни продукти;
 Производство на текстил, облекло;
 Селско стопанство;
 Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството.
В града функционират малки предприятия в сферата на леката промишленост,
като предмета на дейност е съсредоточен най-вече в областите

преработка на

селскостопанска продукция и шивашка дейност:
 „ЕАЗ” ООД -предприятие за производство на стругоавтоматни детайли,
ел.апаратура;
 „Идеал продукт” – предприятие за консервна промишленост;
 „ Ролитекс”- шивашко предприятие ;
 Транемо Амицбол Корпорейшън - шивашко предприятие ;
 „ Кали 98 „ ЕООД- предприятие за консревна промишленост;
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 ET Маx-L - предприятие за консревна промишленост;
 КООL BG –производство на съоръжения за каменодобивна промишленост
 Винанрска изба „ Пълдин”- производство на вино и алкохол
 ДЖИ ЕН СИ – производство на оранжерийни зеленчуци
 Профили БГ ЕООД- предприятие за производство на дървени профили.
Голяма част от фирмите са с регистрация извън територията на общината. За
местните стопанските субекти

събраната информация е от данните вписани в

Търговския регистър. Голяма част от тях са предоставили ГФО за периода 2007-2010
година, но съществуват и такива неизпълнили това условие. Записаните цифри сочат
очевиден темп на намаляване приходите от дейността, същевременно намаляване
финансовия резултат за отчетния период до 2010 год. В сравнение с 2007, 2008 години
развитието на тази тенденция може, да доведе до ликвидация на фирми и закриване на
работни места. С разпадането на икономиката ще се влоши социалната среда,
безработицата и бедността на хората.
Малък

е

делът

на

предприятията,

внедрявали

нови

или

значително

усъвършенствани производствени процеси. При продуктовите иновации няма ясно
изразена връзка между техния брой и големината на предприятието, но при
технологичните иновации може да се твърди, че те са приоритет предимно на големите
предприятия. Като най-вероятна причина би могло да се изведе необходимостта от
сериозни капитали, за да бъде създадена и още повече внедрена една нова технология,
което в повечето случаи е по силите предимно на големите предприятия.
При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното
развитие на промишлеността, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за
наличните потенциали и насоки за перспективно развитие:
 Икономическата криза оказва влияние и води до спад на предприятията, броя на
заетите

лица

и

реализираните

приходи

от

продажби

във

вторичния

(промишленост) и третичния (услуги) сектор. Увеличение е налице само по
отношение на размера на ДМА, т.е. в условията на криза стопанските субекти
инвестират в придобиване на нови ДМА;
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 Съществува потенциал за стимулиране ускореното развитие на МСП от частния
сектор, включително и чрез създаване на условия за нарастване на кредитната и
инвестиционна активност ( в т.ч. стимулирането на иновационната активност
чрез изграждането на бизнес-инкубатори за МСП, включващ критериите и
принципите на функциониране на иновационно-технологичните паркове, т.е.
институционално

осигуряване

провеждането

на

иновационна

политика,

позволяваща въвеждането на нови високоефективни производства и резултатен
инвестиционен процес);
 Нивото на използване на информационните технологии е добро, по-специално
на Интернет – броят на фирмите непрекъснато се увеличава, но достъпът до
мрежата се използва главно за наблюдение на пазара и събиране на информация.
Частични проучвания показват, че Интернет се използва най-вече за
маркетингов мониторинг, проучване и сравняване с конкурентни фирми,
набавяне на информация за новости в бранша. Минимален е броят на фирмите,
които предоставят или използват е-търговия;
В общината е част от МИГ „Тракийско – Родопска яка” (община Перущица и
Родопи), което е създадена на базата на принципите на подхода ЛИДЕР. Местната
инициативна група развива успешно своята дейност в полза на местния бизнес.
Селско стопанство
Селското стопанство в общината е поликултурно, относителния дял на
селскостопанските територии от общата площ на община Перущица в дка е 28375,30
дка или 58,71 %. Голяма част от територията на общината е земеделска земя –
собственост на частни лица, която би могла да се окрупни и използва за
селскостопанското производство с по- ниска себестойност. Традиционен отрасъл за
общината е гроздо и винопроизводството, като основните сортово са каберне совиньон,
мерло и мавруд. Наложително е създаването и подкрепата на малки семейни винарски
изби, коти о да разширят възможностите за производство и туризъм.
Животновъдство и животинска продукция – видове отглеждани селскостопански
животни, включително редки местни породи – брой и вид:
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свине майки – 4 броя
свине за угояване – 16 броя
говеда – 30 броя в т.ч. крави 22 броя
овце – 285 бр. в т.ч. майки 190 бр.
кози – 50 бр. в т.ч. кози – майки 35 бр.
кокошки – 500 бр. в т.ч. кокошки – носачки 500 бр.
зайци – 200 бр. в т.ч. зайкини – майки 70 бр.
пчелни семейства – 150 бр.
Разпределение на селскостопанските площи в територията по вид на
обработваемите земи/ обща площ /:
за нуждите на селското стопанство – 28 375,75 дка
за нуждите на горското стопанство – 16 849,49 дка
Използваната земеделска площ/земи е 8 815 дка.
Относителен дял на обработваемата площ от общата площ на общината – 5,48 %.
Обработваема земя / посевна площ по групи култури / ниви - %.
- Зърнени култури – 345 дка пшеница
- Фуражни култури – 370 дка
- Зеленчуци – 120 дка
- Технически култури – не се отглеждат
- Многогодишни плодови и трайни насаждения – 3 035 дка
- Основни култури – площ – от основните култури се отглежда пшеница – 345 дка
- средни добиви от основните култури, кг/хектар – 2 700 кг./ха
Други характеристики на земеделието:
- необработваеми площи – 4 761 дка
- затревени площи / естествени ливади и пасища / - 10,76 %
- влажни зони – няма
- изоставени земи – 792 дка
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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- напоителна инфраструктура – 669 дка и 40 дка отводнителна система
- относителен дял на поливните площи от обработваемата площ- 35,58 %
Биологично земеделие – в община Перущица няма земеделски площи и
селскостопански животни, които да се отглеждат на основата на биологичното
земеделие.
Собственост на земята - % - общинска, частна, държавен фонд, други.
- общинска частна – 2 200 дка
- общинска публична – 186 дка
- държавна частна – 17 682 дка
- държавна публична – 192 дка
- частна / физически и юридически лица / - 23 292 дка
- ливади и пасища - % от цялата площ – 10,76 %
- трайни насаждения - % от цялата площ – 15,92 %
- орна земя - % от цялата площ – 24,59 %
Селското стопанство е сред основните отрасли в общината. На базата на
анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие на селското
стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за неговите потенциали
и насоки за перспективно развитие:
-

значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са
раздробяването на земеползването, трудната достъпност, липсата на пътища,
както и застаряването на населението;

-

наложителни са промени във формата на стопанисване, които да доведат до
създаване на по-едри съвременни стопанства. Това може да се осъществи чрез
стимули за агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които да имат
интерес, поемайки рисковете, да наемат, купуват или организират използването
на по-нископродуктивни земи. Подходящи за създаване на по-едри съвременни
стопанства са пасищата, които съставляват 10% от земите в ОПФ.
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Неблагоприятен факт е, че пасищата бяха обявени за публична общинска
собственост през 2007 г. в чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, което силно ограничава
възможностите на общината при тяхното управление и невъзможност за
разпореждане с тях;
-

при внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии,
съществуват условия за производство на екологични чисти продукти предимно
от животновъдството;

-

Инвестиции

също

така

са

необходими

за

повишаването

на

конкурентноспособността на селското стопанство, което да се конкурира
успешно с по-евтините стоки на Гърция и Турция и да си възвърне водещите
позиции на вътрешния пазар.
Туризъм
Един от най-сериозните потенциали на територията е все още неусвоен и не
разработен от икономическа гледна точка – неизползването на прекрасната природа,
културно – историческо наследство и улеснена транспортна достъпност за развитие на
туризма в територията. Общината се намира в близост до Областния център и
разполага с терени – предимно частни, които се предлагат на атрактивни цени. Има
потенциал за развитие на туризма с прекрасната си природа и богатото културноисторическо наследство.
Основните стратегически насоки за развитието на туризма в общината са
ориентирани към увеличаване на неговата привлекателност и конкурентноспособност.
По-пълното използване на туристическия потенциал и на туристическия продукт на
община Перущица предполага да се разширят формите на туризъм – културноисторически, еко и винен туризъм, чрез създаване на интегриран туристически продукт
„Дестинация Перущица”. Това очертава и необходимостта от разширяване на
туристическата инфраструктура. Освен хотелите, хижите и другите форми на подслон
за нуждите на туристическата индустрия е необходима и развита мрежа от
информационни туристически бюра, агенции за туристически пътувания и резервации,
обекти за хранене и т.н.
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Към момента на територията на общината функционира туристически
информационен център, които разполага с информация за природни забележителности,
музеи и исторически паметници, културни и спортни прояви и събития, туристически
маршрути, хотели и други места за настаняване в града и околностите. В туристическия
център се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни,
архитектурни и исторически забележителности на територията на община Перущица.
Центъра осъществява координация между различните предприемачи за формирането на
възможно най-богат исторически продукт, разработва рекламни материали и представя
община Перущица на регионални, национални и международни туристически борси и
изложения.
Природните и антропогенни забележителности на общината включват: защитена
местност „Перистица, антично селище – град Драговец, „Крепостта Перистица”,
Духова могила и Банова могила, картинна галерия Даново училище, Раннохристиянска
базилика „Червената църква, „църква Св.Архангел Михаил”, манастир „Св. Св. Теодор
Тирон и Теодор Стратилат”, храм „Св. Атанасий”, параклис – храм „Св. Преподобна
Петка”, Мемориален паметник на трите поколения гр.Перущица, исторически музей гр.
Перущица, младежки дом, читалище, еко пътеки: „Манастира”, „По пътя на героите”,
„Младите скаути”.
Настанителната база е подсигурена от комплекс „Анита” - 15 места с ресторант
за 120 души, като 70 от местата са на открито, плюс отделна механа с 35 места и
туристическа спалня на „Туристическо дружество Върховръх” с 2 апартамента и стаи с
по 4-5 и повече легла, с бани и санитарен възел на етажа и ресторант, както и хижа
„Върховръх”. Също така възможност за изхранване има и в ресторантите Онтарио,
Слава, Прохлада и Перущица.
Общината разполага и с възможност за развитие на винен туризъм, тъй като на
нейната територия се намира винарска изба „Пълдин”. Тя разполага с дегустационна
зала за 80 души, в която професионален технолог прави тематична дискусия с
презентация.
Средствата за подслон според НСИ на територия на община Перущица са 3 за
2012 г., като разполагат с 162 легла, разпределени в 76 стаи.
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2010

2011

2012 2

Брой

4

4

3

Легла

Брой

182

182

162

Легладенонощия

Брой

66430

65494

59292

Брой стаи

Брой

78

78

76

Реализирани нощувки

Брой

1571

1196

2241

Пренощували лица

Брой

1026

830

1417

Приходи от нощувки

Левове

16677

12169

25499

Хотели

Брой

1

1

1

Легла

Брой

40

40

32

Легладенонощия

Брой

14600

13864

11712

Стаи

Брой

16

16

16

Реализирани нощувки

Брой

-

..

..

Пренощували лица

Брой

-

..

..

Приходи от нощувки

Левове

..

..

..

Показатели

Мерна
единица

Средства за подслон и
места за настаняване1

Табл. 5. Настанителна база на територията на община Перущица
1 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали през
съответната година.
2 От 2012 г. изследването са провежда в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно
европейска статистика на туризма.

Изводи: През последните години община Перущица не увеличава своя пазарен
дял в структурата на българския туризъм. През 2011г. едва 1,8% от чуждестранните
туристи, посетили България са пребивавали в общината. И при българските туристи
този пазарен дял остава несъразмерно нисък – 3,6%. Липсата на ясно очертан тренд на
растеж показва, че местният туризъм следва промените и темповете на растеж на
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националния туризъм, а пазарният дял не съответства нито на потенциала на търсене,
нито на количеството и качеството на туристическите ресурси на общината.
V. СОЦИАЛНА СФЕРА
Пазар на труда
Пазарът на труда в община Перущица е повлиян от икономическото развитие,
демографските процеси, включително от състоянието на възрастова структура на
населението. Проблем с национален мащаб се оказва както липсата на работни места,
така и недостигът на квалифицирана работна сила, която да отговаря на нуждите на
пазара на труда. За тази цел следва да се стимулира предприемачеството, да се насърчи
връзката между бизнеса - образованието и местната администрация.
Заетост
Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече
навършени години, които са заети или безработни.Коефициентът на икономическа
активност представлява съотношение между работната сила (заети и безработни лица)
и населението на 15 и 64 години (по ЕВРОСТАТ (Статистическия орган на
Европейския съюз).
Икономически активно население в община Перущица към 2011 г. представлява
50.7 % от населението на 15 и повече навършени години, като това е един от високите
проценти за територията на област Пловдив.
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Фиг. 11. Структура на населението на 15 и повече навършени години по
икономическа активност и общини в област Пловдив
Община Перущица се отличава с един от най-високите коефициенти на
икономическа активност (65.6%), като на челно място в областта е община Сопот 71.1% (с 6.0 процентни пункта по-висок от този за областта), следвана от община
Пловдив (68.9%). Най-нисък е коефициентът на икономическа активност в община
Брезово (53.4%), където е най-висок относителният дял на икономически неактивните
лица - 46.6%. Въпреки това, броят на икономически активното население в община
Перущица от 2010 г. намалява.
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Броя на заетите в община Перущица е 1459 към 2012 г.,

съответно

коефициентът на заетост е 48.91% (брой на заетите към населението на 15 и 64 години),
който е малко по-висок от средния за страната и по - нисък от средния за областта. Към
2012 г. коефициентът на заетост в страната е 46.6%, а на област Пловдив е 60.0%.
По отношение на структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и
повече навършени години, община Перущица се отличава с висок дял на пенсионерите
70.4 %, като по този показател преди нея се нареждат само общините Лъки, Калояново
и Съединение. От друга страна прави впечатление относително ниския дял на учащите
сред икономически неактивните лица.
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Фиг. 12. Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече
навършени години по общини в област Пловдив
Безработица
Равнището на безработицата представлява броя на безработните към броя на
активните лица. Равнището на безработица в община Перущица към 2012г. е 14,1% и е
по-високо от средното за страната (11,5%) и за Пловдивска област (9,9%).

Данни за безработицата в Община Перущица
година

2008г.

1.Средно равнище на безработица

5,0%

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

7,0%

9,9%

11,0%

14,1%

196

357

290

291

380

128

178

253

239

306

2558

2558

2558

2165

2165

2.Регистрирани безработни в бюрото по труда
2.1.Новорегистрирани безработни с
натрупване за 12 месеца
2.2. Средногодишен брой
регистрирани безработни
3.Икономически активно население

Табл. 6. Равнище на безработица и брой регистрирани безработни в община
Перущица за периода 2008-2012г., Източник: ДБТ Родопи
От таблицата се вижда тенденция към увеличаване средното равнище на
безработицата за периода 2008 – 2012г. След преброяването на населението през 2011г.
е променен броят на Икономически активното население. Поради тази причина, при
почти същия брой безработни се отчита по-висок процент безработица.
По отношение на етническото разпределение на безработицата в общината
процентът на безработните лица, принадлежащи към ромския етнос, е приблизително
50. Причините са ниския образователен ценз, липсата на образование или
професионална

квалификация.

Община

Перущица

и

ДБТ-Родопи

реализират
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държавната политика за насърчаване на заетостта като включват лица от ромския етнос
в Национална програма ОСПОЗ и Регионална програма за заетост, популяризират
текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите на
територията на общината.

Образование
Образователната инфраструктура в община Перущица се състои

от едно

основно училище, две обединени детски заведения и една професионална гимназия по
лозарство и винарство.
Учебно заведение

Брой

Брой

Общ

деца

паралелки

персонал

ОУ „Петър Бонев“

315

14

41

ОДЗ – 2 бр.

286

--

34

320

13

29

Професионалната

гимназия

по лозарство и винарство
„Христо Ботев”
Табл. 7.

Структура на образованието в община Перущица, Източник:

Община Перущица
Единственото общинско училище на територията на общината е ОУ „Петър
Бонев“. Общият брой на учениците в него е 315 към 2013г., разпределени в 14
паралелки. Техният брой се е увеличил спрямо 2012 г. (309 ученика), но спрямо
предходните години намалява. Учениците от I до IV клас са с целодневна форма на
обучение. За тях са осигурени безплатни закуски и столово хранене.
Общият брой на персонала в училището е 41, от които педагогически персонал –
27 души и непедагогически персонал – 7 души. През последните три години тези
показатели не са се променили.
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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Състоянието на материално-техническата база в ОУ „Петър Бонев“ може да се
определи като много добро. Налице са обзаведени специализирани кабинети по
съответните дисциплини, има модерно оборудвана лекционна зала с мултимедия и
интерактивна дъска и библиотека. За обучението по физическо възпитание и спорт има
два физкултурни салона.
Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев” е
държавно училище към Министерството на земеделието и храните, в което се обучават
320 ученици. През последните три години броят на учениците в гимназията нараства.
Общият брой на паралелките е 13, от които 8 – редовна форма на обучение и 5 задочна.
Гимназията

разполага

с

18

педагогически

специалисти

и

11

души

непедагогическият персонал, повечето от които работят в учебно-опитното стопанство.
Техният брой за периода 2011 – 2013 е стабилен. Училищното ръководство има
дългогодишен опит в съвместната си работата с

фондация „Земята източник на

доходи”.
Учебното заведение предлага обучение по специалност в Лозаровинарство,
Механизация на селското стопанство, Трайни насаждения. Основано е като приемник
на Държавното допълнително земеделско училище, което е закрито през 1946 год.
Гимназията се утвърждава като продължител на традициите на земеделското
образование в Перущица и страната.
Обединените детски заведения („Радост“ и „Тракийче“) се посещават от общо
286 деца, разделени на групи от 10мес. до 3 год. възраст (46 деца) и от 3 до 6 год.
възраст (240 деца).

Децата от 10мес. до 3 години, които не посещават детски

заведения, получават храна от детска млечна кухня. Има тенденция към увеличаване
броя на децата за периода 2011-2013г.
В детските заведения работят 19 учители и 22 души помощният персонал.
Материално-техническата база в детските заведения е в много добро състояние.
През 2011 г. с европейски средства е извършена хидроизолация и топлоизолация на
покрива и стените, и изцяло подменена дограмата в двете сгради. Отопляват се с
локално парно. ОДЗ „Радост” и ОДЗ „Тракийче” разполагат с физкултурен салон,
музикален кабинет, функционално обзаведени занимални и спални помещения.
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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Като цяло може да се обобщи, че състоянието на сектора образование на
територията на община Перущица е много добро. Полагат се мерки за поддържане
доброто състояние на образователната инфраструктура и се полага постоянна грижа за
децата и учениците. Благодарение на Професионалната гимназия по лозарство и
винарство се осигурява се връзка между образование и селско стопанство. Като
проблем пред образованието изпъква големият брой лица с основно, начално и
незавършено начално образование, основна част от които са от ромски произход. Това
предполага мерки за мотивиране на възрастни лица от ромски произход за повишаване
на образователното им ниво, което е с цел да бъдат наети на работа.
Здравеопазване
Здравната инфраструктура в община Перущица е представена само от заведения
за доболнична помощ. Болнична помощ в града не се предоставя. Тя се осъществява в
областния център гр. Пловдив.
В общината функционират 5 общопрактикуващи лекари, 4 стоматолози и 1
лаборатория за медицински изследвания. 1 Те се помещават в сграда на община
Перущица – бивша поликлиника (с изключение на един стоматологичен кабинет). В
общината има три аптеки (ЕТ „Деница – Милка Букова”, ЕТ „Хигия- Георги
Арабаджиев” и „Алтея 52” ЕООД).
Към дейността по здравеопазване се отнасят детските ясли, част от ОДЗ
„Тракийче“ и „Радост“, с по една яслена група във всяка ясла. Общият брой на децата е
46.
Материално - техническата база в сектора здравеопазване е в незадоволително
състояние. Необходими са средства за закупуване на съвременно оборудване и
подобряване състоянието на сградата на бившата поликлиника. Друг проблем е
високият дял на здравно неосигурени лица, предимно от ромски етнос, което
ограничава достъпа им до здравни грижи. Община Перущица е насочила усилия към

1

Източник на данни: Общински план на община Перущица в изпълнение на Областната стратегия за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2014 г.); http://www.perushtitsa.org/
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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провеждане на широка разяснителна дейност за информиране на гражданите за техните
права и задължения като здравноосигурени лица.
Пред сектора здравеопазване стои необходимост от повишаване нивото на
здравното обслужване, повишаване квалификацията на медицинския персонал и
разнообразяване на предоставяните здравни услуги.
Социални дейности
На територията на общината

функционира Отдел "Социална закрила" към

Дирекция Социално подпомагане град Стамболийски.
Съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на социални услуги се
предоставят два вида социални услуги - услуги, които се предоставят в общността и в
специализирани институции.
Социални услуги в общността:
На територията на община Перущица се предоставя услугата Домашен
социален патронаж. Домашният социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно
или краткосрочно предоставяне на услуги в общността, която се финансира от
общинския бюджет, дарения и хуманитарни помощи, спонсорство и осъществяване на
проекти, свързани с дейността. ДСП осъществява предоставяне на социални услуги в
обичайна домашна среда. Потребителите на този вид социална услуга са възрастни
хора, ветерани и военноинвалиди и хора с увреждания. ДСП е комплекс от социални
услуги, предоставяни по домове, свързани с приготвяне и ежедневна доставка на храна
по домовете на потребителите, съдействие за снабдяване с необходимите помощни
технически средства при ползватели с увреждания, битови услуги. Социалната услуга е
мобилна.
МТБ, предоставяща тази услуга, се характеризира с влошаващото се състояние
на енергийните характеристики на сградата. В тази насока, общинското ръководство е
подготвило проект за изграждане на нова сграда, където домашния социален патронаж
ще може да се премести и да функционира в добра обстановка. Инициативата е на етап
технически проект.
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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В община Перущица функционират

Клуб на пенсионера и Клуб на и за

хората с увреждания като форма на социална интеграция. Чрез предоставянето на този
вид социална услуга общината цели да се гарантира равноправното положение на
възрастните хора и хората с увреждания, преодоляване на изолираността чрез
създаване на условия за интегриране в обществото, съответно с техните желания и
способности. В Клуба на хората с увреждания изпълнява своята дейност Сдружението
на и за хора с увреждания „Надежда“.
Проекти
По проект на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, чрез
Дирекция Социално подпомагане на територията на община Перущица се предоставя
услугата „Личен асистент“. Работата е насочена към облекчаване на трудното
положение на самотните и болни хора, нуждаещи се от постоянни грижи и помощ при
задоволяване на ежедневните им потребности, към подпомагане и разширяване
възможностите им да водят самостоятелен живот.
Съвместно с Агенцията за социално подпомагане община Перущица изпълнява
проект „Подкрепа за достоен живот“, който цели предоставяне на почасови услуги за
лична помощ, за социална подкрепа и включване и комунално-битови услуги на
нуждаещи се хора с увреждания и възрастни хора, от наети и обучени безработни лица
в Звено за услуги на Домашен социален патронаж. Към момента работят 8 човека.
Социални услуги в специализирани институции
На територията на община Перущица не се предоставят социални услуги в
специализирани институции.
Община Перущица има разработен Общински план на община Перущица в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна
на ромите ситуация (2012-2014 г.), както и Програма за интеграция на етническите
малцинства в община Перущица за периода 2012 – 2015 г.
Социалните услуги в общността са недостатъчни. Необходими са действия по
отношение на разкриване на нови социални услуги в съответствие с нуждите на
населението в общината, планиране на по-голям брой потребители, като целеви групи
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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по проекти за предоставяне на социални услуги в общността, както и за подобряване на
материално техническата база на заведенията за социални услуги.
Спорт
В община Перущица са развити три спортни клуба съответно по киокошинкай,
фитнес и футбол и по баскетбол.
В спортния клуб по баскетбол има пет отбора в различни възрастови групи,
които участват ежегодно в регионални първенства.
С перспектива се очаква развитието на футбола в общината.
В града съществуват един стадион и два басейна, които са в лошо състояние.
Училищна спортна инфраструктура
Физкултурния салон и спортната площадка в ОУ „Петър Бонев” са в добро
състояние.
Физкултурния салон в ПГЛВ „Христо Ботев” е в добро състояние, но спортната
площадка на открито е неподдържана е не се ползва по предназначение.
Като цяло спортната база в общината има нужда от доразвиване и подобряване
състоянието на спортните съоръжения. Необходимо е да се разнообразят видовете
спортни дейности, предлагани на територията на града, и да се привлекат повече хора,
особено сред по-младото население, да участват в спортни прояви и да практикуват
спортни дейности.
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VI. КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
На територията на община Перущица културните институции включват едно
читалище (НЧ „Просвета“), Исторически музей, Младежки дом и картинна галерия.
НЧ "Просвета 1862"
На територията на общината функционира читалище - НЧ "Просвета 1862".
Читалището е основно през 1862 год. по инициатива на Петър Бонев. Сградата е добре
поддържана, разполага с голяма концертна зала с полу-професионална сцена, камерни
зали, гримьорни, аудио-визуална техника, компютри, което създава добри условия за
развитие на културна и творческа дейност. В читалището има библиотека с
библиотечен фонд над 20 000 тома литература. В читалището функционира и самодеен
театър, който е носител на златни и сребърни медали от републикански фестивали.
Активно работят и младежка формация по модерен балет, детско-юношеска театрална
студия, литературен клуб, детски танцов ансамбъл.
Исторически музей гр. Перущица
Историческият музей е създаден и учреден 1955 год. Днес комплексът включва
четири зали. Експозицията в сградата на музея проследява хода на развитие на
селището от неолита (VI хил. пр.Хр.) до съвременния му облик. Етнографската
експозиция запознава с бита на населението: оръдия на труда, облекло, съдове, накити.
Част от музея е църквата „Св. Архангели Гавраил и Михаил”, в която по време на
Априлското въстание местното население се е крили и са се сражавали за живота и
свободата си. Строена е от брациговски майстори през 1847 – 1848 г.
Младежки дом
Младежкият дом се развива и утвърждава непрекъснато като комплексен
културен и информационен център, обслужващ потребностите и интересите на
младите. В него целогодишно работят няколко кръжочни форми – природо – знание и
екология, компютърно обучение, приложно и изобразително изкуство, танци и др.),
които участват в различни регионални прояви с аудитория във възрастов диапазон от 7
до 35 години.
Картинна галерия „Даново училище“
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
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„Даново училище” е построено през 1850 г. със средства на перущинци.
Първият учител в него е бил известният български възрожденец Христо Груев Данов.
Той преподава 3 години в Дановото училище, като въвежда светско образование по
взаимоучителния метод Бел-Ланкастер. В сградата на училището се е помещавало и
Народното Читалище „Просвета”, основано от Христо Г. Данов и редица други
участници в Априлското въстания. През 1869 г. в сградата на училището Васил Левски
основава местния таен революционен комитет в Перущица.
Днес в бившето училище се помещава картинна галерия. В сградата е показана
сбирка от артефакти с историко-етнографски характер.
В общината се полагат дейности насочени към облагородяване на културната
инфраструктура и обогатяване на културния живот, отделят се средства за участие на
художествени състави от община Перущица в регионални и областни изяви.
Община Перущица разполага с богато културно наследство, към което се
причисляват множество обекти включително:
Град Драговец- антично селище
Градът е съществувал преди покоряването на България от турците. Бил е
разположен на около 4 часа път югозападно от Пловдив. По останките му може да се
съди, че градът е бил съставен от пет части, чието разстояние помежду им е около
половин час. Заедно петте част можело да се обиколят за десет часа. Първата част е
била разположена на мястото на днешния Кричим, а втората (и най-голяма) обхваща
района на днешните Куртово, Стара Пастуша и Селище. Третата част се е намирала в
околностите на днешна „Пастуша”. Тя включва църквите „Св. Георги”, „Св. Дух” и
манастира „Св. Богородица”. От манастира днес може да се види само една четвърт
част от църквите му, а именно така наречената „Червена църква”. Четвъртата част е
била на юг от третата. Преобладаващата част от нея (три четвърти) днес е заета от ниви
и лозя на местното население, а само една трета от нея обхваща Перущица (село с
около 250 къщи). В тази част могат да се видят развалини от няколко църкви - „Св.
Троица”, „Св. Димитър”, „Св. Павел”, „Св. Неделя (на север от селото), „Св. Георги”,
„Св. Никола” (на юг) и „Св. Спас” (вътре в селото). Около Устинското блато в района
на днешна Устина е била разположена петата част.
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Пет многолюдни части са били в основата на някогашния град Драговец. Днес
това са Перущица, Кричим, Устина, Пастуша и Куртово Конаре.
Крепостта „Перистица”
Крепостта е разположена в непосредствена близост до някогашния манастир
„Св. Тодор”. Смята се, че тя е построена от византийския император Юстиниян I (527565 г.). За първи път името на крепостта се споменава през XIII век, като се свързва с
името на българския цар Михаил II Асен. Крепостта е построена върху висок,
естествено недостъпен скалист връх. Днес, от дебелата повече от два метра крепостна
стена могат да се видят само основите, обрасли с храсти. В скалистата част на
крепостта „Перистица” някога били изкопани резервоари за вода. В западната част на
крепостта личат стъпалата, водещи някога до върха й.
Могили
Много преди идването на римляните по нашите земи траките създават свое селище
в непосредствена близост до някогашната перущинска махала Пастуша. В района на
това селища са открити 29 надгробни могили. Най-известните сред тях са Духовата
могила и Бановата могила. В средата на XIX век местни жители попадат на следите от
римската баня, отводнителен канал и други обществени постройки в района на
Духовата могила. При последвалите разкопки на могилата са открити няколко бойни
колесници, които са свързани с погребалните обреди на траките. Освен тях е намерена
мраморна глава на мъж в ествествена големина, няколко други статуи на богове и
богини, както и оброчни плочки и монети.
Раннохристиянска базилика „Червената църква”
„Червената църква” е разположена на 2 км. североизточно от град Перущица и
на 0.5 км. южно от кв. Пастуша. Началото на селищния живот в района е поставено
около VI век пр. Хр. на 500 метра от църквата е открито праисторическо селище.
Църквата е с дължина 32,45 м. и ширина 29 м. и има формата на четирилистник.
Смята се, че днешната централна сграда е построена върху сграда със същата форма,
която е по всяка вероятност е била мартирий. Реално останките от мартирия са
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основната част на църквата, включващи четириконхално пространство с два обходни
коридора.
За първи път църквата се споменава през 1819 г. от Иконом Константин, който я
определя като „руина”.
Интересен е фактът, че два фрагмента от стенописите в „Червената църква” се
съхраняват във фонда на Националния архиологически музей.
Анализът на църквата кара редица изследователи да правят аналогии към други
сходни в планово отношение сгради – църквата „Св. София” (Истанбул), Стоата на
Адриан (Атина), мартирий в Русафа, както и на други две български църкви – „Св.
София (София) и Еленската базилика (до Пирдоп).
В периода 2010-2013 г. е реализиран проект за консервация, укрепване и
осигуряване на достъп до „Червената църква”.
„Червената църква” представлява архитектурен и археологичен паметник от
национално значение. Като такъв той има статут на национален античен паметник (от
1927 г.) и архитектурно-строителен паметник на културата в „руинен вид” (от 1966 г.).
Историческа църква „Св. Архангел Михаил”
Църквата е построена през 1847 г. с даренията на местното население.
Представлява трикорабна, едноабсидна църква с настилка от каменни плочи. Някога в
църквата е имало икони на Станислав Доспевски.
Църквата е била последното убежище на възстаналите за свобода жители на
Перущица през април 1876 г. На 1 май 1876 г. след неколкодневна обсада и стрелба
църквата попада в ръцете на турските войски. Малкото оцелели защитници на църквата
са отведени в Пловдив.
За героизма на жителите на Перущица Иван Вазов написва емблематичната
книга „Епопея на забравените”.
През 1966 г. в църквата е поставен каменен саркофаг, а през 1971 г. тя е обявена
за архителктурен паметник на културата. През 2007 г. е извършена консервация на
десния кораб на църквата.
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Изготвеният през 2012 г. проект предвижда извършване на основен ремонт на
покрива, осветлението и подмяна на част от дограмата през 2014 г.
Манастир „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”
Останки от средновековната монашенска обител (наричана от местните „Св.
Тодор”) се намират в местността „Манастира” над Перущица. Манастирът в
продължение на няколко века е бил част от т.нар Родопска Света гора, която е
представлявала комплекс от няколко български манастира, разположени в северните
поли на Родопите. Смята се, че манастирът „Св. Тодор” е основан през втората
половина на Средновековието

- в края на VI век и началото на VII век. Той е

притежавал много имоти и имущество. Според историческите данни манастирът
неколкократно е бил разрушаван. За първи път това се е случило през XIV век, когато
страната е завладяна от азиатски нашественик. Последвалите разрушавания на
монашеската обител са през 1657 г., 1778 г. и последното – на 27 април 1876 г. по време
на Априлското въстание.
Храм „Св. Анастасий” – старата църква в Перущица
Предполага се, че църквата е построена между XV и XVI век. Именно от нея
поставено началото на Априлското въстание в този край. В резултат на бунтовните
събития църквата е изгорена до основи. По време на Априлското въстание църквата е
служила като най-добра защитна позиция. След Освобождението на България църквата
„Св. Атанасий” е възстановена и използвана като първата стационарна болница в
Перущица.
Параклис „Св. Преподобна Петка”
Храмът е построен през 2000 г. Той е разположен в южната част на Перущица в
местност, носеща същото име. Тук е имало естествена пещера, служеща като параклис
на светицата. На другия бряг на реката е бил разположен женският метох към
манастира „Св. Тодор”.
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Мемориален паметник на трите поколения град Перущица
Паметникът е открит през 1976 г. в памет на няколкото поколения перущенци
загинали за свободата на Отечеството и по случай 100 годишнината от участието на
града в Априлското въстание. Той е изграден на историческия връх „Власевица” –
лобното място на тримата старци парламентьори от Перущица, загинали по време на
въстанието. От „Дановото училище” започва естакада от стълби, водеща до комплекса.
С тази символика се изразява възвисяването на Перущица от Възраждането до днес.
Община Перущица разполага и с богат културен календар, които за 2014 година
включва разнообразни събития.
ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА
ПРОЯВА

20 януари
(понеделник)

Гр. Перущица

ОРГАНИЗАТОР/И,
СЪОРГАНИЗАТОРИ

Обичая „Къпанки"

Община Перущица

Река Поднасяне на подаръци от
Перущинска

Кмета на община
Перущица на
младоженците от 2013 г.

21 януари

Зала -

Ден на родилната

Община Перущица НЧ

(вторник)

читалище

помощ-„Бабин ден"

„Просвета-1862"

Ритуал „бабуване";
подаръци за акушерките;
кулинарен конкурс
14 февруари
(петък)

Централен

Ден на лозаря и винаря-

Община Перущица НЧ

площад

„Трифон Зарезан"

„Просвета-1862"

Тържествено зарязване;

Исторически музей

празнична програма,
конкурс за най-добро
домашно вино 2013 г. с
парични награди за I-во
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място категория „бяло" и
I-во място „червено"
вино. Изложба „155 г. от
основаването на
Винарско дружествоПерущица".
19 февруари
(сряда)

Зала -

141 г. от гибелта на

НЧ „Просвета-1862" и

читалище

Васил Левски

ПГЛВ „Хр. Ботев"

Паметна вечер
3 март
(понеделник)

Централен

136 г. от

Община Перущица НЧ

площад

Освобождението на

„Просвета-1862"

България
Издигане на националния
флаг, панихида,
художествена програма
8 март

М. Манастира

(събота)

Събор на манастира

Община Перущица

„Св. Тодор" на
Тодоровден
Озвучаване

8 април

Гр. Перущица

(вторник)

Международен празник

Община Перущица

на ромите

Младежки дом

Празнична програма в кв.
Запад
М. април

Зала -

95 г. от

Община Перущица НЧ

читалище

рождението на

„Просвета-1862"

Николай Хайтов
Творческа вечер
21 април
(понеделник)

Червената

Събор и курбан на

ТД „Върховръх" -

църква

третия ден на

Перущица
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Великден
9 май
(петък)

Гр. Перущица

138 г. от избухване на

Община Перущица НЧ

Централен

Априлското въстание в

„Просвета-1862"

площад

Перущица
Тържествена заряпроверка Театрална
възстановка. Изложба
„60 год. от създаването
на картината „Защитата
на Перущица" от Добри
Добрев

10 май -

Гр. Перущица

Празник на Община

Община Перущица НЧ

11 май

Централен

Перущица

„Просвета-1862"

площад/салон

VI Детски арт фестивал

читалище
М. май

Гр. Пловдив

Участие на деца от

Община Перущица

детските градини в

ОДЗ „Радост" и ОДЗ

проект „Играем и

„Тракийче"

спортуваме" на
Регионален инспекторат
по образованиетоПловдив
Осигуряване на
транспорт, екипи и храна
за отбора
23 май

Централен

Ден на българската

Община Перущица НЧ

(петък)

площад

просвета и култура и на

„Просвета-1862"

славянската писменост
Шествие с фенерчета;
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празнична програма;
връчване на грамоти на
дейци на образованието и
културата в Перущица
Коктейл за творците на
община Перущица.
24 май
(събота)

Централен

Празничен концерт на

площад

Духов оркестър при

Младежки дом

Младежки дом, посветен
на Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост
1 юни
(неделя)

Зала -

Международен ден на

Община Перущица НЧ

читалище

детето

„Просвета-1862"

Театрална
постановка за децата
на Перущица
2 юни
(понеделник)

Гр. Перущица

Ден на Ботев и

НЧ „Просвета-1862"

В двора на

загиналите за свободата

ПГЛВ „Христо Ботев"

ПГЛВ „Хр.

на България

Ботев"
2 август

Вилна зона

Областен събор

ТД „Върховръх" -

(събота)

„Върховръх"

„Върховръх"

Перущица

6 септември

Гр. Перущица

119 г. от Съединението

Община Перущица НЧ

Зала -

на България

„Просвета-1862"

читалище или

- Панихида; художествена

в

програма

(събота)

Историческа
църква
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15 септември
(понеделник)

ОУ „Петър Начало на новата учебна
Бонев"

2014/2015 година

Община Перущица
ОУ „Петър Бонев"

Подарък за всеки
първокласник от Кмета на
община Перущица
1 октомври
(сряда)

Библиотека -

Световен ден на

читалище

възрастните хора.

НЧ „Просвета-1862"

Международен ден на
музиката и
българската поезия.
Музикално-поетична
вечер
5 октомври
(неделя)

Землище на с.

102 г. от Балканската

ТД „Върховръх"-

Скобелево

война Поход до

Перущица

паметника на загиналите
в местността Комаров
камък
1 ноември
(събота)

Салона на

Ден на Народните

читалището

будители

НЧ „Просвета-1862"

Шествие и поднасяне на
венец на Дановото
училище, тържествен
концерт.
М. ноември

Гр. Перущица

180 г. от рождението на

Исторически музей-

Драган Манчов

Перущица

Кръгла маса
„Образователни системиминало, настояще и
бъдеще"
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3 декември

Гр. Перущица

(вторник)
М. декември

Централен

Международен ден на

СХУ „Надежда"-

хората с увреждания

Перущица

Коледен концерт

НЧ „Просвета-1862"

площад/зала
читалище
Табл. 8. Културен календар на община Перущица

VII.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Основни

елементи

на

общинската

техническа

инфраструктура

са

водоснабдяването, канализацията, хидромелиоративните съоръжения, депа за твърди
битови отпадъци, транспорта, енергийна система, комуникационните мрежи и др.
1. Транспорт
На територията на община Перущица е развит единствено автомобилния
транспорт. В този вид и структура транспортът удовлетворява потребностите на
общинската икономика. Чрез транспортната мрежа се осъществяват контакти със
съседните общини, Областния център и с магистралния път.Община Перущица има за
местоположението си добра транспортна инфраструктура.Осигурени са връзки до
областния

център,

съседните

населени

места,

автомагистрала

“Тракия”

и

железопътната линия. Общината е включена в Областната транспортна схема за
осъществяване на обществен превоз на пътници, като връзките със съседните Общини
и Областния център са в работните дни от 06.00 часа до 21.00 часа през 30 мин и
обратно от 06.00 часа до 21.45часа. През почивните дни автобусите са през час. Това
задоволява потребностите на населението и икономиката от обществен превоз на
пътници.
1.1. Пътна мрежа
Транспортните комуникации в община Перущица се осъществяват чрез
транспортна мрежа състояща се от:
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-Третокласен Републикански път № ІІІ-1236
-Четвъртокласен Общински път № ІV-86212
Те са в сравнително добро състояние. Община Перущица поддържа ІV-то
класните пътища- Пловдив – Перущица – х.Върховръх, в границите на община
Перущица и пътя Перущица- с.Брестовица.
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Карта № 3 Транспортна система на община Перущица
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1.2. Улична мрежа.
Общата дължина на общинска улична мрежа е 27000м. от които 90% с настилка;
5% без настилка и 5% с неприложена регулация. Състоянието на уличната мрежа като
цяло за града не е добро. Асфалтовата настилка е с изтекъл експлоатационен ресурс, на
много места няма оформен напречен и надлъжен наклон за оттичане на водите от
уличните платна. Паважната настилка, която е много малък % от общия дял на пътната
настилка е в по-добро състояние, като се изключи липсата на дъждноприемни шахти и
наклон към тях. Необходими е изграждането на повече рампи за достъп на хора с
увреждания
2. Водоснабдителна мрежа за питейно – битови водоснабдяване и мрежа за
отпадни води
2.1. Водоснабдяване § канализация
През Община Перущица минава река Перущинска. Югоизточно от града на 2 км
се намира микроязовир „Батен” с вместимост 90 000 куб.м. вода, чиято вода се
използва за нуждите на поливното земеделие. През землището на гр. Перущица
преминават

„Горнокричимският”,

„Долнокричимският”

и

„Южнобългарският”

напоителни канали, които се използват за напояване на земеделските земи.
Общата дължина на водопроводната мрежа на гр.Перущица е 12 000 м., а засега
са реконструирани 6503 м., което е равно на 54,2%. Дължината на изградената
канализационна мрежа за същия период е 2944 м. Старата водопроводна мрежа е
изградена от етернитови тръби, което е заплаха за здравето на населението, и води до
чести аварии и големи загуби на питейна вода.
Липсва градска пречиствателна станция, което е предпоставка за замърсяване на
река Марица, а от там и трансгранично замърсяване. За решаване на проблемите с
отпадните води се налага изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни
води /ГПСВО/. Бъдещата ГПСОВ “Перущица” ще се изгради на площадка, намираща се
в землището на град Перущица, в зоната между р.Перущица и Южнобългарския
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напоителен канал. За определеното петно е изготвен ПУП с довеждащи пътни, ВиК, и
Ел. трасета. Парцелът представлява пустееща необработваема земя и е с площ от 3,6
дка. Промишлените предприятия на Перущица ще изграждат самостоятелно
площадковите си канализационни мрежи и локални ПСОВ. Тук е необходимо да се
изпълнят нормативните разпоредби по отношение на изискванията за заустване на
производствените отпадъчни води в приемник “Градска канализация”.
3. Електроснабдяване
През територията на Общината минават важни енергийни мрежи от
националната електрическа система. Енергийната система на Общината е част от тази
система и не е самостоятелно структурно звено. Обособеният експлоатационен район е
пряко подчинен на “КЕЦ-Стамболийски”. В това отношение общинското ръководство
няма някакви специални задачи. Важно направление тук се явява разработване на
”Общинска програма за енергийна ефективност”, с

което ще се подпомогнат

предприятията на територията на Общината.
4. Газопреносна мрежа
Липсва газификация за битово и

производствено потребление Важно

направление, което може да подпомогне общинската икономика и населението е
ускоряване на процеса на газификация на Общината.
5. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи
Далекосъобщенията

на

територията

на

Общината

се

осъществява

от

лицензираните оператори. Телефонните услуги се осъществяват от аналогова АТЦ,
която е със остарели технически параметри. Въпреки направеното предложение още
през 2000 година тази централа да бъде заменена с цифрова, това не е направено.
Съществуващата централа има свободен капацитет, но качеството на телефонните
връзки в Общината не е добро, поради остарялата техническа база на АТЦ.
На територията на града засега няма изградена бизнес информационна система.
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VIII. СЕЛИЩНА СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Териториално-урбанистична структура
Йерархична система от населени места
Общината е представена от град Перущица, който е общински център попадащ в 5-то
ниво на йерархичната система от градове-центрове /много малки градове и села,
центрове с общинско значение за територията на съответната община/.

Фиг. 13. Йерархична система от градове-центрове, Национална стратегия за
регионално развитие на Република България.
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Като част от системата от полюси на растеж той е градивен елемент от макропространствената структура в полицентричната урбанистична мрежа на областта.
Територията на община Перущица се намира в Южен централен район на
планиране NUTS 2, част от административните граници на област Пловдив NUTS 3.
Според закона за административно-териториално устройство на Република България
Община Перущица /площ - 48.719 km2/ е „четвърта“ категория община и в
териториалната ѝ структура /фиг. 11/ влиза една урбанизирани селищни структури –
град Перущица.
Град Перущица е административен, социално-икономически и културен център
в общината и с население 4986. Гъстотата на населението в общината е 102,3 души/км2.
В националната категоризация на населените места град Перущица попада в
„четвърта“ категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория.
Категоризация на общините
EKATTE

Община

Категория

PDV40

Перущица

6

Категоризация на населените места
ЕКАТТЕ

55909

Населено място
гр. Перущица

Площ/дка
48 720 дка

Код на

Категор

община

ия

PDV40

4

Урбанизация и модели на устройство на територията.
Урбанизацията е дългосрочен процес, който се характеризира както с
увеличаване на населението, което живее в градовете, така и с разширяване на
градските зони. Той включва различни етапи /урбанизация, деурбанизация или
контраурбанизация и реурбанизация/, които засягат страните в различни епохи –
според географската и историческата ситуация. Степента на урбанизация е процентът
от общото население на страната /или даден регион, община/, което живее в градовете.
Темпът на урбанизация представлява увеличаването на пропорцията на гражданите за
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определен период. Процесът на урбанизация на даден регион има отчетливи ефекти
върху икономиката и екологията му. Има различни форми /или модели/ на урбанизация
или на концентрация на човешки дейности, на населени места и социална
инфраструктура /моноцентрични и полицентрични населени места, компактни градове,
предградия и др./.
Териториалната структура на община Перущица според вида територия се дели
на урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии за
възстановени и друг вид територии /територия заета от води и водни обекти, територия
на транспорта и територия за добив на полезни изкопаеми/.
Поставените приоритети в Националната програма за развитие "България 2020"
за постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие чрез използване на
местния потенциал и развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност,
както и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси са приложими и изпълними в териториалния
обхвата на община Перущица.
Правилното използване на териториалните ресурси и природните дадености във
всички аспекти и сфери на човешката дейности биха помогнали за развитие на
общината. Географско местоположение, осигурява условия за сътрудничество със
съседните териториални общности.
Баланса на територията осигурява нормално функциониране на основните
градски системи: обитаване, труд, комплексно обслужване, градска среда и транспорт.
Град Перущица заема площ от 141,1 хектара, в т.ч. промишлена зона – 7,1
хектара, зелени площи – 4,25 хектара, жилищно застрояване – 86,33 хектара, други –
около 43,42 хектара
Териториалната организация на града показва висок относителен дял на
терените за жилищно застрояване – 61,18 на сто, а от друга страна се вижда ниския
относителен дял на терените за отдих – 3,01 на сто.
Жилищните

квартали

са

застроени

с

нискоетажни

жилищни

сгради.

Междужилищното пространство в града не е добре оформено. В центъра на града има
пустеещи площи, подходящи за озеленяване. За сега зелените площи в града се
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поддържат от назначените безработни лица по Националната програма “От социалните
помощи към осигуряване на заетост”. Уличната мрежа е с дължина 27 км и е трасирана
в съответствие с действащия Застроително-регулационен план.
Спортните съоръжения включват градски стадион и спортни площадки в
училищата. Същите не са в добро състояние, изискват ремонт.
Гробищният парк на град Перущица се състои от християнско гробище.
Действащият в момента Застроително-регулационен план на град Перущица е
утвърден през 1989 година.
Жилищна осигуреност
Количество и възраст на жилищния фонд
По данни на НСИ за 2011г. броя жилища е 2315, докато броя сгради е 2006.
Строителството е било най-активно в годините между 1960 и 1989 г., като много малка
част от жилищния фонд е остатъчен от периода малко след Втората световна война.

Табл. 9. Жилищни сгради по период на построяване, Източник: НСИ
Конструкция на жилищен фонд
Най-малобройни са сградите, изпълнявани с едропанелни строителни системи,
което е обусловено от факта, че строителството е предимно нискоетажно, а
териториалното разпределение на жилищните ресурси е благоприятно. Макар и малко
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на брой – 7, те се нуждаят от цялостно конструктивно обследване, обследване за
енергийната ефективност и подмяна на инсталациите.
Жилищните сгради по вид на конструкцията общо са 2006бр. , от които:


Стоманобетонни – едропанелни – 7 бр.;



Стоманобетонни – скелетни – 29 бр.;



Масивни 1884 бр.

Табл. 10. Жилищни сгради по конструкция на сградата, Източник: НСИ
Етажност и стайност
Броят на жилищата е 2315 по данни на НСИ от 2011г. и има 8871 жилищни
помещения с полезна площ 135509 кв.м. Строителството в Община Перущица е в
устройствени зони с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност, като
кота корниз е до 10м. Застрояването е в унисон с природната среда. Структурните
елементи на града, отделните райони, са в унисон помежду си и градоустройственото
решение предполага адаптивност на селищната структура с характерния релеф.

Табл. 11. Основни характеристики на жилищата, Източник: НСИ
Жилищна задоволеност
Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000
души население. Този индикатор за удовлетвореността от жилищния фонд като
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количество и неговата достатъчност или нужда от нови е показателен за силно развити
в икономическо отношение страни, където пазара на имоти и жилища е балансиран.
Тук за община Перущица този показател е недостатъчен за да се прецени количеството
наличен фонд, тъй като е деформиран от множеството необитавани сгради.
От общо 2006 жилищни сгради, обитавани са 1493 сгради. 354 са
необитавани. 159 са сгради за временно обитаване.

Табл. 12. Жилищни сгради по вид на сградата, Източник: НСИ
Извод: Свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл.
Множеството необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за семейни
хотели, леглова база за отдих.
В заключение, съществуващият жилищен фонд има нужда да бъде обновен, като
се направи стратегия необитаваните жилищни сгради да бъдат адаптирани към нови
функции и да се осигурят социални жилища за маргиналните групи. За момента
пазарът е стабилен, но следва да се предприемат конкретни мерки, с които общината да
играе ключова роля в пазара на имоти, за да може сходни дейности да се ситуират в
логистични и производствени бази и да не нарушават качеството на средата в града.
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IX. ОКОЛНА СРЕДА2
Анализ по компоненти на околната среда
Качество на атмосферния въздух
По данни от РИОСВ-гр. Пловдив, община Перущица, като малка община е с
незначителен индустриален потенциал, който не оказва влияние върху замърсяването
на въздуха. Замърсяванията са главно през зимния период, при ползването на твърди
горива в битовия сектор, в зависимост от метеорологичните условия. Нивата на
замърсителите не превишават долните оценъчни прагове.
ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА ОТ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ПРОЦЕСИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
(Тонове)
Община

Серни

Азотни Неметанови

окиси

окиси

летливи

(SOx)

(Nox)

органични

Метан
(CH4)

Въглероден Въглероден Двуазотен
окис (СО)

двуокис

оксид

(СО2)

(N2O)

Амоняк
(NH3)

съединения
(NMVOC)
2008 година
Перущица

0,018

0,006

1,222

4,553

0,000

8,411

0,000

0,000

0,000

13,539

0,000

0,000

2010 година
Перущица

0,028

0,009

1,169

4,326

Табл. 13. Емисии на вредни вещества в атмосферата от горивни и
производствени процеси в община Перущица
В община Перущица има 3 контролирани обекта за спазване на изискванията на
ЗООС, ЗЧАВ и подзаконовите нормативни актове. В района на общината не са

2

Източник на данни: община Перущица; НСИ; Програма за опазване на околната среда и управление на
отпадъците в Община Перущица 2013-2018г.; Програма за управление на община Перущица през 20112015 година;
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констатирани превишения на ПДК на емитираните замърсители от обектите с точкови
източници. От страна на операторите на топлоенергийните съоръжения са предприети
действия и са преминали към използване на природен газ и нафта.3
Води
Водните ресурси, с които разполага Община Перущица, включват река
Перущинска,

разположеният

югоизточно

от

града

микроязовир

„Батен”,

„Горнокричимският”, „Долнокричимският” и „Южнобългарският” напоителни канали,
карстов извод - на 1,5 км от гр. Перущица и подземни води в терасата на р. Въча.
На територията на общината няма потенциално - опасни хидротехнически
съоръжения.
На територията на общината няма градски пречиствателни станции за отпадъчни
води.
Два обекта на територията на община Перущица формират отпадъчни води и ги
заустват във водни обекти:
НАИМЕН

НАСЕЛЕН

Река /дере

Брой

брой зауст- ПОРЕЧИЕ

ОВАНИЕ

О МЯСТО/

/канал

монито

вания

ОБЩИНА

рин-гови
пункта

„В и К”

Гр.Перущи

Р.

ЕООД гр.

ца/

Перущинс

Пловдив -

Перущица

ка

Кали 98"

кв.

р.

ЕООД гр.

Пастуша

Пастушко

Пловдив –

Перущица

дере

2

2

Марица

1

1

Марица

канализаци
я

3

Източник: РИОСВ – Пловдив: Доклад за състоянието на околната среда през 2012 г.
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Табл. 14. Обекти на територията на община Перущица, заустващи
отпадъчни води във водни обекти
Няма стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират приоритетни
и приоритетно опасни вещества.
В община Перущица е проведена процедура за изпълнение на инфраструктурни
проекти за изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за събиране,
пречистване и отвеждане на отпадъчните води в общините: Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000
е.ж.
Подземните води в община Перущица са част от Подземно водно тяло
BG3G00000Pt041 /Карстови води - Централно Родопски масив, обхваща карстов масив
Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, Куклен-Добростански карстов
басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, разположено е по северната периферия на
Западни Родопи и част от Централни Родопи. Водоносния хоризонт е изграден основно
от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси с протерозойска възраст.
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са валуни, пясъци, конгломерати,
брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, битуминозни шисти, моласови отложения,
маломощни въглищни пластове, на места - туфи и туфити. Цялото ПВТ има площ – 612
кв.км. Средна дебелина на водоносния хоризонт - 1 – 270 м. Подхранването е от
инфилтриралите се валежи там, където мраморите се разкриват на повърхността, от
подземния поток в алувиалните отложения (там където алувия заляга върху
мраморите). Среден модул на подзем. отток – 5 л/сек/км².
Химичното състояние на подземните води на територията на общината е
определено като добро, съгласно Регионален доклад за състоянието на околната среда
през 2012 година на РИОСВ – Пловдив.
Земи и почви
Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори - климат,
растителност и дейност на човека на територията на община Перущица са се
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формирали

следните

видове

почви:

хумусно-карбонатни,

алувиално-ливадни,

песъчливо- каменисти.
Извършените наблюдения в периода 2012 г. позволяват да се направи
заключение, че почвите в община Перущица са в добро екологично състояние, както по
отношение на запасеност с биогенни елементи /органично вещество, така и по
отношение замърсяване с тежки метали, металоиди и нитрати. Няма регистрирани
почвени замърсявания с устойчиви органични замърсители.
Със Заповед на министъра на земеделието и храните са определени 1 866 дка
земи с висока природна стойност в местностите „Панов връх”, „Пастуша”, „Герена”, и
„Каменки“.
Площта на ерозиралите земи в община Перущица възлиза на 230 дка. Ерозията е
процес, който механично уврежда почвите, като унищожава хумусния слой, което води
до намаляване на почвеното плодородие ежегодно. През 2012 г. година не са
финансирани проекти против ерозията и не са известни такива, които се изпълняват на
контролираната от РИОСВ - Пловдив територия.
Защитени територии и биоразнообразие
Защитени територии
Защитена местност „Перестица”
Цел на обявяването: да се запази гнездовото местообитание на черен щъркел и
характерния ландшафт за местността.
Местоположение: Намира се в землището на гр. Перущица, община Перущица и
с. Устина, община Родопи, област Пловдивска.
Местността „Перестица” е обявена като историческо място със Заповед №
173/09.03.1983г. на КОПС при МС, с площ 6,1ха. Съгласно изискванията на Закона за
защитените територии, историческото място е прекатегоризирано в защитена местност
със Заповед № РД-331/31.03.2003г. на Министъра на околната среда и водите. Със
Заповед № РД-935/28.12.2007г. на МОСВ, площта на защитената местност е
актуализирана на 5,888 ха. Територията на защитената местност включва скален масив,
разположен на юг от гр. Перущица и вековна буково-дъбова гора. Скалния масив
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представлява местообитание и място за гнездене и хранене на черен щъркел, както и на
редица видове дневни и нощни птици. Територията се стопанисва и охранява от
община Перущица и община Родопи под контрола на РИОСВ-Пловдив.
Режим на дейности:
 Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
 Забранява се осъществяване на горско- и ловностопански дейности в
периода от 1.III до 15.VII;
 Забранява се използване на скалния комплекс за скално катерене и
практикуване на екстремни спортове;
 Забранява се паша и бивакуване на хора и домашни животни;
 Забранява се палене на огън;
 Забранява се замърсяване с отпадъци;
 Забранява се строителство;
 Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
 Забранява се разрушаване на скалните образувания.
Защитената територия няма приет план за управление.
Защитени зони:
Североизточната част от територията на община Перущица влиза в обхвата на
защитена зона Брестовица – ЗЗ по директивата за местообитанията(обща площ 2670.58
ха).
Цели на опазване
 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитената зона;
 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата;
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 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове,
както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на
защитената зона.
Предмет на опазване:
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus
excelsior, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion
albi; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

Псевдостепи с житни и

едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea; Източно субсредиземноморски
сухи тревни съобщества; Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; Източни гори от космат дъб;
Балкано-панонски церово-горунови гори; Гори от Platanus orientalis;
БОЗАЙНИЦИ: Широкоух прилеп, Видра, Дългоух нощник, Дългопръст нощник,
Лалугер;
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: Жълтокоремна бумка, Ивичест смок, Обикновена
блатна костенурка, Шипобедрена костенурка, Шипоопашата костенурка, Голям
гребенест тритон;
БЕЗГРЪБНАЧНИ: Ручеен рак, Бисерна мида, Лицена, Обикновен сечко, Бръмбар
рогач, Буков сечко, Алпийска розалиа.
Анализи по фактори на въздействие
Управление на отпадъците
Генерирани отпадъци
Основни източници на ТБО и на в община Перущица са населението,
търговските обекти, фирми, учреждения.
Производствени отпадъци се формират от дейността на: „ЕАЗ”, „Интерпродукт”
ЕООД, ПК”Успех”, „Идеал продукт”, „КООЛ” ООД, „Винарска изба Пълдин”, „Кали98” ЕООД. Опасни отпадъци се генерират от фирмите „Петрол” АД; „ЕАЗ” ЕООД;
„Интерпродукт” ЕООД; „Винарска изба Пълдин”АД; „Кали-98” ЕООД; „КООЛ” ООД.
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Средногодишно на територията на общината се генерират около 1400 тона твърди
битови отпадъци (за периода 2010-20124).
Събрани битови отпадъци от населението и депа за битови отпадъци в община
Перущица по години:
Населени

Дял на

Събрани

Събрани

ДЕПА ЗА БИТОВИ

ев

обслужва

битови

битови

ОТПАДЪЦИ

обслужва

ното

отпадъци

отпадъци

де

ното

население

от

на човек от

па

населено

от

обслужвано

обслужван

място

системи

то

ото

(средно

за

населено
4

събран

приет

ани

и

и

битови

строите

отпад

отпадъц

лни

ъци

и

отпадъ

организир

брой)

ано

на

сметосъби

депата

ране

6

%

тонове

кг/чов./г.

в това число:
депонир

годишен

брой

мяста

население

5

общо

ци

бр

тонове

ой
2008 година
5224

100,0

2100

402

1

3500

2100

1400

1

650

452

198

-

-

-

-

-

-

-

-

2009 година
5201

100,0

5284

1016

2010 година
5171

100,0

2428

470

2011 година
5046

100,0

3138

375

4

Източник: Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците в Община Перущица
2013-2018г.
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Табл. 15: Събрани битови отпадъци от населението и депа за битови
отпадъци в община Перущица по години, Източник НСИ
Събиране и извозване на отпадъците
Както се вижда от таблицата по-горе организираното събиране, извозване и
депониране на ТБО е въведено на територията на цялата община. Тази дейност се
извършва от община Перущица и обхваща на 100% от населението.
В общината има 100 бр. контейнера тип „Бобър”, с вместимост 1100 литра и
1700 бр. кофи тип „Мева”, с вместимост 110 л.
Разделното събиране на отпадъците обхваща 80% от населението. За разделно
събиране на отпадъците са разположени пластмасови цветни контейнери за пластмаса,
метал, хартия и стъкло на 21 броя площадки. На територията на общината няма
изграден център за първична обработка и сортиране на разделно събраните отпадъци,
няма и специализиран автомобил за извозване на контейнерите. Събраните отпадъци
от опаковки се сортират на площадка на фирма „Папир БГ”ООД на територията на гр.
Пловдив.
Битовата смет се събира и извозва със специализиран автомобил, обслужван от
шофьор и трима работници. За зимното поддържане на пътната и уличната мрежа
Община Перущица има сключен договор с фирма изпълнител за снегопочистване и
опесъчаване. Събирането и извозването на сметта се извършва по график, изготвен
така, че всяка кофа и контейнер да бъдат обработени веднъж седмично. На места се
осъществява и по два пъти седмично.
Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии, предназначени за обществено ползване се извършва ежедневно с работници
по програмите за заетост.
Отпадъците се извозват и депонират на сметището в с. Цалапица.
Депониране на отпадъците
От 16.07.2009г. депонирането на отпадъците се извършва на депото за битови
отпадъци с. Цалапица, местност „Паша махала”-община Пловдив. Площта на депото е
200 дка. Предназначено е само за твърди битови отпадъци. Поддръжката на сметището
се осъществява от община Пловдив. Община Перущица има сключен договор за
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приемане и депониране на битови отпадъци с община Пловдив и има право да достави
на депото 3000 куб.м. битови отпадъци, равняващи се на 1500 тона годишно.
На територията на община Перущица функционираше общинското сметище за
битови отпадъци. От 16.07. 2009 г. експлоатацията му е преустановена със Заповед на
Директора на РИОСВ-гр. Пловдив, тъй като не отговаря на нормативните изисквания.
Следващите стъпки които трябва да се предприемат са: мерки за неговото закриване и
рекултивация, предвидени в плана за привеждане на депото в съответствие с
нормативните изисквания. С изключение на това сметище, твърдите отпадъци от
домакинства, производството и земеделието се изхвърлят неорганизирано на
нерегламентирани площадки в околностите на града.
Опасни отпадъци
На територията на общината има няколко фирми, които отделят опасни
отпадъци, а именно: „Петрол” АД; „ЕАЗ” ЕООД; „Интерпродукт” ЕООД; „Винарска
изба Пълдин”АД; „Кали-98” ЕООД; „КООЛ” ООД.
Въз основа на Решения на Директора на РИОСВ-гр.Пловдив на фирмите е
разрешено да извършват дейности по управление отпадъци на обектите: събиране,
оползотворяване и временно съхраняване на опасни отпадъци.
„ЕАЗ” ООД - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или
други опасни вещества; отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои и лакове;
отпадъчни води, съдържащи опасни вещества; отпадъци от обезмасляване, съдържащи
опасни вещества; оловни акумулаторни батерии; флуоресцентни тръби и др. отпадъци,
съдържащи живак; основи от химично почистване на повърхности нехлорирани
хидравлични масла на минерална основа; абсорбенти, филтърни материали, замърсени
с опасни вещества; маслени филтри.
„Кали-98”ЕООД - нехлорирани моторни смазочни и масла за зъбни предавки на
минерална основа; газьол, котелно и дизелово гориво; абсорбенти, филтърни материали
и др., замърсени с опасни вещества; оловни акумулаторни батерии; флуоресцентни
тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
„Винарска изба Пълдин” АД - отпадъци от химично обработване; твърди соли и
разтвори, съдържащи цианиди; нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни
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предавки на минерална основа; синтетични моторни и смазочни масла; газьол, котелно
и дизелово гориво; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества; абсорбенти,
филтърни материали, маслени филтри замърсени с опасни вещества; оловни
акумулаторни батерии; флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
„КООЛ” ООД - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и
други опасни вещества; машинни масла на минерална основа; машинни емулсии и
разтворители, несъдържащи халогенни елементи; нехлорирани хидравлични масла на
минерална основа; опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества; абсорбенти,
филтърни материали, замърсени с опасни вещества; маслени филтри; флуоресцентни
тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
Производствени отпадъци:
„ЕАЗ” ЕООД - стоманени стружки, маломерни парчета железни отпадъци и
отпадъци от цветни метали
„Интерпродукт”ЕООД - автомобилни гуми, акумулатори, отработено масло
ПК „Успех”- хартия
„Идеал продукт” – велпапе, стъкло, отливни води
„КООЛ” ООД- стърготини, стружки и изрезки от черни метали, хартиени и
картонени опаковки, излезли от употреба гуми, черни метали, пластмаса и каучук,
„Винарска изба Пълдин”- хартиени и картонени опаковки, пластмасови
опаковки, опаковки от дървесни материали, излезли от употреба гуми, черни метали,
цветни метали, стъкло.
„Кали-98” ЕООД-утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и
сепариране, хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки, опаковки от
дървесни материали, метални опаковки, стъклени опаковки, излезли от употреба гуми.
Предприятията имат изградени схеми за събиране на производствените
отпадъци и предаване на същите за преработка на лицензирани фирми.
Шумово замърсяване. Състояние на акустичната среда
Основните източници на шум са свързани с вътрешноселищния и транзитен
автомобилен транспорт, както и различните дейности на населението с промишлен
харакатер, работилници, търговски обекти и др.
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От санитарно-хигиенна точка няма шумно работещи предприятия и силно
развита инфраструктура. Акустичното състояние на околната среда е в границите на
допустимите норми.
На територията на община Перущица не се очакват проблеми свързани с
осигуряване на нормална акустична обстановка за населението на общината.
Радиационен контрол
Няма мониторингови пунктове и обекти потенциални замърсители.
X. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Община Перущица има опит във внедряването на ефективни мерки в
администрацията за придобиване на капацитет за работа в новите икономически и
социални условия. Предстоят предизвикателства, свързани с въвеждане на нови
практики и инструменти и подобряване на съществуващите.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в Община
Перущица се ръководи от следните принципи:
 отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
 спазване на закона и зачитане на морала;
 максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
 диалог с гражданите;
 прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество
и средства;
 ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и
юридически лица.
Общината

цели

повишаване

качеството

на

административното

и

информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност,
ефективност, коректност и повишаване приходите на общината.
Структурата на общинската администрация в община Перущица се състои от
28 служители, както следва:
Изборни длъжности – 1 служител:
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-

кмет;

Ръководни длъжности - 2 служители:
-

заместник кмет.;

-

секретар;

Обща администрация - 10 служители:
Дирекция "Бюджет, финансово-счетоводна дейност и административно
обслужване:
-

директор дирекция

-

главен счетоводител

-

главен експерт-ФСД

-

главен експерт-ФСД

-

главен експерт-приходи

-

главен инспектор МДТ

-

главен експерт управление на човешките ресурси

-

главен специалист-административно обслужване

-

главен специалист ГРАО

-

технически сътрудник

Специализирана администрация - 13 служители:
Дирекция

"Строителство,

архитектура,

благоустройство,

общинска

собственост, хуманитарни дейности и европейски политики"

-

директор дирекция

-

главен архитект

-

главен инженер

-

главен експерт строителен контрол

-

главен специалист строителство

-

главен експерт стопански дейности

-

главен експерт общинска собственост

-

главен експерт екология и земеделие

-

главен експерт европейски политики
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-

главен експерт хуманитарни дейности

-

главен експерт сигурност на информацията

-

главен експерт „Европейски проекти”

-

изпълнител домакин/куриер

Графично структурата на общинската администрация е показана на следващата
фигура:

Фиг. 14. Йерархическа органиграма на община Перущица
В община Перущица се стимулира професионалното и служебно развитие и
израстване в кариерата чрез осигуряване на възможности за включване в разнообразни
форми на обучение. В общината през последните три години са проведени 19 обучения,
като броят на обученията и броят на обучените служители всяка следваща година
бележи ръст.
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Обучения

Обучени

брой

служители

Година

брой
5

10

2011

6

12

2012

8

28

2013

Табл. 16. Обучения на общинска администрация Перущица за периода 2011 2013г.
Организацията

на

работата

в

общинската

администрация,

правата

и

задълженията на служителите и работниците, страна по индивидуално трудово
правоотношение се уреждат в разработения Правилник за вътрешния трудов ред в
община Перущица.
Разработен е и Етичен кодекс на служителите в общинска администрация
Перущица, който определя етичните правила на поведение на служителите в общинска
администрация Перущица и има за цел да повиши общественото доверие в
служителите и да издигне престижа на държавната служба на общинско ниво.
Изготвена е „Харта на клиента“, която представлява Харта за правата на
потребителя за административни услуги и определя отговорностите на общинската
администрация пред гражданите, начините да бъдат информирани, да подават жалби и
сигнали, да подават информация за предоставените услуги и т.н. и чиято основна цел е
да се подобри качественото обслужване на гражданите като се осъществи обратна
връзка с тях.
Община Перущица има разработена Стратегия за организационно развитие
на общинска администрация Перущица 2013-2015 г, която има за цел подобряване
на работните процеси в общината и повишаване на нейната ефективност и ефикасност.
Посредством прилагането на стратегията ще постигне усъвършенстване на структурата
на администрацията чрез нейното оптимизиране.
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В община Перущица функционира подобрен интернет сайт на общината
(http://www.perushtitsa.org/). Чрез уеб-сайта ръководството на община Перущица
успешно реализира елементи от политиката си на отвореност и достъпност за
гражданите на общината и прави усилия за достойно представяне пред света на
даденостите и предимствата на общината. По този начин се подобрява на публичния
образ на община Перущица и се утвърждава сътрудничеството между местната власт и
гражданския сектор.
Като приложение към сайта на общината в процес на разработване е система за
предоставяне на електронни услуги.
XI. SWOT АНАЛИЗ
Силни страни
 Разположение на общината в

Слаби страни
 Отрицателни стойности на

непосредствена близост до гр.

естествения и механичния прираст

Пловдив и добри и лесни

на населението, което води до

транспортни и комуникационни

намаляване на демографския

връзки с нея

потенциал на общината, а това

 Наличие на чиста природа и богато
културно-историческо наследство
 Добри условия за развитие на
лозаро-винарство, овощарство и
зеленчукопроизводство
 Наличие на чиста околна среда
 Наличие на сравнително добра
инфраструктура
 100 % водоснабденост на
населението в общината

играе ролята на ограничаващ
фактор за бъдещото й социалноикономическо развитие
 Липса на чуждестранни
инвестиции
 Липса на адекватно пречистване на
отпадъчните води. Липса на
пречиствателна станция.
 Липса на инициативност и
предприемачество в младите хора,
ограничени финансови ресурси
 Липса на достатъчно и качествени
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публично-частни партньорства,
механизми и реални обмени на
добри практики, диалог с
гражданите и нестопанските
организации
 Липса на предприятия със
структуроопределящо местно или
национално значение
 Ниско доходи водещи до свиване
на местния пазар и намаляване на
покупателната способност на
населението
 Висок дял на населението с нисък
образователен ценз
 Висока безработица
Възможности
 Използване на Структурните

Заплахи
 Продължаващ процес на

фондове и Европейския

намаляване на броя на населението

земеделски фонд за развитие на

н общината, водещ до стесняване

селските райони за развитие на

на икономическия потенциал

територията
 Възможност за развитие на
модерно лозаро-винарство и
овощарство
 Възможност за развитие на
зеленчукопроизводство
 Възможност за внедряване на нови
технологии в селското стопанство

 Висок дял на население с нисък
образователен ценз
 Продължаващо влияние на
икономическата и финансова криза
и по-нататъшно намаляване на
инвестициите и/или затваряне или
фалити на предприятия
 Недостатъчно средства за
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и за развитие на устойчиво

реализация на екологични и

земеделие

инфраструктурни проекти

 Възможностите за развитие на

 Липса на облекчения и

туризъм с комбиниране на

консултации при започване на

туристически пакети със съседни

бизнес – регистрации, данъци,

общини

първоначално финансиране;

 Разширяване на производството в

 Липса на капацитет за стартиране

съществуващите предприятия от

и развитие на устойчив бизнес;

преработващата промишленост –

 Липса на достатъчно финансов

по- нататъшно обвързване между
земеделски и преработвателни
фирми

ресурс сред предприемачите;
 Непознаване на финансовите
схеми и инструменти за
подпомагане на бизнеса.
 Липса на мотивация и активност на
гражданите;
 Липса на граждански контрол
върху местната власт и
представителство на гражданите в
местната власт
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XII.

ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ПЕРУЩИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

ВИЗИЯ
Община Перущица – привлекателно място за бизнес, инвестиции и живот,
със съхранена природа, културни ценности и развит туризъм

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна
икономика
Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на частния сектор (най-вече МСП) и на
утвърдени предприятия в общината
Дейности:
1. Проект „Изграждане на логистични центрове”
2. Разработване на общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на
МСП;
3. Промоциране на утвърдените предприятия в общината
4. Създаване на бизнес справочник в интернет страницата на общината
5. Провеждане на периодични срещи с бизнеса за информиране относно общински
проекти;
6. Организиране на периодични форуми за развитието на местния бизнес с акценти
върху иновациите;
7. Стимулиране създаването на клъстери, ориентирани към традиционния отрасъл:
хранително-вкусовата промишленост и туризъм (в т.ч. семейни винарски къщи)
Мярка1.1.2.:Подпомагане и развитие на МИГ
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Мярка1.1.3.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Дейности:
1. Проект „Създаване на консултативен център за предоставяне на бизнес услуги”
2. Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране на дейността;
3. Популяризиране на данъчните преференции и облекчения, които могат да се
ползват при наемане на лица от определени рискови групи на пазара на труда;
4. Посредничество и улесняване предоставянето на разрешителни, достъп до
стопанска площ.
Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии
Мярка 1.2.1.:Развитие на градско растениевъдство
Дейности:
1. Стимулиране на отглеждането на традиционните за общината култури –
многогодишни плодови и трайни насаждения;
2.

Стимулиране на създаването на мрежа за консултации и обмяна на опит за
млади фермери;

3. Стимулиране развитието на биоземеделие
Мярка 1.2.2.: Развитие на градско животновъдство
Дейности:
1. Стимулиране на отглеждането на животни в общината;
2. Стимулиране увеличението на броя на животните и нивото на селекционната
дейност за повишаване на продуктивни показатели в животновъдството;
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни форми на туризъм
Дейности:
1. Социализация на археологически обект 'ЧЕРВЕНА ЦЪРКВА"
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2. Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура
3. Реставрация на църквата "Архангел Михаил" и създаване на музей на открито в
пространството между нея, Дановото училище и сградата на Исторически музей
4. Създаване на културен маршрут със съпътстващите дейности по изграждане на
адекватна инфраструктура, разкриване, реставрация и консервация,
социализация и промотиране, който да обхваща следните обекти: Духова
могила, Банова могила, Разсечена могила, Червената църква, Енеолитно селище,
Исторически и културни обекти в Перущица - Исторически музей, църквата
"Архангел Михаил", Даново училище, старата част, Манастира "Св. Теодор
Тирон" и крепостта Шеристица, села Скобелево, Върховръх, село Чурен,
Комаров камък, Тъмраш
5. Създаване на нови екопътеки
6. Създаване на интегриран туристически продукт „Дестинация Перущица”
Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на
Перущица като туристическа дестинация
Дейности:
1. Изработване на нова маркетингова стратегия, издаване на брошури, направата на
нарочни сувенири, свързани със събития от историята и културата на града,
филми, и други.
2. Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на възможностите за
туризъм в общината.
Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за локализация на бизнеса
Мярка 1.4.2.: Активно участие на общинската администрация като партньор на
бизнеса
Дейности:
1. Проект „Модерна администрация в подкрепа на бизнеса” - предоставяне на
качествени и достъпни административни услуги чрез инвестиране в обновяване
на софтуерната и хардуерната база на община Перущица
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2. Подкрепа от страна на общината за създаването на партньорства с бизнеса в
страната чрез побратимяване с общини от държави на ЕС.
Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции чрез установяване на трайни бизнес
партньорства за развитие на ПЧП
Дейности:
1. Проект „По пътя на виното” – създаване на ПЧП за изграждане на винен
клъстер
2. Създаване/разширяване на контактите с чужди бизнес партньори чрез
организиране и участие в бизнес-форуми, семинари, срещи;
3. Създаване и развитие на ПЧП за съвместно участие в проекти за
икономическо развитие.

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване
общината, съчетано с опазване на околната среда

на

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
Мярка

2.1.1:

Разширяване

и

модернизация

на

местната

транспортна

инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт
Дейности:
1. Ремонт и благоустрояване на площад „27 Априлий”
2. Ремонт и благоустрояване на улична мрежа
3. Благоустрояване на автобусните спирки
Мярка 2.1.2: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването
на отпадните води
Дейности:
1. Проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащи колектори,
доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа
2. Проект „Чиста питейна вода”
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Мярка 2.1.3.: Подобряване на електроснабдяването
Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и

МТБ на образователната

инфраструктура
Дейности:
1. Проект за подобряване на материално-техническата база на учебните
заведения в общината - на учебна техника/интерактивни дъски, лаптопи,
дидактични помагала, подновяване на физкултурните пособия със
съвременни такива, обзавеждане на детските групи (вкл. шкафове,
килими,пътеки, маси, матраци), съвременна база за игри на двора,
оборудване на кухненски блок: нови печки,фурни и др.
2. Реконструкция и обновяване на спортните площадки в ОУ” Петър Бонев”
и Професионалната гимназия по лозарство и винарство

Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и МТБ на здравната и социалната
инфраструктура
Дейности:
1. Проект за обновяване и реконструкция на здравен център- поликлиника
2. Изграждане на дневен център
Мярка 2.1.6: Подобряване на състоянието и МТБ на културната инфраструктура
и опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности в общината
Дейности:
1. Реставриране, опазване и адаптиране на недвижимите културни ценности на
територията на общината и терените около тях;
2. Интегриране на културното наследство в стратегиите и ОУП на община
Перущица;
3. Разработване на карта на недвижимите културни ценности на територията на
общината.
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Мярка 2.1.7.: Подобряване на състоянието и МТБ на административни сгради
Дейности:
1. Реконструкция и обновяване на сградата на Младежки дом чрез изготвяне на
проекти за кандидатстване чрез външно финансиране
2. Подобряване на достъпността за хора с увреждания до административните
сгради.
3. Обновяване и реконструкция на сградата на общината
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на атмосферния въздух
Дейности:
1. Внедряване на електрически метачки за почистване на улиците в града.
Мярка 2.2.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси и опазване на
чистотата им
Дейности:
1. Tехнически проект: Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащи
колектори, доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа.
Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на отпадъците чрез предотвратяване или
ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната
среда
Дейности:
1. Проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на

община Перущица, находящо се в местност „Манолеви ниви”.
2. Проект „Въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от

обществени зелени площи, паркове, градини”.
3. Проект „Въвеждане на разделно събиране и третиране на биоразградимите

битови отпадъци от домакинствата – организиране на система за разделно
събиране на биоразградимите битови отпадъци чрез поставяне на кафяв
контейнер до контейнерите за общия битов отпадък”.
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4. Проект

„Насърчаване

на

домашното

компостиране.

Повишаване

на

информираността на населението за ползите и изискванията за разделно
събиране и оползотворяване на биоотпадъците”
Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система в общината и възстановяване и
опазване на зелените площи
Дейности:
1. Проект „Зелена община” - поддържане на зелените площи, паркове, детски
площадки
Мярка 2.2.5. Повишаване на сигурността на гражданите чрез грижа за
безпризорните животни
Мярка 2.2.6.: Опазване на биоразнообразието
Дейности:
1. Проект „Зелена пътека” - изготвяне на туристически маршрут до защитената
местност „Перестица” при спазване на изискванията за защита на - скални
масиви и вековна буково-дъбова гора, лечебни растения.
2. Повишаване на информираността на населението за нуждата от опазване на
биоразнообразието.
Мярка 2.2.7.: Подобряване на енергийната ефективност и

разширяване

използването на ВЕИ
Дейности:

1. Оказване помощ за изготвяне на проект по подобрение на топлоизточника и
топлопреносимата мрежа за ОДЗ „Тракийче”

2. Реконструкции и обновяване на обществени сгради
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Стратегическа цел 3: Социално развитие
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
Мярка 3.1.1.: Обхващане на населението с програми за здравна профилактика и
подобряване на условията за достъп до първична и специализирана медицинска
помощ
Дейности:
1. Изграждане на звено за неотложна помощ.
2. Провеждане на безплатни профилактични прегледи на социално слаби
български граждани от специализиран медицински персонал;
Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до
дентално медицински услуги
Дейности:
1. Провеждане на информационни здравни кампании;
2. Повишаване информираността на населението за достъпа до здравни услуги
съобразно нормативните документи;
3. Провеждане на безплатни дентални профилактични прегледи на социално слаби
български граждани.
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване на учебните заведения
Дейности:
1. Проект „Достъпна интернет среда” - въвеждане на интернет във всяка класна
стая и оборудване на виртуална класна стая
2. Проект „Модерна библиотека” - разширяване на библиотечния фонд с нови
книги, помагала по отделните предмети , енциклопедии
Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми
на заниманията на деца и младежи
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Дейности:
1. Проект „Всички заедно творим” – под формата на общо училищен празник
2. Проект „Спортен уикенд”
3. Проект „Музей - училище”
Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от
местно значение и професии с трудова реализация
Дейности:
1. Организиране и провеждане на професионално насочване на всеки ученик;
2. Разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между
изграждащите от образованието умения и нуждите на пазара на труда;
3. Създаване на специализирани паралелки с изучаване на английски, френски,
немски и др. езици;
4. Организиране на форми за развитие на творческите таланти.
Мярка 3.2.4.: Обучения и допълнителна квалификация на преподавателите за
подобряване на учебния процес
Дейности:
1. Проект ”Повишаване на квалификацията на учителите на територията на
общината”
Мярка 3.2.5.: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в
образователната

система,

осигуряване

на

качествено

образование

в

мултикултурна образователна среда
Дейности:
1. Проект „Училище за успешни родители”/ на теми: Хигиена и здравословно
хранене, Педагогически знания за възпитанието на децата, Възпитание на
трудови навици в семейството, Сексуална култура
2. Проект „Целодневно училище” - обезпечаване на оптимални условия за
целодневно обучение с цел прибиране и задържане на всички ученици
Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта
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Дейности:
1. Проект „Спорт за децата в свободното време”
2. Проект: „Спорт за най-малките“
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и създаване на нови социални услуги в
общината
Дейности:
1. Създаване на дневен център чрез ПЧП
2. Подобряване дейността на Домашен социален патронаж
3. Проект „Обществена трапезария”
4. Проект „Център за обществена подкрепа”
Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на
други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и
провеждане на активна политика в пазара на труда
Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и дългосрочната безработица
Дейности:
1. Проект „Обучение на тема - организационни, лидерски и комуникативни умения,
както и умения за работа в екип”
2. Участие на ученици в процеса на вземане на решения на всички нива в
училищните структури и оптимизиране работата на училищните съвети
3. Организиране спортни и туристически прояви, целящи подобряване на
физическата активност на подрастващите и млади хора и включването им в
практикуването на спортни и туристически дейности
Мярка 3.3.4.: Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в
обществения и икономическия живот
Дейности:
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1. Стимулиране на лицата над 16 години от ромския етнос за продължаване на
образованието
2. Предприемане на мерки за повишаване на здравната култура, превенция на
ранни бракове и бременност сред малолетни и непълнолетни лица от ромския
етнос
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
Мярка 3.4.1.: Провеждане на културните събития и фестивали в общината и
подпомагане организирането на нови
Дейности:
1. Изготвяне и приемане на годишни културни планове, съобразени със
спецификата и традициите в общината
Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране развитието на културните институции в
общината

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет
и подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета
Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване организацията на управление и работа в
общинската администрация
Дейности:
1. Предоставяне на качествени административни услуги
2. Навременна актуализация на вътрешно-ведомствените документи и правилници
в резултат на промени в националното и европейско законодателство
3.
Мярка

4.1.2.:

Повишаване

квалификацията и

уменията на

общинската

администрация
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
ОПАК, съфинансирана от Европейския

94

Дейности:
1. Проект „Специализирани обучения на административните служители за
повишаване на професионалната им квалификация”
Мярка 4.1.3.: Популяризиране на дейностите на общината
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество
Мярка 4.2.1.: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини
за съвместна работа и участие в проекти
Мярка 4.2.2.: Развитие на международно сътрудничество и побратимяване с
общини от ЕС и извън него
XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА

Стратегическа цел 1: Развитие на динамична и конкурентоспособна
икономика
Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал
 Брой разработени общински програми за насърчаване и подкрепа развитието на
МСП;
 Брой проведени срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти;
 Брой организирани форуми за развитието на местния бизнес с акценти върху
иновациите.
Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии
 Повишен годишен добив от плодови и трайникултури в %;
 Брой млади фермери, включени в мрежа за консултации и обмяна на опит;
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 Брой отглеждани животни;
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
 Брой създадени и/или реновирани туристически обекти;
 Брой

привлечени

чужди

инвеститори

за

развитие

на

туристическа

инфраструктура;
 Км създадена специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи;
 Брой създадени Центрове за туризъм и отдих покрай реките;
 Брой участия в туристически борси;
 Брой проведени рекламни кампании за популяризиране на възможностите за
туризъм в общината.
Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната активност
 Брой новоизградени, доизградени/модернизирани индустриални зони на гр.
Перущица;
 Брой

организирани и брой участия в бизнес-форуми, семинари, срещи за

създаване на партньорства с бизнеса в страната и чужди бизнес партньори;
 Брой проекти, осъществени с ПЧП в общината.

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване
общината, съчетано с опазване на околната среда

на

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата
 Км ремонтирана/рехабилитирана общинската пътна мрежа и градската улична
мрежа;
 Брой подменени автобусни спирки;
 Км рехабилитирана съществуваща ВиК мрежа;
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 Км изградена канализационна мрежа.
 Брой училища и детски градини , с извършен текущ ремонт на сградния фонд,
и/или подновено обзавеждане и оборудване;
 Брой здравни заведения с ремонт на сградния фонд и/или подновено
обзавеждането и оборудването;
 Брой социални заведения с осъществен ремонт и/или подобрена МТБ;
 Брой реставрирани/адаптирани недвижими културни ценности натериторията на
общината;
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
 Кв.м нови затревените площи в общината;
 Брой новозакупени прибори за усъвършенстване и разширяване на система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки в общината;
 Брой проведени информационни и образователни кампании;
 Брой граждани взели участие в кампания „Да изчистим България за един ден“;
 Кв.м. новоизградени поливни водопроводи за поддържане на зелените площи;
 Брой топлинно санирани обществени сгради;
 Брой училища, детски заведения, сгради на общината и др. с внедрени модели за
ползване на алтернативни източници на енергия;

Стратегическа цел 3: Социално развитие
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните услуги и достъпа до тях
 Брой

социално

слаби

български

граждани,

обслужени

от

безплатни

профилактични прегледи;
 Брой проведени информационни здравни кампании;
 Брой социално слаби български граждани, обслужени от безплатни дентални
профилактични прегледи.
Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община
Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма
ОПАК, съфинансирана от Европейския

97

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до образованието и
създаване на благоприятна среда за реализация на младото поколение
 Брой закупени компютърни конфигурации;
 Брой създадени информационни системи, виртуални библиотеки и др.
 Брой ученици, включени в провеждането на професионално насочване на всеки
ученик;
 Брой ученици, включени в специализирани паралелки с изучаване на английски,
френски, немски и др. езици и спортни паралелки;
 Брой преподаватели, взели участие в обучения и допълнителна квалификация на
 Брой училища с подобрени бази за спорт;
 Брой изградени спортни площадки в общината;
 Брой деца взели участие в спортни прояви;
 Брой деца, взели участие в ежегоден спортен празник.
Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните услуги и интегриране на
групи в социална изолация и малцинствени групи
 Брой граждани, ползващи съществуващите социални услуги в общината: личен
асистент, социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж,
социалната кухня;
 Брой разкрити нови социални услуги;
 Брой безработни граждани, взели участие в обучения за придобиване на
професионална квалификация и преквалификация, съобразено с нуждите на
пазара на труда;
 Брой подпомогнати лица от групите в неравностойно положение за постигане на
лична реализация.
 Брой младежи, обслужени от професионален център за специализирана помощ;
 Брой безработни роми, започнали работа;
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 Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни лица за
ключови компетентности;
 Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен
бизнес.
Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на населението
 Брой проведени фестивали/културни събития;
 Брой новосъздадени фестивали и културни събития;
 Брой съвместни проекти на културни институции на територията на общината;

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет
и подобряване на териториалното сътрудничество
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите, предоставяни от
общината и подобряване на капацитета
 Брой електронно подадени документи;
 Брой служителите на общинска администрация, участвали в обучения за
повишаване на капацитета и работната култура;
Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства и международно
сътрудничество
 Брой проведени срещи и форуми със съседни общини за създаване на връзки;
 Брой осъществени съвместни проекти със съседни общини ;
 Брой международни проекти за обмяна на опит и добри практики, в които
участва общината;
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XIV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА
Организацията и методът за изпълнение на Общинския план за развитие
обхващат системите за управление и контрол, наблюдение и оценка на всички етапи на
изпълнението на плана. В процеса на реализация на плана ще се спазват и принципите
на отговорно и добро управление, ефективен финансов контрол, разделение на
правомощията при осъществяване на управленските функции, предотвратяване и
корекция на нередностите при изпълнението на конкретните дейности
Орган за управление на Общинския план за развитие е Кметът на общината. От
формулираните цели произлиза сложен комплекс от интервенции, надхвърлящи
досегашните задължения и капацитет на общинската администрация.
Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР.
Функциите на ОС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация за
оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните структури от
общинската администрация, изпълняващи ОПР, както и поддържане на непрекъсната
комуникация с централните и местните институции. ОС утвърждава необходимите
мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана.
Успоредно е хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство
и утвърдените норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на
резултатите от ОПР в публичното пространство.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да бъде формална.
Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор и социалните партньори е
необходимо условие за реализация на предприетите мерки и проекти. Наличието или
липсата на идеи, компетенции, мотивация и пари се съдържа в местната власт. Освен
това е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на общия капацитет на
общинската администрация, както и на партньорите на общинското развитие, както е
посочено в Стратегическа цел 4 на плана.
Органът за управление /Кметът на общината/ е отговорен за:


организацията и координацията на системата за събиране на

статистическа и финансова информация за изпълнението на плана;
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организацията и контролната дейност по изпълнението на

Програмата за реализация на Общинския план за развитие;


изготвянето и представянето на годишни доклади и заключителен

доклад за изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие за одобряване от Общински съвет;


организирането

на

междинна

и

заключителна

оценка

на

постигнатия напредък при изпълнението на целите и приоритетите;


ефективното финансово управление и контрол;



координацията и съответствието със секторни политики на местно,

областно/регионално и национално ниво;


спазването на съответното законодателство, нормативната уредба

и методическите указания на компетентните органи;


осигуряването на публичност и прозрачност на Общинския план за

развитие както и на действията по реализацията му.
В своята дейност Кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска
администрация. Специализираните звена на общинската администрация са отговорни
за оперативното управление на плана - административно и финансово управление,
финансов контрол и вътрешен одит.
Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана.
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация,
необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работа по
изпълнение на Общинския план за развитие. По този начин може да се сравни реалният
напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности.
Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и изпълнява
основна функция: обратна връзка по предотвратяване на рисковете пред изпълнението
на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничаване между мониторинг и оценка,
може да се каже, че "оценката започва там, където свършва мониторингът". Оценката
се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато мониторингът е
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насочен главно към ресурсите, трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна
дейност, докато оценяването е не постоянна дейност. Мониторингът преди всичко дава
информация, докато оценката "преценява" тази информация.
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на
Общинския план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение,
назначена със заповед на Кмета. Функциите по наблюдението обхващат:


разглеждане и утвърждаване индикаторите за наблюдение на

изпълнението на плана;


периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на

целите;


анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, целите,

мерките и степента на постигане на интервенциите;


разглеждане резултатите от междинната оценка, ако такава е

възложена;


ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който Кметът

внася в Общинския съвет;


разглеждане предложения за преразпределение на средствата по

приоритетите, целите и мерките;


предложения за промени, свързани с постигането на целите плана

или подобряване на управлението му.
Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния
доклад за изпълнение на плана.
Докладите съдържат информация за:


промените в социално-икономическите условия и секторните

политики за развитие на местно, регионално и национално ниво;


постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките

и индивидуалните проекти и схеми за подпомагане;


финансовото изпълнение на проектите;
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действията, предприети с цел осигуряване на качество и

ефективност при изпълнение на плана включващи:
 мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените
механизми за събиране на данни;
 преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на
изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 мерките за осигуряване на публичност
 мерките

за

постигане

на

необходимото

съответствие

със

секторните политики и програми.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината - настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност
за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на
междинна и последваща/заключителна оценка, както и оценки по отделни теми или
проекти.
Изводите на междинната оценка отвеждат до евентуалната актуализация на ОПР.
Главните причини за промяна на плана могат да бъдат продиктувани от динамичните
социални и икономически процеси на общинско ниво, заедно с възникнали съществени
изменения в екологичната обстановка. Към тези обстоятелства се присъединяват и
важни промени в законодателната и стратегическата рамка – набора от европейските и
националните нормативни и стратегически документи, основните политики и
секторните планове и програми. Междинната оценка следва да оцени значимостта на
настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях. Оценката
определя дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането
на нови проекти – изработването на актуализиран документ със срок за изпълнение
оставащото време от програмния период. Друга възможност е решението за
актуализиране само на програмата за реализация.
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Настоящият общински план за развитие е отворена система – по отношение на
мерките и интервенциите.
ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

XV.

ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се
основават на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и
заинтересованите страни във всичките му етапи. Подходът за осъществяване на този
процес може да бъде формален и неформален. При формалния подход гражданското
участие и взаимодействието на управляващите със заинтересованите страни се
основава на законова регламентация – кой, как и къде може да участва, докъде се
простират правата на участниците и какви административни действия ще предизвика
тяхното участие. При неформалния подход участието не е твърдо регламентирано и
може да бъде структурирано и реализирано по различен начин в зависимост от
условията, желанието и разбирането на управляващите и активността на гражданите.
Действията им се основават на партньорство и съвместно вземане на решения.
Необходими предпоставки за успешно включване на всички заинтересовани
страни
 Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;


Предоставяне на актуална и разбираема предварителна информация по темите
за дискусия;

 Осигуряване на равен достъп и представителство на всички заинтересовани
обществени групи;
 Включване на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите
решения и политики;
 Сътрудничество с всички на принципа на равнопоставеност и зачитане на
гражданските права.
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Мерки за консултиране на партньорите
Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на
Общинския план за развитие, неговото управление, наблюдението и оценката на
постигнатите резултати.
Консултациите имат за цел координация и мобилизация на всички ресурси на
общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и идеи за
успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
основни

участници

–

местни

власти,

социални

партньори,

неправителствен

организации, частен бизнес, областен управител и областна администрация.
Обобщените резултати от процеса на консултации водят до последваща актуализация
на плана съобразно настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието
на общината.
Формите

на

консултиране

и

взаимодействие

включват

създаването

на

специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми,
съвместни комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и дискусии,
гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
Информация и публичност
Органите, звената и организациите, извършващи действия в рамките на
правомощията си по изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват
своевременна информация за характера и същността на тези действия, за
необходимостта и потенциалните ползи от извършването им, за последиците от тях,
както и за постигнатите резултати включително относно помощта, предоставена на
общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към:
 широката общественост;
 потенциалните бенефициенти по отделните мерки и проекти;
 лицата и организациите, осъществяващи промоцията на индивидуални проекти;
 осигуряване на прозрачност на действията и отчетност на средствата.
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XVI. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦA
Източник
на средства

Дейност

Фондове на
Средства от Средства от ЕС, друга
Срок на
Стойност общински
държавен
чуждестранна Частни
изпълнение /хил.лв./ бюджет
бюджет
помощ
източници

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА
ДИНАМИЧНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА
ИКОНОМИКА

2014 - 2020

7130

379.7

Приоритет 1.1: Развитие на местната икономика чрез
използване на местния потенциал

2014 - 2020

4810

Приоритет 1.2: Развитие на селското стопанство чрез
въвеждане на иновативни технологии
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма

2014 - 2020
2014 - 2020

Приоритет 1.4.: Насърчаване на инвестиционната
активност

297

5692.4

760.9

240.5

3848

721.5

108
1980

5.4
99

86.4
1584

16.2

2014 - 2020

232

34.8

174

23.2

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното
обезпечаване на общината, съчетано с опазване на
2014 - 2020
околната

43854

2192.7

4385.4

37275.9

0

Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и развитие на
инфраструктурата
Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда

39940
3914

1997
195.7

3994
391.4

33949
3326.9

Стратегическа цел 3: Социално развитие

2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020

1 758

93.9

169.8

1406.4

87.9

Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на здравните
услуги и достъпа до тях

2014 - 2020

108

5.4

10.8

86.4

5.4

297

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ОПАК, съфинансирана от Европейския

Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на и достъпа до
образованието и създаване на благоприятна среда за
реализация на младото поколение

2014 - 2020

552

27.6

55.2

441.6

27.6

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на социалните
услуги и интегриране на групи в социална изолация и
малцинствени групи

2014 - 2020

978

48.9

97.8

782.4

48.9

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния статус на
населението

2014 - 2020

120

12

6

96

6

Стратегическа цел 4: Повишаване на
административния капацитет и подобряване на
териториалното сътрудничество

2014 - 2020

328

16.4

32.8

278.8

0

Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на услугите,
предоставяни от общината и подобряване на капацитета

2014 - 2020

308

15.4

30.8

261.8

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните партньорства,
трансграничното и международно сътрудничество
ОБЩО:

2014 - 2020
2014 - 2020

20
53 070

1
2 683

2
4 885

17
44 654

849
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XVII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Източник
на средства

Мярка / дейност

Стойност
Година на /хил.лв./
реализация
Проектна
/ срок на
Общински Държавен
готовност изпълнение
бюджет
бюджет

Фондове на ЕС,
друга
чуждестранна
помощ

Частни
източници

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА
Общо
Приоритет 1.1: Развитие на местната
икономика чрез използване на местния
потенциал

-

2014 - 2020

7130

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4810

Мерки
Мярка1.1.1.: Подкрепа за развитието на
частния сектор (най-вече МСП) и на
утвърдени предприятия в общината
Проекти:

-

630
2014 - 2020
525
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„Изграждане на логистични центрове”

не

Разработване на общинска програма за
насърчаване и подкрепа развитието на МСП

не

Промоциране на утвърдените предприятия в
общината

не

Създаване на бизнес справочник в интернет
страницата на общината

не

Провеждане на периодични срещи с бизнеса за
информиране относно общински проекти
Организиране на периодични форуми за
развитието на местния бизнес с акценти върху
иновациите

не

Стимулиране създаването на клъстери,
ориентирани към традиционния отрасъл:
хранително-вкусовата промишленост
Мярка 1.2.2.:Подпомагане и развитие на МИГ

Мярка1.1.3.: Подпомагане предоставянето
на бизнес услуги, свързани със стартиране
на нов бизнес и/или създаването на нови
работни места
Проекти:
Създаване на консултативен център за
предоставяне на бизнес услуги

2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020

не

500

√

√

√

10

√

√

√

10

√

√

√

5

√

√

√

0

√

0

√

0

√

4000

√

√

√

180

√

√

√

√

2014 - 2020
не
2014 - 2020
не

2014 - 2020

2014 - 2020

150
не

2014 - 2020

50
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Намаляване на административните процедури и
ускорено преминаване при регистриране,
строителство и стартиране на дейността

не

Популяризиране на данъчните преференции и
облекчения, които могат да се ползват при
наемане на лица от определени рискови групи на
пазара на труда

не

Посредничество и улесняване предоставянето на
разрешителни, достъп до стопанска площ

не

Приоритет 1.2: Развитие на селското
стопанство чрез въвеждане на иновативни
технологии

-

100

√

0

√

0

√

√

2014 - 2020

2014 - 2020
2014 - 2020

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

108

Мерки
Мярка 1.2.1.:Развитие на земеделието
Проекти:

-

72
60

Стимулиране на отглеждането на традиционните
за общината многогодишни плодови и трайни
култури

не

Стимулиране на създаването на мрежа за
консултации и обмяна на опит за млади фермери

не

Стимулиране развитието на биоземеделие

2014 - 2020

0

√

50

√

√

√

10

√

√

√

2014 - 2020

не

2014 - 2020
2014 - 2020
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Мярка 1.2.2.: Развитие на
животновъдството
Проекти:

-

36

√

√

√

10

√

√

√

20

√

√

√

30

Стимулиране на отглеждането на традиционните
за общината животни

не

Стимулиране увеличението на броя на животните
и нивото на селекционната дейност за повишаване
на продуктивни показатели в животновъдството

не

Приоритет 1.3. : Развитие на туризма

2014 - 2020

2014 - 2020

2014 - 2020
-

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

250

√

√

√

100

√

√

√

200

√

√

√

1980

Мерки
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни
форми на туризъм

-

2014 - 2020

1740
1450

Проекти:
Социализация на археологически обект
'ЧЕРВЕНА ЦЪРКВА"

не

Създаване, реновиране и поддържане на
туристическата инфраструктура

не

Реставрация на църквата "Архангел Михаил" и
създаване на музей на открито в пространството
между нея, Дановото училище и сградата на
Исторически музей

не

2014 - 2020
2014 - 2020

2014 - 2020

Този документ е създаден в рамките на проект „Чрез ефективно партньорство за разработване на политики в община Перущица” - договор рег. № 13-13-37/25.10.2013 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ОПАК, съфинансирана от Европейския

112

Създаване на културен маршрут със
съпътстващите дейности по изграждане на
адекватна инфраструктура, разкриване,
реставрация и консервация, социализация и
промотиране, който да обхваща следните обекти:
Духова могила, Банова могила, Разсечена могила,
Червената църква, Енеолитно селище,
Исторически и културни обекти в Перущица Исторически музей, църквата "Архангел Михаил",
Даново училище, старата част, Манастира "Св.
Теодор Тирон" и крепостта Шеристица, села
Скобелево, Върховръх, село Чурен, Комаров
камък, Тъмраш
Създаване на нови екопътеки
Създаване на интегриран туристически продукт
„Дестинация Перущица”

не

√

√

√

100

√

√

√

300

√

√

√

√

√

√

2014 - 2020
не
не

Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова
политика за популяризиране на Перущица
като туристическа дестинация
Проекти:
Изработване на нова маркетингова стратегия,
издаване на брошури, направата на нарочни
сувенири, свързани със събития от историята и
културата на града, филми, и други

500

2014 - 2020
2014 - 2020

240
2014 - 2020
200
не

100
2014 - 2020
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Провеждане на рекламни кампании за
популяризиране на възможностите за туризъм в
общината

Приоритет 1.4.: Насърчаване на
инвестиционната активност

не

100

√

√

√

2014 - 2020
-

√

√

100

√

√

60

√

√

√

50

√

√

√

0

√

72

√

√

√

2014 - 2020

√

232

Мерки
Мярка 1.4.1.: Развитие на зоните за
локализация на бизнеса
Мярка 1.4.2.: Активно участие на
общинската администрация като партньор
на бизнеса
Проекти:

2014 - 2020
2014 - 2020

50

„Модерна администрация в подкрепа на бизнеса”
- предоставяне на качествени и достъпни
административни услуги чрез инвестиране в
обновяване на софтуерната и хардуерната база на
община Перущица

не

Подкрепа от страна на общината за създаването на
партньорства с бизнеса в страната чрез
побратимяване с общини от държави на ЕС.

не

Мярка 1.4.3.: Приличане на инвестиции
чрез установяване на трайни бизнес
партньорства за развитие на ПЧП

2014 - 2020

2014 - 2020
2014 - 2020
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Проекти:

60

„По пътя на виното” – създаване на ПЧП за
изграждане на винен клъстер

не

Създаване/разширяване на контактите с чужди
бизнес партньори чрез организиране и участие в
бизнес-форуми, семинари, срещи

не

Създаване и развитие на ПЧП за съвместно
участие в проекти за икономическо развитие

2014 - 2020

50

√

√

√

10

√

√

√

0

√

2014 - 2020
не
2014 - 2020

Стратегическа цел 2: Инфраструктурното обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната среда
-

Общо
Приоритет 2.1: Подобряване състоянието и
развитие на инфраструктурата

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

43854

2014 - 2020

√

39940

Мерки
Мярка 2.1.1: Разширяване и модернизация
на местната транспортна инфраструктура пътна мрежа, публичен транспорт
Проекти:

2014 - 2020

3060
2550
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Ремонт и благоустрояване на площад „27
Априлий”
Ремонт и благоустрояване на улична мрежа
Благоустрояване на автобусните спирки

Мярка 2.1.2: Подобряване на
водоснабдяването, канализацията и
пречистването на отпадните води

не
не
не

Проект „Чиста питейна вода”

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

20000

√

√

√

5000

√

√

√

1000

√

√

√

1440

√

√

√

2014 - 2020

2000

2014 - 2020

50

-

30000
2014 - 2020
25000

не
2014 - 2020
не

Мярка 2.1.3.: Подобряване на
електроснабдяването

-

Мярка 2.1.4.: Подобряване на състоянието и
МТБ на образователната инфраструктура

-

Проекти:

√

500

Проекти:
Пречиствателна станция за отпадъчни води,
довеждащи колектори, доизграждане и
реконструкция на ВиК мрежа

√

2014 - 2020

2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020

1200
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Подобряване на материално-техническата база на
учебните заведения в общината - на учебна
техника/интерактивни дъски, лаптопи, дидактични
помагала, подновяване на физкултурните пособия
със съвременни такива, обзавеждане на детските
групи (вкл. шкафове, килими,пътеки, маси,
матраци), съвременна база за игри на двора,
оборудване на кухненски блок: нови печки,фурни
и др.

не

Реконструкция и обновяване на спортните
площадки в ОУ” Петър Бонев” и Професионалната
гимназия по лозарство и винарство

не

Мярка 2.1.5.: Подобряване на състоянието и
МТБ на здравната и социалната
инфраструктура

-

Изграждане на дневен център

Мярка 2.1.6: Подобряване на състоянието и
МТБ на културната инфраструктура и
опазване и адаптиране на недвижимите
културни ценности в общината
Проекти:

√

√

√

200

√

√

√

1800

√

√

√

1000

√

√

√

500

√

√

√

660

√

√

√

2014 - 2020

2014 - 2020

2014 - 2020
1500

Проекти:
Обновяване и реконструкция на здравен центърполиклиника

1000

не
не

2014 - 2020
2014 - 2020

2014 - 2020

550
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Реставриране, опазване и адаптиране на
недвижимите културни ценности на територията
на общината и терените около тях

не

Интегриране на културното наследство в
стратегиите и ОУП на община Перущица

не

Разработване на карта на недвижимите културни
ценности на територията на общината

не

Мярка 2.1.7.: Подобряване на състоянието и
МТБ на административни сгради
Проекти:

√

√

√

0

√

√

√

50

√

√

√

1980

√

√

√

100

√

√

√

50

√

√

√

1500

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020
-

2014 - 2020

1650

Реконструкция и обновяване на сградата на
Младежки дом чрез изготвяне на проекти за
кандидатстване чрез външно финансиране

не

Подобряване на достъпността за хора с
увреждания до административните сгради

не

Обновяване и реконструкция на сградата на
общината

не

Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда

500

2014 - 2020

-

2014 - 2020
2014 - 2020
2014 - 2020

3914

Мерки
Мярка 2.2.1.: Опазване чистотата на
атмосферния въздух
Проекти:

-

2014 - 2020

24
20
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Внедряване на електрически метачки за
почистване на улиците в града

Мярка 2.2.2.: Рационално управление и
ползване на водните ресурси и опазване на
чистотата им

не

2014 - 2020

-

12

Мярка 2.2.3.: Подобряване управлението на
отпадъците чрез предотвратяване или
ограничаване на тяхното вредно
въздействие върху човешкото здраве и
околната среда

√

√

√

√

√

2014 - 2020

Проекти:
Технически проект: Пречиствателна станция за
отпадъчни води, довеждащи колектори,
доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа

20

10
не

√
2014 - 2020

-

√

10

2400

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2014 - 2020

Проекти:

2000

„Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци на община Перущица,
находящо се в местност „Манолеви ниви”

не

„Въвеждане на разделно събиране и
оползотворяване на отпадъци от обществени
зелени площи, паркове, градини”

не

2014 - 2020

2014 - 2020

500

1000
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„Въвеждане на разделно събиране и третиране на
биоразградимите битови отпадъци от
домакинствата – организиране на система за
разделно събиране на биоразградимите битови
отпадъци чрез поставяне на кафяв контейнер до
контейнерите за общия битов отпадък”
„Насърчаване на домашното компостиране.
Повишаване на информираността на населението
за ползите и изискванията за разделно събиране и
оползотворяване на биоотпадъците”

Мярка 2.2.4.: Развитие на зелената система
в общината и възстановяване и опазване на
зелените площи

не

√
2014 - 2020

Мярка 2.2.5. Повишаване на сигурността на
гражданите чрез грижа за безпризорните
животни
Мярка 2.2.6.: Опазване на
биоразнообразието
Проекти:

√

√

√

500

не

√
2014 - 2020

-

0
120

√

2014 - 2020

Проекти:
„Зелена община” - поддържане на зелените площи,
паркове, детски площадки

√

100
не

2014 - 2020

100

2014 - 2020
-

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

20
132
110
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„Зелена пътека” - изготвяне на туристически
маршрут до защитената местност „Перестица” при
спазване на изискванията за защита на - скални
масиви и вековна буково-дъбова гора, лечебни
растения

не

Повишаване на информираността на населението
за нуждата от опазване на биоразнообразието

не

Мярка 2.2.7.: Подобряване на енергийната
ефективност и разширяване използването
на ВЕИ

-

√
2014 - 2020

100

2014 - 2020

10
1206

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2014 - 2020

Проекти:

1005

Оказване помощ за изготвяне на проект по
подобрение на топлоизточника и
топлопреносимата мрежа за ОДЗ „Тракийче”

не

Реконструкции и обновяване на обществени
сгради

не

√
2014 - 2020

5

2014 - 2020

1000

√

Стратегическа цел 3: Социално развитие
Общо
Приоритет 3.1.: Подобряване качеството на
здравните услуги и достъпа до тях

2014 - 2020
-

2014 - 2020

1 758
108

Мерки
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Мярка 3.1.1.: Обхващане на населението с
програми за здравна профилактика и
подобряване на условията за достъп до
първична и специализирана медицинска
помощ

2014 - 2020

Проекти:
Изграждане на звено за неотложна помощ
Провеждане на безплатни профилактични
прегледи на социално слаби български граждани
от специализиран медицински персонал

Мярка 3.1.2.: Повишаване на здравната
култура и подобряване на достъпа до
дентално медицински услуги
Проект:
Провеждане на информационни здравни кампании
Повишаване информираността на населението за
достъпа
до
здравни
услуги
съобразно
нормативните документи
Провеждане
на
безплатни
дентални
профилактични прегледи на социално слаби
български граждани

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

84
70

не

2014 - 2020

50

2014 - 2020

20

2014 - 2020

24

не

20
не

2014 - 2020

0

2014 - 2020

0

2014 - 2020

20

не
не
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Приоритет 3.2.: Подобряване качеството на
и достъпа до образованието и създаване на
благоприятна среда за реализация на
младото поколение

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

552

Мерки
Мярка 3.2.1.: Информационно обезпечаване
на учебните заведения

-

2014 - 2020

Проекти:
„Достъпна интернет среда” - въвеждане на
интернет във всяка класна стая и оборудване на
виртуална класна стая
„Модерна библиотека” - разширяване на
библиотечния фонд с нови книги, помагала по
отделните предмети , енциклопедии

Мярка 3.2.2.: Подкрепа и разширяване на
извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи

150
не
2014 - 2020

100

2014 - 2020

50

2014 - 2020

132

не

-

Проекти:
„Всички заедно творим” – под формата на общо
училищен празник
„Спортен уикенд”
Проект „Музей - училище”

180

110
не
не
не

2014 - 2020

10

2014 - 2020

50

2014 - 2020

50
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Мярка 3.2.3.: Обучения и ориентация на
младото поколение към професии от местно
значение и професии с трудова реализация

√

2014 - 2020

Проекти:

20

Организиране и провеждане на професионално
насочване на всеки ученик
Разработване на учебни програми, преодоляващи
несъответствията между изграждащите от
образованието умения и нуждите на пазара на
труда
Създаване на специализирани паралелки с
изучаване на английски, френски, немски и др.
езици

не

Организиране на форми за развитие на
творческите таланти

не

Мярка 3.2.4.: Обучения и допълнителна
квалификация на преподавателите за
подобряване на учебния процес

24

2014 - 2020

0

√
√

не
2014 - 2020

20

2014 - 2020

0

2014 - 2020

0

2014 - 2020

60

не

-

Проекти:

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

50

”Повишаване на квалификацията на учителите на
територията на общината”

не

Мярка 3.2.5.: Обхващане и задържане на
ромските деца и ученици в образователната
система, осигуряване на качествено
образование в мултикултурна
образователна среда

-

2014 - 2020

2014 - 2020

50

60
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Проекти:
„Училище за успешни родители”/ на теми:
Хигиена и здравословно хранене, Педагогически
знания за възпитанието на децата, Възпитание на
трудови навици в семейството, Сексуална култура
„Целодневно училище” - обезпечаване на
оптимални условия за целодневно обучение с цел
прибиране и задържане на всички ученици

Мярка 3.2.6.: Развитие на спорта

50
не
2014 - 2020

2014 - 2020

20

2014 - 2020

96

Проекти:
„Спорт за децата в свободното време”
Проект: „Спорт за най-малките“

Приоритет 3.3.: Подобряване качеството на
социалните услуги и интегриране на групи
в социална изолация и малцинствени групи

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

30

не

-

√

80
не
не

2014 - 2020

30

2014 - 2020

50

2014 - 2020

978

Мерки
Мярка 3.3.1.: Поддържане на качеството и
създаване на нови социални услуги в
общината

2014 - 2020

876
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Проекти:
Създаване на Дневен център чрез ПЧП
Подобряване дейността на Домашен социален
патронаж
„Обществена трапезария”
Проект „Център за обществена подкрепа”

730
не
не
не
не

Мярка 3.3.2.: Обучение и квалификация на
възрастни, на трайно безработни и на други
лица от групите в неравностойно
положение на пазара на труда и провеждане
на активна политика в пазара на труда

-

Мярка 3.3.3.: Превенция на младежката и
дългосрочната безработица

-

2014 - 2020

300

2014 - 2020

30

2014 - 2020

100

2014 - 2020

300

2014 - 2020

60

2014 - 2020

42

Проекти:

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

35

„Обучение на тема - организационни, лидерски и
комуникативни умения, както и умения за работа в
екип”

не

Участие на ученици в процеса на вземане на
решения на всички нива в училищните структури
и оптимизиране работата на училищните съвети

не

2014 - 2020

2014 - 2020

10

√

√

√

√

0
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Организиране спортни и туристически прояви,
целящи подобряване на физическата активност на
подрастващите и млади хора и включването им в
практикуването на спортни и туристически
дейности

Мярка 3.3.4.: Създаване на условия за
равноправно интегриране на ромите в
обществения и икономическия живот
Проекти:
Стимулиране на лицата над 16 години от ромския
етнос за продължаване на образованието
Предприемане на мерки за повишаване на
здравната култура, превенция на ранни бракове и
бременност сред малолетни и непълнолетни лица
от ромския етнос

Приоритет 3.4.: Повишаване на културния
статус на населението

√

не
2014 - 2020

25

2014 - 2020

0
0

2014 - 2020

0

√

√

√

√

√
√

не

-

√

√

-

не

√

2014 - 2020

0

2014 - 2020

120

√

Мерки
Мярка 3.4.1.: Провеждане на културните
събития и фестивали в общината и
подпомагане организирането на нови

√

2014 - 2020

Проекти:
Изготвяне и приемане на годишни културни
планове, съобразени със спецификата и
традициите в общината

√

20
0

не
2014 - 2020

0

√
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Мярка 3.4.2.: Подпомагане и стимулиране
развитието на културните институции в
общината

√

2014 - 2020

√

√

100

Стратегическа цел 4: Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното сътрудничество
Общо
Приоритет 4.1.: Подобряване качеството на
услугите, предоставяни от общината и
подобряване на капацитета

√

2014 - 2020

328

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

308

Мерки
Мярка 4.1.1.: Усъвършенстване
организацията на управление и работа в
общинската администрация
Проекти:

-

Предоставяне на качествени административни
услуги

не

Навременна актуализация на вътрешноведомствените документи и правилници в резултат
на промени в националното и европейско
законодателство

не

Мярка 4.1.2.: Повишаване квалификацията
и уменията на общинската администрация

-

2014 - 2020

60
50

2014 - 2020

50

2014 - 2020

0

2014 - 2020

48
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Проекти:

40

„Специализирани обучения на административните
служители за повишаване на професионалната им
квалификация”

не

Мярка 4.1.3.: Популяризиране на
дейностите на общината

не

Приоритет 4.2. Стимулиране на местните
партньорства, трансграничното и
международно сътрудничество

2014 - 2020

40

2014 - 2020

200

2014 - 2020

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

20

Мерки
Мярка 4.2.1.: Създаване и утвърждаване на
трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти

-

Мярка 4.2.2.: Развитие на международно
сътрудничество

-

2014 - 2020

10

2014 - 2020

10
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XVIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ.
Възможните мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията
към вече настъпилите промени, за които община Сопот би могла да съдейства са
свързани с кандидатстване по проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското
и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на
атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които
могат да доведат до намаляване емисиите на парникови газове или поглъщането им
посредством изпълнение на следните примерни мерки. Тези други мерки могат да
включват повишаване на енергийната ефективност; увеличаване дела на енергията от
възобновяеми източници за собствени нужди, както и за покриване на обществени
разходи за вече съществуващи проекти за производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници; залесяване, повторно залесяване и промени в
земеползването; залесяването и повторното залесяване може да бъдат осъществявани
само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния регион или географски
пояс, а използваните методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните
достижения в тази област и опита с адаптацията към климатичните промени на
страните, подписали РКОНИК; разработване и внедряване на екологични технологии,
които стимулират повишаването на енергийната ефективност и/или използването на
енергия от възобновяеми източници; разработване и въвеждане на политика за
ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола
от Киото; образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на
административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по
ограничаване изменението на климата; повишаване информираността на широката
общественост по въпроси, свързани с изменението на климата; насърчаване на преход
към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт; мерки, насочени към
подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към
предоставяне на финансова помощ за преодоляване на социалните последици от
увеличаване цената на електроенергията за домакинства с ниски и средни доходи, както
и мерки за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници
от домакинствата за покриване на лични нужди.
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