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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
CORINE Coordination of the information of the environment
NUTS
Nomenclature des unités territoriales statistiques [Номенклатура за статистически
териториални единици]
SWOT
Силни и слаби страни, възможности и заплахи
АД
Акционерно дружество
АМ
Автомагистрала
АРИР
Агенция за регионално икономическо развитие
БВП
Брутен вътрешен продукт
ВиК
Водоснабдяване и канализация
ДМА
Дълготрайни материални активи
ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца
ЕАД
Еднолично акционерно дружество
ЕК
Европейската комисия
ЕООД
Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕС
Европейски съюз
ЕП
Европейски парламент
ЖП
Железопътен транспорт
ЗЖ
Защитени жилища
ЗРР
Закон за регионалното развитие
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
ИПГВР Интегриран план за градско развитие и възстановяване
ИСУН
Информационна система за управление и наблюдение
МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение
МЗ
Министерство на здравеопазването
МОМН Министерството на образованието и науката
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП
Малки и средни предприятия
НЖ
Наблюдавано жилище
НКПР
Национална концепция за пространствено планиране
НПО
Неправителствена организация
НПР БГ Национална програма за развитие България 2020
НСИ
Национален статистически институт
НСРР
Национална стратегия за регионално развитие
НЦТР
Национален център за териториално развитие
ОЕТК
Общоевропейски транспортен коридор
ООД
Дружество с ограничена отговорност
ОП
Оперативна програма
ОПР
Общински план за развитие
ОПКБИ Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика" 2007-2013
ОПЛ
Общо практикуващ лекар
ОС
Общински съвет
ОСР
Областна стратегия за развитие
ОЦПГ
Областен център по приемна грижа
ПДК
Пределно допустими концентрации
ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР
Програма за развитие на селските райони
ПСОВ
Пречиствателна станция за отпадъчни води
ПЧП
Публично-частно партньорство
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РЗИ
РЗК
РИМ
РИОСВ
РИО
ТПП
ФПЧ
ХВП
ЦСРИ

Регионален здравен инспекторат
Регионална занаятчийска камара
Регионален исторически музей
Регионална инспекция по околна среда и водите
Регионален инспекторат по образование
Търговско-промишлена палата
Фини прахови частици
Хранително-вкусова промишленост
Център за социална рехабилитация и интеграция
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СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фиг. 1. Община Павел Баня- местоположение
Фиг. 2. Град Павел Баня – местоположение
Фиг. 3. с. Габарево – местоположение
Фиг. 4. с. Горно Сахране-местоположение
Фиг. 5. с. Долно Сахране – местоположение
Фиг. 6. с. Манолово - местоположение
Фиг. 7. с. Осетеново-местоположение
Фиг. 8. с. Скобелево - местоположение
Фиг. 9. с. Турия –местоположение
Фиг. 10. с. Търничени -местоположение
Фиг. 11 с. Тъжа-местоположение
Фиг. 12. с. Виден – местоположение
Фиг. 13. с.Александрово -местоположение
Фиг. 14. Брой на фирмите в региона
Фиг .15. Нетни приходи от продажби
Фиг. 16 Нетни приходи от продажби за 2011
Фиг. 17. Средногодишен брой безработни за страната, 2000-2011
Фиг. 18. Доходи на домакинствата
Фиг. 19. Синтезен SWOT-анализ и пресичане на SWOT-компонентите
Фиг. 20. Обособяване на ключови теми
Фиг. 21. Структура на стратегическата част
Фиг. 22. Обобщена структура на дейностите

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
Табл. 1. Нетни приходи от продажби за област Стара Загора
Табл. 2.Стопански измерения на туризма в региона
Табл. 3. Леглови фонд – хотели на територията на община Павел Баня
Табл. 4. Леглови фонд - вили и частни квартири
Табл. 5. Население на общината по населено място и възраст
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
1.1.1. ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община Павел Баня
през следващите седем години. Пространственият обхват на ОПР включва град Павел Баня и
прилежащите й дванадесет села. Общинският план е със средносрочно действие, като времето за
неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС, започващ през 2014 и
завършващ през 2020 година. Предизвикателството пред разработването на ОПР на Павел Баня е
следствие на неговата значимост за управлението на общината, заедно с нейната специфика.
Отличителните черти на всяка община са аргументите при очертаването на нейната визия за
развитие до 2020. „Утвърждаване на община Павел баня като европейски туристически център,
с добре развита местна инфраструктура, предлагащ уникални туристически продукти с високо
качество, съчетаващи рационално използване на природните дадености: защитените територии
в Централен балкан, геотермалните извори и възвръщащите се традициите в земеделието и
животновъдството” . Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на
националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/
и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път
между Северна България и границите с Р Гърция и Р Турция. През общината преминава и главна жп
линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/. Съчетанието от горски и плодородни полски
територии, разкриват възможностите за рекреация и креативно селско стопанство.
Богатството на минералните води подсилва възможностите за туризъм в средногорските
райони на общината. Община Павел Баня притежава термо минерални води с национално значение,
които са в град Павел Баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки център с
национално значение.
От седемте естествени сондажни хидротермални източника извират
минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61 градуса и
общ дебит 950 л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални,
радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и
възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна
система, на гръбначния мозък и др. Характеристиките на минералните води в Павел баня са: Дебит:
16 л./секунда; Температура – 610 С; Минерализация – 0,62 G/L; Радон – 22,8 NC/L; Водороден сулфат
– 0,7 MG/L
Представените положителни черти не завършват цялостната ситуация в общината,
съпътствана и от множество предизвикателства. Характерен е нарушеният баланс между общинския
център и селата от обкръжението му. Демографският отлив, липсата на икономическа активност и на
осигурено комфортно обитаване са задача пред управлението през следващите години. Изявата на
селата и тяхната специфика, провокирането на сътрудничество и партньорство между съседни села,
могат да възстановят цялостния баланс и да стимулират по-пълноценно и по-съзидателно общинско
развитие.
1.1.2.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община Павел Баня
през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и
стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и
да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и
управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
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Цел
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност
от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на
Павел Баня следва да бъде оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното
постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Стара
Загора и действащите устройствени планове.
Задачи
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат разрешени следните задачи:
o комплексно управление на проекта по разработването на ОПР, включително разпределение на
дейностите във времето и на отговорностите между отделните експерти, коректна
комуникация с Възложителя и всички заинтересовани страни;
o предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването на ОПР;
o определяне на структура на ОПР, отчитаща Методически указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България /2012¬2022/,
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, Областни стратегии за
развитие /2014-2020/ и Общински планове за развитие /2014-2020/ /„Методическите указания
за..."/ на Министерството на регионалното развитие и благоустройство ;
o информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от разнообразни и
точни източници на информация;
o проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането на изводи
от тях;
o извършването на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;
o извеждането на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно със
синтезен SWOT анализ;
o приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения;
o очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни области и
съпътстващите ги мерки;
o разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана;
o успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни целеви
групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.
1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Общинският план за развитие на Община Павел Баня е основен елемент от системата документи
за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Обема и съдържанието на
ОПР се определят от постановките на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото
прилагане. Общинският план е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя
средносрочните цели и приоритети за развитието на общината .
ОПР осъществява прехода между документите на областно и градско ниво, въведени от Закона за
регионалното развитие и Закона за устройство на територията. Общинският план в най-голяма степен
спомага за съгласуваността на отделните стратегии, концепции и планове за стратегическото и
устройственото планиране на националното пространство. Същността на функционалната
обвързаност между ОСР и ОПР се изразява от нуждата за съответствие и липсата на конфликт между
стратегическите компоненти на двата документа. За тази цел, стратегическите цели и приоритети от
по-високото областно ниво се интерпретират и получават подходящ конкретен израз в рамките на
общинското развитие. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва
Стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за
развитие.
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Общинският план следва да съответства и на заложените в Концепцията за пространствено
развитие на общината постановки, като към момента на разработването на ОПР подобна концепция
не е налична. „Методическите указания..." представят нуждата от отчитане на предвижданията в
действащите устройствени планове. Общинският план за развитие на Павел Баня отговаря на
прогнозното развитие на град Павел Баня и околоградските й райони, определено от действащия
Общ устройствен план на град Павел Баня.
В съответствие с чл. 13 от ЗРР, общинският план следва се приема от общинския съвет по
предложение на кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира дейностите по
изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и приема разработката или
актуализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на заинтересованите страни в
процесите е условие без което не може да се подготви пълноценен и законосъобразен управленски
документ. Съгласно разпоредбите на ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават
прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР.
1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността на ОПР с
основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Стратегията Европа 2020
Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС. Предизвикателството
пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на съществуващите проблеми, но
включва и желанието да бъде провокиран нов икономически растеж. Икономическият растеж на
Европа трябва да бъде по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ. Предложеният модел
категорично извежда значението на иновациите, осъзнаването на екологичните проблеми и
преодоляването на социалните неравенства към постигането на балансирано европейско развитие.
Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа придобива конкретен образ
с дефинирането на пет ключови цели. Целите са измерими и обвързани с прецизни индикативни
стойности, трябва да бъдат постигнати до 2020 и покриват темите за иновациите, дигиталната
икономика, заетостта, младежките политики, производителността, бедността и ресурсната
обезпеченост. Ефективността на стратегията изисква координирани и комбинирани инициативи и на
европейско, и на национално ниво. Подобно изискване е довело до приравняването на
общоевропейските цели към условията в отделните държави.
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. 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%.
Национална програма за развитие „България 2020"
Националната програма за развитие „България 2020" е програмен документ, поставящ
рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в България. „България
2020" изразява адаптирането на приоритетите на стратегията „Европа 2020" в границите на страната.
НПР БГ2020 е насочена към осигуряването на балансирано социално-икономическо развитие в
България при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения стандарт в
дългосрочен аспект. Националната програма проследява актуалното състояние на факторите за
икономическо развитие и се стреми към тяхното равностойно разглеждане, но и приоритетно
фокусиране върху някои от тях. Идентифицирани са следните основни фактори - човешки капитал,
заетост, физически капитал, инфраструктура, технологии и информационни системи.
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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, достигането до по-високи равнища на
заетостта, инфраструктурни подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката,
възстановяване на аграрния сектор.
Националната стратегия за регионално развитие
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното,
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода 2012-2020. Стратегията
следва да осигури начините и да обозначи средствата за намаляване на неравенствата между
отделните региони, области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава
общата Кохезионна политика на ЕС на национално ниво.
НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между управлението на
различните сектори и условия за реализация на НПР БГ2020. Целите и приоритетите на НСРР
подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането на устойчиви туристически
дейности и подобряването на социалната и техническата инфраструктура при съхраняване на
природното и културно наследство.
Национална концепция за пространствено развитие
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се регламентира от
първата Национална концепция за пространствено развитие. Концепцията съдържа средносрочни и
дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. НКПР
осигурява и подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и
стратегии.
Националната концепция 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 международните коридори. Акцент се поставя върху постигането и
поддържането на умерено полицентрична мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано
териториално развитие и съживяване на селските и периферните райони.
Областна стратегия за развитие на област Стара Загора
Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната стратегия за
развитие. ОСР на Стара Загора за 2014-2020 се основава на приемствеността в стратегическото
планиране и запазва основните послания на действащата ОСР. Формулирани са и необходимите нови
цели и приоритети в синхрон с националните действия по приложението на стратегията „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 Павел Баня .
Приложените Стратегически насоки за разработване на стратегическите цели и приоритети на
ОПР посочват най-значимите предизвикателствата пред развитието на общините от областта.
Отчетливи са областите за приоритетно финансиране през следващия програмен период - развитие на
съвременно земеделие и животновъдство, заедно с хранително-вкусова промишленост, стимулиране
на туристическото предлагане, оптимизиране на общинския капацитет за усвояване на разнообразни
финансови средства, трайно решаване на екологичните проблеми.
Стратегическите предложения, изисквания и препоръки на представените основни документи
са проследени и синтезирани при съставянето на стратегическата част на ОПР.
1.3. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на община Павел Баня е структуриран спрямо разпоредбите на
чл. 13 от ЗРР. Включени са всички необходими елементи, разкриващи състоянието на настоящата
ситуация, предвидената стратегия за развитие до 2020 и начините за нейното осъществяване,
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включително и чрез реализацията на конкретни проекти. Всеки един от приложените елементи е
разработен на основата на предварително разписани подход и съвкупност от методи.
Методически, планът обединява четири основни части - анализ, оценка, стратегически
предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация. Четирите основни
части са логически обвързани и всеки следващ представлява хронологично и смислово продължение
на предходната част.
Съдържателно, общинският план съдържа настоящия официален документ. Официалният
документ се съсредоточава върху най-значимите факти и изводи за развитието на общината,
представени в резюме на комплексния анализ, както и последващите стратегически предложения и
инструменти за подобряване на местното състояние. Разширеният списък с проекти за реализация до
2020 г. е представен в т. 8.3., като включените проекти се приемат за най-значими за реализация.
1.3.1. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Анализът на съвременната ситуация в община Павел Баня е съчетан с успоредната й оценка.
Подробното описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи,
комбинация от проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за
извеждането на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото
и съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните характеристики
в рамките на община Павел Баня и прилежащия й пространствен контекст - тенденциите на
регионално, национално и европейско ниво. Съдържанието на SWOT насочва към необходимите
мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите страни.
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната характеристика,
проследени са закономерностите във функционално-пространственото развитие, социалното,
икономическото и екологичното състояние в границите на община Павел Баня. Подробно проучена е
транспортната система, количествените и качествените измерения на електроснабдителната,
водоснабдителната и канализационната системи. Административният капацитет на общината е
представен като единство на възможности и ограничения за приложение на политики и изпълнение
на проекти при взаимодействие между Община Павел Баня , неправителствения сектор и бизнеса.
Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно съответстват на т.
2.2.1 от частта в „Методическите указания...", посветена на общинските планове за развитие.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация и становища от
институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с изводите от проведените
публични дискусии и целеви анкети.
1.3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до 2020,
формулирането на цели, приоритетни области и включените в областите мерки. Основно
предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи на местните
ресурси и специфика предложения. За тази цел се разработи завършен подход, включващ
компонентите на SWOT, проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на
стратегическите документи от по-високо ниво. Предложена е ясна структура, припознаваща идеята за
интегрирания подход в стратегическото планиране-изведените четири цели се разгръщат в
единството на седем приоритетни области. С подобен подход се постига синергичен ефект между
резултатите на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел допринасят
повече от един приоритет.
1.3.3. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в
община Павел Баня
през следващите седем години. Финансовата таблица изразява
ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински проекти. Прогнозираният общ
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финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни области от стратегията на ОПР.
Планирано е средствата по всеки приоритет да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни
финансови източници. Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и
ефикасно управление на финансовите ресурси на общината. Приложени са методи за оценка и
прогнозиране на предполагаемите средства за реализация на проектите, част от различните
приоритетни области. Индикативната финансова таблица е проектирана спрямо модела на
Приложение №4 от „Методическите указания..." на МРРБ.
1.3.4. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на
стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори обединява
два основни компонента - индикатори за въздействие, проследяващи степента на изпълнение на
целите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките
на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от
„Методическите указания...".
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна
основа в България и старозагорския регион. Така могат да бъдат посочени техни начални, междинни
и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на годишните доклади за
изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на плана.
1.3.5. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Разработена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, обвързваща
функциите на участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите
и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните
функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и актуализация на
плана и конкретното участие и принос на въвлеченото звено. Ключовите събития са точно
разположени във времето за да се въведе управляема система от последователни и конкретно
разписани стъпки. Посочен е начинът интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на
наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща
оценка, както и на актуализация на ОПР, когато подобна е необходима.
1.3.6. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА
НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните
заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и
разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР. Особено
внимание се отделя на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна комуникация между
всички участващи в процеса. Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на
информация, представяне на ОПР и съвместно действие между Община Павел Баня , кметовете и
кметските наместници, културните институции, неправителствения сектор, представителите на
бизнеса и експертния екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на
разработването на ОПР, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години.
1.3.7. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и представлява
конкретния начин за осъществяване на неговите стратегическите предложения. Програмата
илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и проектите от
съдържанието на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, описани и
обосновани отделните проекти и връзките между тях. Извършена е оценка на ориентировъчната им
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финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени заинтересованите партньори в
реализацията на всеки проект. Включена е възможността за актуализация на Програмата за
реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и актуализация на плана.
1.4. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ
Методическият инструментариум, използван при разработване на общинският план за развитие,
се основава на принципите на стратегическото планиране. Извършен е задълбочен анализ на
социално-икономическата обстановка в общината, при който е приложен интердисциплинарен
подход. Той комбинира методи от статистиката, сравнителния анализ, социологията. За по-пълно и
реалистично очертаване на потенциала на общината е осъществено социологическо проучване сред
ръководители на общината; фирми, опериращи на територията на общината; специалисти в други
области и сфери (образование, култура, здравеопазване, социални институции); представители на
неправителствени организации.
Комбинирането на резултатите от източниците на информация позволи да се конструират
комплексни оценки за конкурентоспособността на общината.
На основата на извършения анализ са очертани предимствата и недостатъците на община Павел
баня, мястото й както в общото икономическо развитие на Старозагорска област, така и в страната
като цяло. Направен е опит за анализ на рисковете, произтичащи от външни за общината фактори.
SWOT-анализът показва областите, в които приоритетно могат да са съсредоточени усилията
на цялата общност. Този подход осигурява възможности за постигане на устойчив растеж и
подобряване на жизнения стандарт в общината.
Принципи
o Структурираност. - Общинският план е съвкупност на смислово, функционално и
хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения метод за последователно
надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки, обоснована стратегия и
оперативни инструменти за реализация.
o Комплексност -. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие.
o Точност. - Приложените анализи са основават преобладаващо на официална статистическа
информация. Използвани са данните от Националното преброяване на населението през 2011
г., както и текущата статистика на НСИ. Същият принцип е използван и при дефинирането на
системата от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.
o Публичност. - Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е ръководен
принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са проследени характеристиките
на общината, идентифицирани са проблемите и потенциалите, формулирани са
стратегическите предложения и са положени основите за споделено реализиране на ОПР.
2. РЕЗЮМЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1.1. ПОЗИЦИЯ СРЕД НАЦИОНАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Община Павел Баня принадлежи административно на област Стара Загора и Югоизточния
район за планиране, като споделя граници с общините Казанлък, Карлово, Братя Даскалови и
Калофер. Общината е създадена с указ № 2295/ ДВ брой 101/26.12.1978 г. Заема територия от 518,78
кв.км и включва 13 населени места с административен център гр. Павел баня.
2.1.2. ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ
Територията на общината се пресича от две важни комуникационни оси на националната
транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/ и в посока
север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път между Северна
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България и границите с РГърция и РТурция. През общината преминава и главна жп линия № 3
/София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
Гр. Павел баня отстои на 192 км от столицата София, 80 км от Пловдив, 60 км от Стара Загора
и 25км от Казанлък.
2.1.3. ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ
Релеф
Община Павел баня е разположена в централната част на България, в сърцето на Розовата
долина. От север, Стара планина играе ролята на бариера за студените въздушни течение. От юг е
разположена Сърнена Средна гора. Релефът е равнинно-хълмист, на места планински.
Град Павел баня е разположен в равнинната част на района.
Полезни изкопаеми
Община Павел баня не разполага с природни ресурси с минерален произход /полезни
изкопаеми.
Климат
На територията на Община Павел баня климатът е умерено-континентален. Характеризира се
с мека зима и прохладно лято. Средната годишна температура на въздуха е около +10 градуса, при
средна температура през януари около минус 1 градус, а през юли около 22 градуса.
Води
На територията на общината със стратегическо значение са наличните повърхностни води
представени от р. Тунджа и притоците и р. Тъжа, р. Габровница и р. Турийска, които заедно с
подпочвените води по речните тераси притежават добри питейни качества. В общината има и 8
микроязовира, които се използват основно за напояване на селскостопански култури и рибовъдство.
С висока чистота и добри питейни качества са и подпочвените води по речните тераси. Те
заедно с речните води от горните течения на планинските реки се използват като ресурс за питейно и
битово водоснабдяване на населените места от общината. Използваният дебит на тези води е около
700 л./сек., който гарантира нормалните потребности на населението от питейни води. Капацитетът
на водите с високи питейни качества, който стои като резерв за бъдещите потребности е значителен.
Каптираните, но не включени в оборот планински води с високи питейни качества са с дебит около
200 л./сек.
Наличието на воден ресурс високи питейни качества е и потенциал, който може да се
използва и с търговска цел – за бутилиране в натурален вид, или като безалкохолни напитки.
Извършени частични проучвания за някои води сочат, че те са леко минерализирани, което повишава
още повече техните питейни и вкусови качества. Валежите са умерени-около 630 мм. средногодишно,
а снежната покривка е непродължителна-около 25 дни годишно. Облачността и относителната
влажност на въздуха са умерено изразени, мъгливостта е слаба- около 22 дни средногодишно, а
продължителността на слънчевото греене е твърде голяма- над 2200 часа средногодишно.
На територията на община Павел Баня се намират термо минерални води с национално
значение, които са в град Павел Баня. На тази основа той е класифициран като балнеоложки център с
национално значение.
От седемте естествени сондажни хидротермални източника извират
минерални води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61 градуса и
общ дебит 950л/минута. Водите се характеризират като слабо минерализирани, хипотермални,
радонови, силициеви и флуорни.
Почвено многообразие
Като почвен тип, почвите в региона на община Павел баня са определени като типични и
излужени смолници. Това са генетично стари почви. Активната реакция (рН) на този вид почви
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варира в широки граници. Получените при проучването стойности на рН - в граници от 5,60 до 5,98
единици - определя слабо кисела активна реакция, която е в съответствие с литературните данни.
Природни рискове
На територията на община Павел баня липсват изразени рискове. Характерна е
разпространената в Горнотракийската низина интензивна градобитност през летните месеци,
довеждаща до загуба на земеделска продукция. През зимата възниква опасността от наводнения.
Териториална структура
Поземлените ресурси на община Павел баня са с размер от 51 871,3 ха, или 518,7 кв.км. По
размер на територията общината може да бъде включена в групата на общините със среден размер на
площта си. По този показател тя се нарежда на 5 място сред останалите общини в Старозагорска
област – непосредствено сред общини Стара Загора, Казанлък, Раднево и Бр. Даскалови.
Повече от половината от площта на община Павел баня е заето от горски територии. Към 2010
г. те възлизат на 33735,5 ха, което е 65% от общата площ. Горските територии обхващат основно
части от Старопланинския и Средногорския планински масив, включени в териториалния обхват на
община Павел баня.
Земеделските територии се нареждат на второ място по размера на своята площ. Те включват
16263,4 ха (2010 г.), или 31,3% от цялата общинска територия.
2.1.4. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
Представянето на логиката в пространственото
развитие се основава на единството на два
основни елемента - оси и концентрации. Осите
пресъздават основните направления на развитие
и движение, и позволяват да се разбере по какъв
начин е подредена и изградена пространствената
ситуация
в
общината.
Концентрациите
представляват местата с висока гъстота на
урбанистични дейности и изграденост на сгради
и съоръжения. Концентрации са отделните
селища.

Фиг. 1 Община Павел Баня- местоположение
Основни природни и транспортни оси
Основните транспортни оси в общината се определят от две важни комуникационни оси на
националната транспортна инфраструктура. В посока запад-изток първокласен път І-6 /София-Бургас/
и в посока север-юг второкласен път ІІ-56 /Русе-Пловдив/, осигуряващ един от най-краткия път
между Северна България и границите с РГърция и РТурция. През общината преминава и главна жп
линия № 3 /София – Казанлък – Карнобат – Варна/.
Селищни концентрации
Селищната мрежа обхваща 13 населени места, от които един град и 12 села. Тя е развита
основно в равнинната част на общината и в ниските части на планинските склонове, ограждащи
западната част на Казанлъшкото поле. Общината като цяло се характеризира с ниска гъстота на
селищната мрежа – 2,5 селища на 100 км² , при среден за страната показател 4,8 селища и 3,9 селища
средно за Старозагорска област
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Функционална структура
В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните си функции
се откроява общинския център гр. Павел баня. Интегриращите му възможности са основно по линия
на административните и някои от социално обслужващите му функции - здравеопазване и социални
дейности. По отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието им
върху останалите селища в общината гр. Павел баня изпитва силното конкурентно влияние на гр.
Казанлък.
По степента на благоустроеност
отделните населени места имат сходни, близки
характеристики. Всички населени места са електрифицирани, водоснабдени, с определено равнище
на благоустроеност на уличната мрежа. От останалите населени места – селата Александрово, Тъжа,
Г. Сахране, Габарево, Осетеново и др. са с почти еднаква степен на развитост на селищните си
функции.
По административния си статут гр. Павел баня изпълнява функциите на общински център.
Селата с население над 500 д. в съответствие с постановките на Закона за местното самоуправление и
местната администрация са със статут на кметства.
Характеристиката на населените места, включени в обхвата на селищната мрежа на община
Павел баня от гледна точка на тяхната населеност показва, че тя обхваща:
o 1 много малък град /до 5 хил. д./ - Павел баня;
o 5 средни села /от 1 до 3 хил. д./ - с. Александрово, с. Тъжа, с. Габарево, с. Горно Сахране, с.
Осетеново;
o 5 малки села /от 500 до 1000 д./ - с. Търничени, с. Манолово, с. Д. Сахране, с. Скобелево и с.
Асен;
o 2 много малки села /до 500 д./ - с. Турия и с. Виден
2.1.5. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Значение на културното наследство
Градът е основан непосредствено след Освобождението от османско владичество през 1878
г. Въпреки че самият град няма дълга история, районът около него е бил обитаван още от древността.
Доказателства за това са намерените при археологически разкопки останки от античен град, римски
бани и ранно християнски храмове. Градът е разположен в Долината на розите и тракийските царе,
която изобилства от важни открития от античността – недалеч се намира гробницата на тракийския
цар Севт ІІІ в могилата Голяма Косматка, както и могилата Оструша.

Представяне на културното наследство
гр. Павел баня
Намира се близо до Казанлък (около 20–25 км), в съседство с язовир Копринка. Основан е
след Освобождението, от преселници от съседното село Турия. Основните родове, които са се
заселили в новото село Павел, са около десетина.
Природна забележителност е Централен Балкан. Той е един от трите национални парка в
Република България. Разположен е в Средна Стара планина. Надморската височина варира между 500
и 2376 м като най-ниската точка е разположена близо до гр. Карлово, а най-високата е връх Ботев —
най-високият връх в Стара планина. На територията на Националния парк са обявени 9 резервата,
които покриват обща площ от над 20 000 хектара. Тези резервати са „Боатин“, „Царичина“, „Козя
стена“, „Стенето“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“, „Соколна“, „Джендема“ и „Стара река“.
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Фиг. 2 Град Павел Баня - местоположение
Традициите в Павел Баня са запазили специфичният си характер през годините. Честват се
Коледа, кукерските празници на Сирни заговезни; Богоявление; Първи март; Празник на розата и
минералната вода; Празник на града и др.
Община Павел баня ежегодно организира изпълнението на културен календар. Някои от
традиционните фестивали са:
o Кукерски карнавални игри – провеждат се ежегодно на Месни Заговезни в селата Тъжа и
Търничене и на Сирни Заговезни в гр. Павел баня, с. Турия, с. Долно Сахране, с. Горно
Сахране, с. Габарево, с. Александрово с. Манолово и с. Осетеново
o Общински фестивал на кукерските игри „Старци в Турия” – провежда се в с. Турия
o “Чудомирови дни” – 24.03 – 01.04, чества се в гр. Павел баня и с. Турия
o „Втора младост” - среща на пенсионерските клубове от общината
o “Празник на Розата и Минералната вода” – ежегодни през втората седмица на месец юни
/включва избор на Царица Роза, Цар на минералната вода, международен фолклорен
фестивал, шествие на участниците и кукерските състави от общината, розобер и розоварене и
др./
o „Лято в Павел баня” – концертни изяви на лятната сцена /всеки четвъртък юни-август/
o Национален детски фолклорен празник “Загорче” – провежда се на две години в с. Долно
Сахране
o “Ден на град и община Павел баня” – 08.09.
o Фестивал на коледарите – 23.12
с. Габарево
Територията на днешното село Габарево е била населявана още от времето на неолита От
археологически находки: шила, идоли, сечива и други предмети, изкопани от голямата могила в
центъра на селото, наши археолози установиха, че тук някога са живели хора от първобитнообщинния строй. От намерената в околностите на селото военна диплома, издадена през времето на
император Антонин Пиус - 157 г. след н.е., става ясно, че когато римляните покорили траките,
селището е било включено в границите на провинция "Сирия". Самата диплома-каменна плоча с
надпис, била поставена в гърне, пълно с пепел и парчета изгорели кости. Учените заключават, че това
е пепелната урна на някой римски конник. Древното минало на селото се доказва и от множеството
пръснати из околностите му могили и стари пътища.
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С. Габарево станало военнофеодално владение (Тимар) и
като такова било списано в
официалните
турски
документи. От списък на
данъкоплатците се вижда, че
през 15 век (1472 г.)селото е
имало 49 къщи,
Селото е известно с близо
100-те си чешми, които
бликат из землището му.
Фиг. 3. с. Габарево - местоположение
Има версия, че в него е починала една от последните руски княгини - Великата княгиня Анастасия
Николаевна - наследница на трона, която заедно със своя иконом пристига в селото след
октомврийска социалистическа революция от 1917 г. Има множество доказателства, сочещи към
истинността на тази версия. В селото още си спомнят за Нора - така се е наричала жената, за която се
твърди, че е княгиня Анастасия.
с. Горно Сахране
В селото има читалището и група
за автентичен фолклор „Перуника“,
която
разучава,
съхранява
и
популяризира
горносахраненските
песни, обичаи и традиции.
Ансамбъл
„Каракачани“
популяризира каракачанския фолклор
В читалището е изложена Етнографска
сбирка, показваща бита на българите
през вековете, а библиотеката към
читалището притежава 11 000 тома
техническа и художествена литература.

Фиг. 4. с. Горно Сахране-местоположение

с. Долно Сахране
В съседство със село Долно
Сахране се намира древната столица
и представителен град на Одриското
царство от 320 г. пр. Хр. Севтополис,
основан от тракийския цар Севт III,
понастоящем под водите на язовир
Копринка. Севтополис бива превзет и
унищожен като знак за края на
властта на Севт ІІІ от келтите по
време на югоизточния лъч на тяхното
преселение през трети век преди
Христа.
Фиг. 5. с. Долно Сахране – местоположение
В периода от 278 до 213 г. пр. Хр. по долината на река Тунджа келтите обединили под своята
власт в царство, просъществувало повече от 60 години, и други племена (етосаги, тектосаги, трокми,
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толистобогии и част от одрисите), които не последвали келтските завоеватели в малоазиатските им
походи.
През една година, в първата седмица на месец юни се провежда фестивал за детско народно
творчество "Загорче". На него се представят местни автентични обичаи от всички етноси в България.
През годините долносахранските деца са възпроизвели обичаите Лазаруване, Коледуване, Гергьовден
и др. Всяка пролет на Сирни заговезни се провеждат кукерски игри. Събитието се превръща в
празник за селото. Кукерският ансамбъл посещава домовете на долносахранци, за да прогони злите
духове и дари с мир и благодат домочадието.
с. Манолово
Природните
забележителности
са
склоновете на планината. Поляновите
области-Високите камъни и Юрдалан са
източници на гъби и билки. Идеално място
за пасище и излет. Невероятна гледка
разкриваща ни долината и стигаща чак до
град Казанлък.

Фиг. 6. с. Манолово - местоположение
На Високите камъни има място наречено "Крали Марковата стъпка"-скална деформация
приличаща на стъпка, за която легендата разказва че е стъпил там и на средна гора Крал Марко. Като
културни забележителности можем да отбележим читалището Михал Захариев /Манол/ от където и
идва името на селото-Манолово. Той е бил партизанин който е бил обичан от селото. Има два
паметника-на центъра и пред къщата му.

с. Осетеново
Село Осетеново е разположено в долината между Стара планина и Средна гора, наречена още
"Розовата долина". То е съществувало още през римско време. Тогава е било разположено в полите
на Стара планина. Доказателство за това са останките от крепостни стени в местността "КАЛЕТО".
След римския период, селото се премества в долината по поречието на река Тунджа. По време на
турското робство селото се е наричало Доймушларе.

Фиг. 7 . с .Осетеново-местоположение
До Съединението през 1885 г селото си останало чисто турско, след което от изселващи се
турци калоферецът Димитър Силейменов си закупил имот в селото, но не живеел постоянно в него, а
си прихождал в Калофер.
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с. Скобелево
Село има вековна история, съществува от 10 век сл. Христа. По време на Руско-турската
освободителна война ген. Скобелев е отседнал в селото. Поради това селото носи името му.
Село Скобелево е част от Национален парк „Централен Балкан“. Селото се намира на 10 км от гр.
Павел баня и на 25 км от Казанлък.
Връх Столетов (Шипка) е на
разстояние 40 км от с. Скобелево, а
връх Бузлуджа – на 45 км. В
непосредствена
близост
до
Скобелево е разположен язовир
Копринка.
През селото преминава р.
Габровница.
Тук
е
изграден
етнографски музей "Damascena." в
който са представени експонати
свързани с бита и историята на района.
Фиг. 8. с. Скобелево - местоположение
В ботаническата градина на музея има над 100 вида рози характерни за Казанлъшкия регион.
Има и много различни видове птици.
При турското гробище в източната част на селото се намира Софулар текеси, тюрбе на суфиите
Айваз баба и Тахир баба. То се
посещава от турци от тяхното
родно село Горно Ново село.
с. Турия
Селото е много старо. Има
римски мост, който е отлично
запазен и се ползва и днес
(турийците го наричат Скокът).
На Голям Висок (най-близкият
до селото връх на Средна гора) има останки от римска

Фиг. 9. с. Турия -местоположение

църква. Старото село се намирало малко по-нагоре по реката при един широк неин завой в
местността „Равнака“. Било опожарено при падането под османска власт, а обитателите му са се
пръснали в колибарски селища във вътрешността на Средна гора. И до днес отделни местности в
горските масиви носят имената на обитавалите ги родове. Възстановено на днешното си
местоположение в средата на XVIII в. по инициатива на хайдушкия род на Джалъзите, по време на
Руско-турската война е опожарено за втори път от башибозук, а населението се е евакуирало с
покъщнина и едрия добитък след отстъпващите руски части в района на гр. Трявна (историята е
останала в родовата памет на турийци с името „Бегът“). След войната три от десетте обитавали го
рода се завръщат в родното пепелище и възстановяват селото, а от останалите седем един се заселва в
полуопразненото турско село Окчилар (дн. Александрово), а другите в изоставеното турско село —
днешен гр. Павел Баня.
Една от природните забележителности е т.нар. Кичест габър — много рядко срещано дърво на
700 години. Друга природна забележителност е местността „Пиростията“, в която има 3 големи
изправени камъка и един, лежащ върху тях, под формата на пиростия. В легналия камък дори по
време на суша има вода. Поверието е, че който пие от нея, ще се изцери от болести.
Къщата-музей на Чудомир - Димитър Христов Чорбаджийски (1890 – 1967) с псевдоним
Чудомир е български писател-хуморист, краевед и художник. До 16-годишна възраст учи в
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Старозагорската гимназия „Иван Вазов“. През 1913 г. завършва Държавното художественоиндустриално училище в София. През юношеските си години получава своя прякор Чудомир, който
по-късно използва и като псевдоним. Участва в Балканската и Първата световна война. В периода
1920–1933 г. работи като гимназиален учител в Казанлък. През 1929-1930 г. специализира рисуване в
Париж. До смъртта си е председател на читалище „Искра“ и директор на Историко-етнографския
музей в Казанлък. От 1938 г. е член на Върховния читалищен съвет, а през 1959 г. става народен
представител.
Освен като писател, Чудомир се изявява и като художник (автор е на над 1000 рисунки и
акварели). В ранните си години се занимава с рисуването на карикатури за столичните вестници и
списания. След края на Първата световна война, когато Чудомир се установява в Казанлък, той
провежда своята първа самостоятелна изложба. Във всекидневника „Зора“, към който работи в
продължение на близо тридесет години, са публикувани множество негови рисунки на политическа и
социална тематика. Най-известните му произведения в изобразителното изкуство той създава през
последните години на живота си. Серията картини е наречена „Нашенци“ и включва предимно негови
акварели, но също и други картини
Първите му изяви в печата датират от 1907 г., когато негови карикатури и римувани злободневки
биват публикувани във вестник „Балканска трибуна“; после следват първите му фейлетони, разкази,
епиграми, публикувани от списанията „Барабан“, „Остен“, „Жило“, „Червен смях“, както и от
вестниците „Слово“, „Зора“, „Искра“ (Казанлък) и др. Чудомир придобива голяма популярност чрез
кратките си хумористични разкази — те не слизат от читалищните сцени, а книгите му за кратко
време претърпяват многобройни издания: „Не съм от тях“ (1935); „Нашенци“(1936): „Аламинут“
(1938); „Кой както я нареди“ (1940); „Консул на Голо бърдо“ (1947) През 1969 е издадена сбирката от
афоризми и миниатюри „Пестете ни времето!“. Произведенията на Чудомир са преведени на
румънски, руски, словашки, сръбски, чешки и други езици.
с. Търничени
През селото минават 2 реки - Тунджа и Тъжа. В село Търничени има филиал на
художествената галерия в Казанлък с творби на Дечко Стоев, Стефан Янкулов, Христо Форев,
скулптури на Иван Топалов, както и постоянна експозиция от дървопластика на обработени
природни форми на художника Христо Йотов.
Селото се намира в центъра на
тракийската Долина на царете в
близост до древната столица на траките
Севтополис. Има множество тракийски
могили.

Фиг. 10. с. Търничени-местоположение
с. Тъжа
Тъжа е село в Южна България. То се
намира в община Павел баня, Област Стара
Загора. До 1950 година името на селото
е Голямо село Географска ширина : 42. 65 N.
Географска дължина : 25. 08333 E. Надморско
равнище: 300 – 499 м. Площ на Село Тъжа:
70.207 км. 2 (НСИ)
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Фиг. 11. с. Тъжа -местоположение
с. Виден
Намира се в подножието на Средна гора, на
мястото, където река Тунджа се влива в язовир
Копринка. Село Виден е голямо село до 1960 г.
(800 жители), но строежът на язовира залива поголямата част от селото и изселва много от тях,
преселват се на 2 км. в друго близко село в
момента гр. Павел баня. Старото име на селото е
Карагетлии. Местните жители си основават Клуб
на пенсионера "Добри сърца" през 2004. Същата
година към 90-те жители на Виден се присъедини
семейство от Германия.
Фиг. 12. с. Виден -местоположение
с. Александрово
Село Александрово се намира в планински район
между Стара планина и Средна гора, през което
лъкатуши река Тунджа. Село Александрово се е
възродило много отдавна на територия, на която се
намира и сега. На 22 март всяка година се
организира кукерски събор за посрещането на
пролетта.

Фиг. 13. с. Александрово -местоположение
2.1.6.

ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Потенциали
o

o
o

o

o

Съществуващото географско положение, обозначено от минаващите в границите на
общината два национални транспортни коридора, заедно с автомобилни оси с регионално
значение, неминуемо предоставя предпоставки за динамично развитие на дейностите от
общинския план за развитие;
Благоприятни и разнообразни релефни форми и почви, обуславящи преплитането на горски и
полски територии - основа за съвместно развитие на селско стопанство и туризъм ;
Обособено разнообразие на икономическата структура и изявени концентрации за развитие
на туризъм. Съществуват условия за интегрирането на отделните туристически дейности и
постигане на ефективно съвместно действие и продукт на отделните отрасли.
Богатството на топлите минерални извори е с хилядолетна традиция и следва да се развие и
популяризира като балнеоложки център за рекреация. Подходящи са инициативите за
провокиране на интерес към крайградското обитаване в прилежащите села.
В рамките на община Павел Баня се наблюдава впечатляващо преплитане на различни
исторически епохи и тяхното наследство. Могат да бъдат откроени Праисторията,
Античността, Средновековието и Източната римска империя. Следват времето на османския
период и възраждането на българските знание и дух през XIX век, както и Освобождението
на България. Съчетанието на следи от различните епохи изразява древността и трайността във
времето на общината. По подобен начин се формира значимостта на община Павел Баня
нейната разграничимост сред останалите български общини;
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o Проследяването на историческото развитие позволява да се посочат традиционните,
утвърдените и подходящи за развитие дейности в общината, включително ролята на
исторически и културен център, място за рекреация и особено балнеология и обработвани
плодородни земи от древността - източник на идеи за съвременното развитие;
o Безспорното разнообразие на културните ценности и исторически теми на община Павел
Баня и допълнени от селата са потенциал за развитие на туристически дейности.
Проблеми
o Малкият брой на населението на общинските села и липсата на адекватни обслужващи
дейности застрашава бъдещето им съществуване или роля в управлението и развитието на
общината.
o Наличие на слабо обвързани периферни села.
o Недостиг на финансови ресурси за проучване на културното наследство, открояването на
нови исторически обекти и поставянето им под юридическа защита. Недостатъчно
инициативи за физическото съхраняване на обекти, провеждането на консервационни и
реставрационни мероприятия. Липсва и разнообразие на проектите за социализация и
съвременна изява на културните ценности, включително чрез обвързването им с изкуствата;
o Характерни са загубите на архитектурното наследство от края на XIX век и началото на XX
век, заменено от социалистическата епоха;
o Актуален е проблема за информационното представяне и популяризиране на културното
наследство на областта, включително и чрез приложението на съвременните технологии;
o Липсват инициативи за единното представяне на различните културни ценности от град
Павел Баня и обвързването им в цялостна система с обекти от съседните села.
2.2. КУЛТУРЕН ЖИВОТ
Към културния живот се присъединяват религиозните вярвания, местните обичаи и изкуствата.
Най-забележителната частна културния живот е творческата изява на обществото, обединяваща
изразяването чрез художествените изкуства, музиката, театъра, киното. Закономерно е да се направи
заключението, че историята и културата са преплетени по между си и търсенето на връзки между
изявата на наследството и съвременния културен живот са задължителни. Използването на историята
като източник на вдъхновение и теми при създаването на произведения на изкуството, заедно с
представянето на историята чрез изкуството, са прекрасен пример за тяхното интегриране.
Културната инфраструктура на общината обхваща местните музеи, читалища, библиотеки, заедно с
традиционните и специфични за българския културен живот църкви.
2.2.1. ИЗВОДИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА
Потенциали
o „Защитените територии“ на Национален парк “Централен Балкан” попадат в територията
на Община Павел баня :








“Еделвайсът” – землище с. Скобелево
“Кадемлийско пръскало” – с. Тъжа
“Бабско пръскало” – с. Тъжа
“Ганьов камък” – с. Тъжа
“Каменна тринога” – с. Тъжа
“Паунов камък” – с. Тъжа
“Тисовете” – с. Скобелево
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“Селска река” – с. Тъжа
“Пеещи скали” – с. Осетеново
“Гробарско дере” – с. Тъжа
“Дълбоката река” – с. Тъжа
“Полуостровът” – с. Тъжа
“Вълчите дупки” – с. Тъжа
“Средочето” – с. Тъжа
“Кюй дере” – с. Скобелево

o Джананова къща“ – с. Габарево
o Родна къща на Чудомир – с. Турия
o Природните забележителности на територията на Община Павел баня са още:
 м. “Каваците”
 м. “Кичестия габър”
o Културни средища
 Читалище „Напред 1903”- гр. Павел Баня
 Читалище „Кирил и Методий - 1896” с. Александрово
 Читалище „Обнова -1896 ” с. Габарево
 Читалище „Светлина – 1905 ” с. Горно Сахране
 Читалище „Иван Вазов - 1881” с. Долно Сахране
 Читалище „Михал Захариев – 1909 ” с. Манолово
 Читалище „Георги Бенковски – 1928 ” с. Осетеново
 Читалище „Просвета - 1919” с. Скобелево
 Читалище „Чудомир – 1905 ” с. Турия
 Читалище „Борис Беров - 1903” с. Тъжа
 Читалище „Зора - 1903” с. Търничени
o Големият брой читалища и храмове позволява организирането на единна система от културни
обекти и тяхното съвместно представяне - възможност за обособяването на общ културнотуристически продукт между отделните села при обвързването им с общинския център;
o Община Павел Баня се отличава с характерно културно многообразие, следствие на
съвместното съжителство на различни етноси.
o Селата от общината са запазили своите традиции и селски бит,
o Богат и наситен с множество събития и инициативи културен календар.
Проблеми
o Недостатъчно идеи и инициативи за съчетаване на природните дадености, историята и
културата на общината, при които историята се използва като провокатор за творческите
процеси, а културните дейности предоставят нови интерпретации на историческите обекти;
o Липсват достатъчно интегрирани подходи за съвместно действие и споделени резултати от
страна на общинските читалища;
o Неразработени културни пътища за единно представяне на църквите в общинските селища;
o Неизползвани възможности за създаването на общ културен продукт, основаващ се на темите
изкуство, религия, читалищна дейност, културно многообразие и селски бит и начин на
живот.
o Влошено състояние и нужди от реновиране на сградния фонд на множество читалища и
храмове;
o Необходимост от обогатяване на читалищните сгради с нови съдържания и функции,
съответстващи на съвременните и алтернативни форми на изкуство.
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2.3.ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
2.3.1.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

Фиг. 14 Брой на фирмите в региона
Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на Национален център териториално развитие - посочена на

страница 26 от Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.
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Фиг. 15. Нетни приходи от продажби
Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на Национален Център Териториално Развитие –

посочена на стр.8 от Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.

Общинската икономика
на Павел Баня запазва
добри
показатели,
въпреки
спадовете
в
статистическите данни,
предизвикани
от
трудните условия на
национално и местно
ниво,
пред
нейното
бъдещо развитие стоят
няколко
основни
проблема за разрешаване.
Недостатъчно
добре
развит остава секторът
туризъм
въпреки
идентифицирания много
добър
потенциал
за
растеж.

Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на Национален Център
Териториално Развитие - посочена на страница 24 от Областна стратегия за

развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.

Таблица 1 Нетни приходи от продажби за област Стара Загора
Местната власт реализира няколко проекта, свързани с развитието на туризма, но все още
няма осезаеми резултати. Това в известна степен се дължи на ниската ефективност на мерките за
разработване на устойчиви местни туристически продукти, основани на съществуващите реални
ресурси за рекреативен и културен туризъм, включително чрез сътрудничество с други общини и
региони. Очакванията са фокусираните върху туризма проекти, които се изпълняват в момента, да
дадат тласък на процесите в тази насока. На този етап не се развива и потенциалът на общината за
оформянето й като балнеоложки център. Трябва да се отбележи, че местната и регионалната власт
подготвят инициативи и полагат усилия в тази насока, но на този етап няма конкретни завършени
проекти, които да бъдат представени на общественото внимание.
Недостатъчно използван е потенциалът за развитие и в друга сфера - селско стопанство. Тук
има възможност за създаване сдружения на земеделски производители и изграждане на предприятия
за първична преработка на селскостопанската продукция. Съществува потенциал и сходни условия
за развитие на животновъдство.
2.3.2.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА

Икономическата характеристика на община Павел баня е повлияна от произтичащите в
реалния икономически сектор процеси.
Община Павел баня се развива като един от балнеоложките центрове на Балканите. Медицинските
процедури го превръщат в уникален по рода си рехабилитационен център
Установено е, че термалните води и специализирани процедури повлияват добре на:




състояния след травматични увреждания, особено бавно-зарастващи кости
фрактури;
хронична остеоартроза с различна локализация;
първични деформиращи артрозоартрити;
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обменно-ендокринни артрити;
остеохондропатии;
дископатии;
инфекциозни полиартрити;
контрактури;
миозити;
тендовагинити;
хронични невралгии и неврити;
плексити, радикуловрити, ендокринно-обменни и травматични неврити;
следоперативни интервенции на гръбначния стълб и редица други заболявания от
същия тип.

o На територията на общината се развива туристическия сектор, в това число
хотелиерството, ресторантьорство, търговия и др. Някои от фирми, действащи на
територията на общината от сектора са:
 „Профилактика Рехабилитация и Отдих” ЕАД-гр. Павел баня, балнеология и
рехабилитация
 „СБР-НК” ЕАД-гр. Павел баня, специализирана болница за рехабилитация
 „Арайс” ЕООД – гр. Павел баня, Балнео-СПА хотелиерство
 Якуб Махмуд Махмудоглу – гр. Павел баня, СПА хотелиерство
 „Райчев и син” ЕООД-гр. Павел баня, търговия и хотелиерство
 „М ДИ СИ” ЕООД гр. Павел баня, търговия и Балнео-СПА хотелиерство

Таблица 2 Стопански измерения на туризма в региона
Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на Национален Център Териториално Развитие - посочена на
страница 34 от Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.

Легловият фонд е сбор от таблица 3 и таблица 4 ; общо - 1916 легла е разпределен в балнео- и
спа- хотели, почивни бази, специализирана болница за рехабилитация, семейни хотели, къщи за гости
и стаи за гости
Хотели на територията на община Павел Баня
Номер
по ред
1

2

3

Обекти
ОБЩ БРОЙ

Капацитет
брой легла
1073

Профилактика Рехабилитация и отдих – ЕАД
480
http://www.bgholiday.com/bg/hotel-pavel-banja
Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс санаториум – ЕАД
224
http://www.rehabilitation.bg/bg-filiali-pavelbanya.php
Хотел Севтополис
134
http://sevtopolishotel.com/pages/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B8
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4
5
6
7
8

Балнеохотел „Милениум”
Балнео Хотел МАРКОНИ
Спа хотел „Калифорния”
Семеен хотел „Варна”
Семеен хотел „Аризона”

92
54
53
21
15

Табл. 3. Леглови фонд – хотели на територията на община Павел Баня
Източник: ИНТЕРНЕТ –рекламни карета

Стаи на територията на община Павел Баня
Номер
по ред

Наименование

Капацитет
брой легла

ОБЩО

843

Табл. 4 Леглови фонд – стаи за гости и къщи за гости
Източник: ИНТЕРНЕТ –рекламни карета

При определянето на стратегическите цели и насоки за бъдещето развитие трябва да се има в
предвид факта, че туризма ще играе роля на приоритетен отрасъл, но неговото развитие не може да
бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на икономическата база и на
инфраструктурата.
o

Специализацията на общината в селското стопанство отчита специфични почвеноклиматични условия, които са подходящи за отглеждане на етерично-маслени култури
/Рози – 4600 дка и лавандула 3000 дка/ , лозя винени – 330 дка, лозя десертни- 150 дка и
трайни насаждения / Орехи – 5420 дка и череши – 780 дка, ябълки – 330 дка, праскова –
300 дка, сливи – 280 дка, малини – 260 дка, вишна – 70 дка / . Някои от фирмите
специализирани в областта на селското стопанство са:




















“Роза-Веда-България” ЕООД – с. Турия, розопроизводство
„Булаттарс Продакшън къмпани” ООД – гр. Павел баня, розопроизводство и
розоварене
„Еньо Бончев” ЕООД – с. Търничене, розопроизводство и розоварни
„Дамасцена” ЕООД – с. Скобелево, розопроизводство и розоварни
„Роузтрейдинг” ООД – с. Виден, розопроизводство
„Интермед” ЕООД – с. Манолово, розопроизводство, розоварене
„Дин-3” – Калинков – с. Турия, розопроизводство
„Мирад – Минчо Минчев” ЕТ – с. Турия, розопроизводство
„Елмо-Комерс – с. Турия, лешници
„Елексир” ЕООД – с. Търничене, розопроизводство
„Розимекс” ЕООД – с. Търничене, розопроизводство
„Аврора - К” АД – с. Тъжа
„ПИП” – с. Тъжа
„Агрохит” ООД – с. Скобелево
„Агроефект” – с. Скобелево
„Биоприма” ООД – с. Скобелево
„Булроуз” ООД – с. Скобелево
„Валроуз” – с. Скобелево
„Земеделец” – с. Скобелево
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„Балканплод” – с. Манолово
„Мин-Груп” – с. Манолово
„Интермед-1” ООД – с. Манолово
„Снежанка-52” – с. Габарево

o Част от земеделските земи се стопанисват на кооперативен принцип, като са обхванати в една
земеделска кооперация:
 ЗКПТУ „Фитокоп-92” с. Долно Сахране
o На територията на Общината има и няколко по-крупни арендатори:












ЕТ „Слави – Младен Демирев” с. Долно Сахране
„Женико” ООД с. Скобелево
ЕТ „Пенчо Пенчев” – с. Асен
„ДИН-3” – Димитър Калинков – с. Габарево
„ПиП” ООД Пенка Пановска
ЕТ „Екоплод” Иса Бесоолу
ЕТ „Агрошанс” Раим Патръклъ
ЕТ „Агрофрукт” Атанаска Николова
Стефан Якимов
Петър Петров
Христо Робошев

o Горското стопанство разширява позициите си в икономическо развитие на общината.
Основните стопански структури, осъществяващи дейност в този отрасъл са:
 Държавно горско стопанство „Мазалат”, с. Горно Сахране
o Фирмите, които развиват отрасъла дърводобив и дървопреработване са:




„ИЛТА” ООД – с. Габарево, дървопреработване
ЕТ „Водолей – М.Бекир” – с. Габарево, дървопреработване
ЕТ „Форест паркет интернешънъл ЕООД – П. Пеев” – с. Габарево,
дървопреработване и производство на мебели
 „Габровница” АД – с. Горно Сахране, дърводобив и дървопреработване
 ЕТ „МАД” – с. Осетеново, дърводелска дейност
 „Лестранс” ООД – с. Александрово, дърводобив и транспортни услуги
o Строителството в общината се реализира чрез дейността на няколко частни фирми:






„Стил Сити Груп” ЕООД – гр. Павел баня
ЕТ „Антон Бургоджиев” – гр. Павел баня
„Мултистройгруп” ЕООД – гр. Павел баня, бетонов център, строителство
ЕТ „Д.Калинков” – с. Габарево, строителство
ЕТ „Анко Христов” – с. Горно Сахране, вародобив

o Транспортна дейност на територията на общината се осъществява от частни фирми:



„Автобусни превози Павел баня”
„Райтранс Бесоолу” ЕООД





„Геотекс ООД”-с. Осетеново, шивашка дейност
Мандра „Фермер”-с. Асен, преработка на млечни продукти
ЕТ „Р+Р”-с. Габарево, ремонт на МПС, годишни технически прегледи, тахографи

o Други
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2.3.3.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

Фиг. 16 Нетни приходи от продажби за 2011
Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на НЦТР –посочена на страница 9 от Областна стратегия за
развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.

По показател „Производителност на труда" в началото на разглеждания период- 2011 г,
средната производителност на труда в общинската икономика е 8067 лв./човек на година, което е под
средните равнища за страната. Община Павел Баня разполага със значителен икономически
потенциал за развитие на конкурентен бизнес и за привличане на чуждестранни инвестиции.
Гаранция за това са добрата пространствена свързаност, изграждаща се технически инфраструктури,
традиционно развитите икономически функции и отличните природно-географски условия. Обликът
на общинската икономика продължава да се оформя от търговията, дребен туризъм , балнеология и
селско стопанство.
Неблагоприятно движение към спадане се наблюдава и в ключовите показатели „заетост” и
„икономическа активност”. Това е още един сигнал за пренасочване на усилията към стимулирано
развитие на конвенционални производства с масова заетост, наред с високотехнологични – с висока
добавена стойност. В потвърждение на тезата е скорошно становище на Българска стопанска камара:
„ Липсата на работни места е огромният проблем на България .... Изходът е инвестиции и създаване
на качествени и устойчиви работни места .....”.
Като цяло, малката община Павел Баня е предимно производител, но не и преработвател на
селскостопански суровини. Така и тук се поддържа порочния кръг: ниска заетост (и то сезонна) –
висока безработица – ниски доходи – свито потребление – натурализирани стопанства/оцеляване –
неразвит сектор на услуги – непривлекателна среда за бизнес и предприемачество – неблагоприятни
условия за жизнена кариера – миграция.
Общината е с трайна тенденция на значителен демографски отлив. За последните 20 години
общината е загубила почти 20% от населението си. Това е признак за отсъствие на ефективна
регионална, но и общинска политика, така също признак за неконкурентноспособна жизнена среда в
общината и цялата област Стара Загора. Трябва да се лансира стратегия за изнасяне на функции и
ресурси за укрепване на периферните райони, за задържане на изходящата миграция чрез създаване
на конкурентна среда и условия за живот в тях.
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2.3.4.

Административното ръководство на община Павел Баня планира включване на общината в
дейности за съвместно използване на ресурси, и подпомагане разработката и разпространението в
градовете и в местните общности с по-малко демографско измерение новаторски технически
решения, които се основават на интегрирани технологии в областта на енергетиката и транспорта и се
опират на ИКТ. Една от възможностите е финансиране по европейската програма СМАРТ. Тя е мини
европейска програма, осъществяваща дейности между 6 региона на Европейския съюз. Програмата е
съфинансирана от ЕС, чрез инициативата ИНТЕРЕГ VІ. Главната цел на програмата е да
подпомогне добрите практики и иновативни политики в подкрепа на малкия и среден бизнес за
изграждане на капацитета и стимулиране прилагането на иновации.
2.3.5. ИЗВОДИ
Потенциали
o
o

Използване на географското разположение на общината за развитието на балнеоложки и
другите видове туризъм, основно Националния парк „Централен Балкан”.
Общинската икономика на Павел Баня запазва добри показатели, въпреки трудните условия
на национално и регионално ниво.

Проблеми
o

o

o

o

o

Бизнесът в общината идентифицира като един от най-основните проблеми недостатъчното
количество качествено подготвени кадри за дейностите си - на мениджърско,
административно и изпълнителско ниво.
На второ място се поставя недостатъчното познаване на общината и региона като бизнеспрофил и възможности за инвестиции и формиране на бизнес-партньорства в различни
области.
Коментира се и недостатъчната подкрепа от страна на местната власт към икономическите
инициативи и потенциала на предприятията в общината, изразена в липсата на политики за
насърчаване на развитието на бизнеса и създаване на благоприятна бизнес среда.
Друг проблем е липсата на централизация на местната икономика, чийто ясен резултат е
изоставането в развитието и продължаващите тенденции на обезлюдяване на селата в
общината.
Проблем е и ниската ефективност на мерките за разработване на устойчиви местни
туристически продукти, основани на съществуващите реални ресурси за рекреативен и
културен туризъм, включително чрез колаборация с други общини и региони.

2.4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
2.4.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Брой население
ПАВЕЛ
БАНЯ

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ПО ОБЩИНИ, НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ВЪЗРАСТ

Населени места

Общо

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

Общо

14186

771

755

708

853

836

827

889

909

910

835

896

975

1010

876

823

641

417

255

2767

129

123

123

163

164

151

174

187

193

183

213

200

186

152

144

122

92

68

гр. ПАВЕЛ БАНЯ
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с. АЛЕКСАНДРОВО
с. АСЕН

с. ВИДЕН
с. ГАБАРЕВО
с. ГОРНО САХРАНЕ
с. ДОЛНО САХРАНЕ
с. МАНОЛОВО
с. ОСЕТЕНОВО
с. СКОБЕЛЕВО
с. ТУРИЯ
с. ТЪЖА
с. ТЪРНИЧЕНИ

1632

101

82

87

137

113

98

114

113

119

89

82

114

116

87

71

60

32

17

451

24

33

13

29

21

21

23

30

22

29

29

32

37

38

29

22

15

4

81

-

5

2

-

2

-

3

2

3

1

3

4

13

15

13

8

5

2

1458

89

80

95

80

77

90

89

92

86

79

101

101

107

83

93

59

37

20

1454

90

88

78

86

91

113

95

90

77

91

104

87

80

84

75

60

38

27

813

25

34

20

40

31

24

44

43

43

43

49

64

87

90

66

52

37

21

760

49

46

43

33

56

54

57

43

42

38

62

56

31

40

36

40

21

13

1304

63

64

64

93

96

79

88

101

97

86

82

85

83

77

61

42

28

15

727

58

40

47

44

46

45

48

50

44

42

37

47

50

39

37

27

18

8

357

14

11

9

7

11

17

11

20

19

20

23

27

40

22

43

40

13

10

1483

87

88

75

79

75

87

90

98

95

80

69

101

112

89

105

72

50

31

899

42

61

52

62

53

48

53

40

70

54

42

57

68

60

50

37

31

19

Табл. 5 . Население на общината по населено място и възраст.
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

НАСЕЛЕНИЕ ОБЩИНА, НАСЕЛЕНИ МЕСТА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПО
ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 1.02.2011 ГОДИНА

Община
ПАВЕЛ БАНЯ
Населено място

Лица, отговорили
на доброволния
въпрос за
етническа
принадлежност

ОБЩО

Етническа група
българска

турска

ромска

друга

Не се
самоопределям

13525

7220

4451

1701

73

80

гр.. ПАВЕЛ БАНЯ

2582

1904

381

279

4

14

с. АЛЕКСАНДРОВО

1518

340

1086

..

..

..

с. АСЕН

444

196

236

8

-

4

с. ВИДЕН

81

80

-

..

..

..

с. ГАБАРЕВО

1379

527

787

26

19

20

с. ГОРНО САХРАНЕ

1414

913

104

346

42

9

с. ДОЛНО САХРАНЕ

752

672

69

4

..

..

с. МАНОЛОВО

747

247

311

187

..

..

с. ОСЕТЕНОВО

1255

499

721

30

-

5

с. СКОБЕЛЕВО

720

265

238

212

..

..

с. ТУРИЯ

356

350

6

-

-

-

с. ТЪЖА

1420

841

235

333

4

7

с. ТЪРНИЧЕНИ

857

386

277

186

-

8

Табл. 6. Население на общината и етническо самоопределяне
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.
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За периода между двете преброявания населението на общината намалява с (- 10,7 %) ,
дължащо се на отрицателен естествен и механичен прираст:

Табл.7. Естествен и механичен прираст на населението в общината
Раждаемост, смъртност и прираст на населението
Един от основните демографски фактори даващи отражение върху числеността на
населението са фактическите параметри на показателите формиращи неговия естествен прираст –
раждаемост и смъртност. Анализите и оценките за състоянието и очертаващите се тенденции в
естественото движение на населението са важни от гледна точка на стратегическите насоки за
развитието на общината.
РАЖДАНИЯ - ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

166

88

78

163

79

150

89

61

147

77

70

154

момичета

момчета

общо

общо

момчета
85

общо

Живородени
момичета

Живородени
момчета

Живородени
момичета

Живородени

момчета

Живородени

момичета

2012

общо

2011

момичета

2010

момчета

2009

общо

2008

85

89

Табл.8. Данни за живородени деца 2008 - 2012, община Павел Баня
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

УМИРАНИЯ - ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
2007

2008

2009

2010

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
275

127

148

279

120

159

237

155

122

Общо
239

2011

Мъже Жени Общо
128

111

235

Мъже
133

2012
Жени Общо Мъже Жени
102

258

134

Табл.9. Умирания – община ПавелБаня, 2007 - 2012
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.
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Вторият фактор, оказващ въздействие върху броя на населението засяга неговото механично
движение. Механичният прираст като демографски показател е резултат от разликата между броя на
заселените и на изселените.
Възрастова и полова структура на населението
Структура на населението на община Павел баня по пол не се различава съществено от тази за
страната:
НАСЕЛЕНИЕ ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ –към 31.12. 2012 г.
Общо
ПАВЕЛ БАНЯ

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

14001

6784

7217

2704

1259

1445

11297

5525

5772

Табл.10. Население на община Павел Баня – структура по пол
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 01.02.2011 година
Икономически активни

6863

144

19,83
%
12,03%

% от
общото
населен
ие над
15 г.
57,42%

1195

49,96%

98

18,96%

845

62,04%

..

260

68,24%

..

56

75,68%

17,99%

716

59,97%

166

28,14%

608

50,75%

83,97%

46

16,03%

447

60,90%

163

57,19%

122

42,81%

337

54,18%

54,27%

467

77,32%

137

22,68%

509

45,73%

183

31,44%

165

90,16%

18

9,84%

399

68,56%

323

134

41,49%

102

76,12%

32

23,88%

189

58,51%

с. ТЪЖА

1233

412

33,41%

356

86,41%

56

13,59%

821

66,59%

с. ТЪРНИЧЕНИ

744

263

35,35%

165

62,74%

98

37,26%

481

64,65%

Население
над 15
години

Икономи
чески
% от
безработн
активнот неактивн
и
о
и

общо
активно

% от
общото
население
над 15 г.

заети

% от
активното

11952

5089

42,58%

4080

80,17%

1009

гр.. ПАВЕЛ БАНЯ

2392

1197

50,04%

1053

87,97%

с. АЛЕКСАНДРОВО

1362

517

37,96%

419

81,04%

с. АСЕН

381

121

31,76%

..

с. ВИДЕН

74

18

24,32%

..

с. ГАБАРЕВО

1194

478

40,03%

392

82,01%

86

с. ГОРНО САХРАНЕ

1198

590

49,25%

424

71,86%

с. ДОЛНО САХРАНЕ

734

287

39,10%

241

с. МАНОЛОВО

622

285

45,82%

с. ОСЕТЕНОВО

1113

604

с. СКОБЕЛЕВО

582

с. ТУРИЯ

Община
ПАВЕЛ БАНЯ
Населени места
ОБЩО

Табл.11. Структура на трудоспособното население, заетост и безработица
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.
34

ОПР на община Павел баня
Сравнителен анализ:
Въз основа на гореизложените данни може да се направят следните изводи:
o население в подтрудоспособна възраст – 2049 души - 14,63%
o активно население – 5089 души -42,58%
o неактивно население – 6863 души-57,42%
2.4.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Образователна инфраструктура
Образователната инфраструктура в община Павел баня обхваща:
o 11 заведения за предучилищно възпитание
o 9 общообразователни училища
o 1 професионално училище
Инфраструктурата на предучилищното възпитание включва 11 целодневни детски градини и
една полудневна група в с. Асен. Мрежата на детски градини обхваща всички населени места в
общината с изключение на с. Виден. Техният капацитет /брой групи и деца/до голяма степен отчита
наличните контингенти от деца в предучилищна възраст.
Табл.12. Детски градини, населено място и численост
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

Инфраструктурата на общото образование в общината е представена от три типа училища:
o 8 основни училища
o 1 средно общообразователно училище
o 1 професионална гимназия

БРОЙ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 Г. В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА
ПО ДАННИ НА ДИРЕКТОРИТЕ

№

ЦДГ, населено място
Общо за община
Павел Баня

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предполагаем Предполагаем Предполагаем
брой деца
брой деца
брой деца
3-4 год.
5 год.
6 год.

Общо

Брой групи
.

170

133

127

430

19

41

20

20

81

4

6

4

2

12

1

ЦДГ "Детелини", Г. Сахране

27

11

13

51

2

ЦДГ "Детелини", Д. Сахране

6

10

5

21

1

ЦДГ "Радост", Скобелево

5

8

16

29

1

ЦДГ "Славейче", Габарево

14

18

10

42

2

ЦДГ "Ален мак", Търничени

11

8

11

30

1

ЦДГ "Незабравка", Тъжа

22

15

15

52

2

ЦДГ "Дружба", Александрово

23

20

19

62

3

ЦДГ "Еделвайс", Манолово

7

5

7

19

1

ЦДГ "Радост", Осетеново

8

14

9

31

1

ЦДГ "Синчец" П. баня
ЦДГ "Радост", Турия

35

ОПР на община Павел баня
Табл. 13. Населени места, вид училище и численост
Забележка: В ПГРХ през учебната 2013- 2014 год. от общо 7 паралелки ще има 1 паралелка
задочна форма на обучение с 26 ученика и 1 паралелка с вечерна форма на обучение с 20 ученика.
Общия брой на учениците за учебната 2013/2014 г. : 1344 ученици.

Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено
образование
към 01.02.2011 година
№ Училище, населено място ППГ/ПК І
Общо за общината

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо

31

132

146

147

122

153

139

160

109

44

32

39

44

1344

1 СОУ "Хр. Ботев", Павел баня

х

36

39

38

31

35

45

47

28

18

16

15

11

359

2 ПГРХ, Павел баня

х

х

х

х

х

х

х

х

х

56

36

24

33

145

3 ОУ "В. Левски", Горно Сахране

11

10

12

16

10

16

9

16

9

х

х

х

х

109

4 ОУ "Ген. Скобелев", Скобелево

20

17

16

15

10

13

11

15

7

х

х

х

х

124

5 ОУ "Н. Вапцаров", Габарево

х

24

15

15

13

14

21

20

16

х

х

х

х

138

ОУ "Св.П.Хилендарски",
6 Търничени

х

5

8

12

13

10

10

10

7

х

х

х

х

7 ОУ" Просвета", Тъжа

х

12

18

12

13

22

13

15

11

х

х

х

х

116

8 ОУ "Хр. Ботев", Александрово

х

15

11

19

16

16

15

16

10

х

х

х

х

118

7

10

12

6

17

4

4

7

67

6

17

8

10

10

11

17

14

93

9 ОУ "Г. Бенковски", Манолово
10 ОУ "Хр. Ботев", Осетеново

Община
ПАВЕЛ БАНЯ
Населени места
ОБЩО

Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

75

Дете (до 7
Никога
години
Незавърш
не
вкл., което
ено
посещав
още не
начално
али
посещава
училище
училище)

13090

823

4762

4126

2000

956

399

24

гр. ПАВЕЛ БАНЯ

2591

342

1164

594

281

167

39

4

с. АЛЕКСАНДРОВО

1496

26

333

595

345

155

40

..

413

17

143

162

57

27

6

..

79

6

36

25

7

5

-

-

с. ГАБАРЕВО

1333

64

398

509

232

96

31

3

с. ГОРНО САХРАНЕ

1329

78

551

314

180

115

86

5

с. ДОЛНО САХРАНЕ

776

81

424

191

44

30

6

-

с. МАНОЛОВО

691

30

185

255

125

46

47

3

с. ОСЕТЕНОВО

1209

23

422

480

193

68

21

..

с. СКОБЕЛЕВО

645

24

182

223

138

61

16

..

с. ТУРИЯ

338

28

166

108

25

8

3

-

с. АСЕН
с. ВИДЕН

36

ОПР на община Павел баня
с. ТЪЖА
с. ТЪРНИЧЕНИ

1358

66

523

383

218

86

80

..

832

38

235

287

155

92

24

..

Табл. 14. Степен на образование по населени места и численост
2.4.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Инфраструктурата на здравеопазването е представена от здравни заведения за до лекарска и
доболнична помощ.
Доболничната помощ включва:
o
o
o
o
o
o

Поликлиника Павел баня – с две разкрити лекарски практики
Клинична лаборатория – обслужва населението от общината и работи със ЗОК
Център за спешна медицинска помощ – филиал Павел баня (разполага с две линейки)
Лекарски практики в останалите селища от общината – 9
Специалисти по дентална медицина – 10
Частен медицински център в гр. Павел баня – работи със ЗОК.

До лекарската помощ на децата от детските градини и училища на територията на общината се
осъществява от медицинските специалисти към училищното и детско здравеопазване. Разкрити са
11 медицински кабинета в детски градини и училища.
2.4.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Предлаганите социални услуги в община Павел баня посрещат адекватно действителните нужди
на населението. Като най-популярна и с утвърдени традиции в Общината е социалната услуга
Домашен социален патронаж. Дейността Домашен социален патронаж е комплекс от социални
услуги , предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и
хигиена на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; осъществяване на социални контакти;
др.
Към Домашен социален патронаж гр. Павел баня функционират и филиал: в село Габарево.
Капацитетът му е 200 места, като към момента се обслужват потребители от цялата община.
Наблюдава се непрекъсната тенденция към увеличаване на желаещите да ползват този вид услуга.
Брой обслужвани лица в Домашен социален патронаж
година

Домашен социален
патронаж гр. Павел
баня

Домашен социален
патронаж с. Габарево

общ сбор

2007 г.

87

34

157

2008 г.

91

33

157

2009 г.

91

60

183

2010 г.

96

65

191

2012 г.

102

100

202

Табл. 15. Брой обслужвани лица от „Домашен социален патронаж”
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По НП „СУСС” направление „Домашен социален патронаж” се през 2009 г. са
обслужвани 47 потребители от 14 лица. Основните извършени дейности са : 1. Поддържане на
хигиена в дома на обгрижваното лице. 2. Битови услуги – закупуване на продукти и вещи от първа
необходимост, заплащане на текущи разходи със средства на обгрижваното лице. 3. Осъществяване
на връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти при необходимост. 4. Помощ при общуване и
поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него.
От месец октомври 2008 г. в село Манолово функционира Дневен център за стари хора с
капацитет 30 места. Заведението представлява комплекс от социални услуги в общността, които
създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня и осигурява стимулираща
инициативността среда. Според Закона за социално подпомагане ДЦСХ е държавна дейност и
средствата за неговото функциониране се осигуряват от Републиканския бюджет.
В село Габарево през 2012-2013г се предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” с
капацитет 35 обслужвани лица по проект на Фонд социална закрила.
Дом за стари хора в село Търничене е с капацитет 20 места. Предлаганите социални услуги
са съобразени с желанията и личния избор на домуващите. Улесняване на живота, създаване на
повече уют и спокойствие, обгрижване с много топлина и уважение, и приобщаване към бита на
Дома. Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време. Поддържане
на социални контакти с близки и приятели. Насърчаване за участие в културни и други дейности,
творчески изяви. Организиране на свободното време чрез: трудотерапия, културотерапия и
музикотерапия. Предлаганите услуги са индивидуални, съобразени с възможностите и желанията на
домуващите, заложени в индивидуалните планове за грижи /социална работа/ .
2.4.5.

ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА

Процесите на пазара на труда след 2011 г. се обуславяха от слабото подобрение в стопанската
конюнктура в страната в сравнение с 2010 г., при което се отчете минимален икономическия растеж.
Същевременно, новите проявления на финансово-икономическата криза в Европа доведоха до
намаляване обема на работа в част от фирмите с преобладаващо експортна ориентация, което наложи
освобождаване на персонал, въпреки желанието на работодателите да запазят заетостта във фирмите
си. Тези две противоположни и разнопосочни въздействия са основните, които оказват съществено
влияние върху състоянието на пазара на труда през годината

Фиг.17. Средногодишен брой безработни за страната, 2000-2011-Агенция по заетостта
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Трудовият потенциал на общината в основни линии се формира от контингента на
населението в трудоспособна възраст. Трудовият ресурс обаче не се покрива изцяло с населението в
трудоспособна възраст. Тази съществена особеност се отчита при анализите и оценките на
населението в това му качество. За целта се използва показателят “активно население”. Неговият
брой като цяло за общината възлиза на 5089 д./2011 г./, което е 42,58% от цялото й население над 15
г.. - виж Табл. 11.
Реалната икономическа ситуация в община Павел баня характеризираща се със спад в реалния
икономически сектор с намаляваща активност на субектите както в обществения, така и в частния
сектор има непосредствено въздействие и върху трудовия пазар. Броят на реално заетите, съпоставен
с останалите трудови характеристики на населението формира следната картина към 1998 г. :
o Население в трудоспособна възраст – 11952 д./2011 г./,
o Активно население – 5089 д.; /2011 г./,
Вторият важен аспект в оценката на населението като трудов ресурс е свързан с
безработицата. Заетостта и безработицата са двата основи елемента на пазара на труда. Очертаната
тенденция на запазване броя на икономически активното население в общината, съпоставена с
неблагоприятния процес на намаляване на броя на заетите /наети и самонаети/ логично води до
нарастване броя на лицата останали без трудова заетост. От тях се формира контингента на
безработните лица. В това отношение статистическите данни са твърде красноречиви и убедителни за
последните няколко години. Броят на безработните в община Павел баня варира в определени
граници, но общо взето запазва едно високо равнище:
o

1995 г. – 1403 д. или 19,3% равнище на безработица;

o

1996 г. – 1304 д. или 17,9% равнище на безработица;

o

1997 г. – 1560 д. или 21,4% равнище на безработица;

o

1999 г. – 1498 д. или 20,6% равнище на безработица;

o

2000 г. / м. март/ - 2116 д. или 29,1% равнище на безработица;

o

2004 г. – 1383 д. или 19,7% равнище на безработицата;

o

2005 г – 1368 д или 19,6% равнище на безработица;

o

2010 г. – 794 д или 12,06% равнище на безработица.

o

2011 г. – 1289 д или 17,7% равнище на безработица

Отрасловата, възрастовата и образователно-квалификационната структура на безработните
лица дава представа за най-силно уязвимите социални и професионални групи от икономически
активното население да бъде засегнато от безработицата. Този анализ и оценки са направени на
базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

2004 г

03.2005 г

28.04.2010 г.
Брой

01.01.2011

Брой

%

Брой

%

Общо

1383

100

1368

100

794

100

1009

100

Мъже

718

51,9

712

52

422

53

529

52,4

Жени

665

48,1

656

48

372

47

473

47,6

%

Брой

%

Табл. 16. Безработни лица - структура по пол
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

По отношение на възрастовата структура на регистрираните безработни се очертават
няколко групи , които са по-силно засегнати:
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Възраст

2004 г

Общо:
До 19 г
От 20-24 г
От 25-29 г
От 30-34 г
От 35-39 г
От 40-44 г
От 45-49 г
От 50-54 г
Над 50 г

1383
80
178
183
181
156
160
158
158
129

% -от
общото към
2004 г.
100
5,78%
12,87%
13,23%
13,09%
11,28%
11,57%
11,42%
11,42%
9,33%

%-от
03.20 общото
05 г.
към
2005 г.
1368
100
86
6,29%
167
12,21%
172
12,57%
183
13,38%
165
12,06%
155
11,33%
163
11,92%
148
10,82%
129
9,43%

28.04.2010 г.
794
15
56
106
92
108
81
96
97
143

%-от
%-от
общото
1.1.2011 г. общото
към 2010
към 2011 г.
г.
100
1009
100
1,89%
21
2,08%
7,05%
73
7,23%
13,35%
122
12,09%
11,59%
120
11,89%
13,60%
135
13,38%
10,20%
104
10,31%
12,09%
124
12,29%
12,22%
126
12,49%
18,01%
184
18,24%

Табл. 17. Безработни лица - структура по възраст
Източник: НСИ- на базата на информацията от Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

Основния извод, налагащ се от анализа и оценките на населението като трудов ресурс за
извеждането на проблема за трудовата му заетост като един от приоритетните в стратегическите цели
на плана за развитие на община Павел баня. Равнище на безработица 17.7% е индикатор за
превръщането на този проблем в сериозно социално предизвикателство към бъдещото развитие на
общината. Втори по важност извод е трайно увеличение на дела на безработните от групата над 50
годишна възраст.
2.4.6. ДОХОДИ
Доходите на домакинствата са с трайна тенденция на абсолютно увеличаване, но с темпове
около или под тези на инфлацията. За период от 5 години (2007-2011), доходите са нараснали с 14%,
или с по 2,8% на година. В реално изражение, средната покупателна способност на българите не се е
повишила, а дори се е намалила. Положителен е фактът, че нивото и темповете на увеличение на
доходите в област Стара Загора са осезателно над тези за страната

Фиг. 18. Доходи на домакинствата
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Източник: ТСБ Стара Загора, обработка на Национален център териториално развитие - посочена на

страница 52 от Областна стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 -2020 г.

2.4.7. ИЗВОДИ
При оценката на социалната сфера и човешките ресурси са използвани следните критерии за
пространственото групиране на населените места, респективно техните землища
o коефициент необразованост - представляващ хората с висше и средно образование, като
процент от общото население;
o населени места в застой, т. е. възрастното и младото население са под 25% по отделно и са
със сравнително сходни стойности;
o населени места в прогрес, където е налице превес на младото население над старото;
o населени места със застаряващо население, където възрастното население има превес над
младото;
o населени места с малцинствени групи класифицирани в две групи - до 30% и над 30%, като
групите са формирани от процентното разпределение на етническият състав в населените
места;
o наличието или отсъствие на социална, здравна и образователна дейност в населените места.
Размерът на населените места е отнесен към броя на населението, което живее в него, а всички
останали елементи на точковите обекти имат само индикативен характер и не се отнасят към
конкретно количество
При анализа на социалната сфера и човешките ресурси са идентифицирани проблеми и
потенциали, свеждащи се до следното:
Потенциали
o Възможност за развитие на населените места в демографски застой и застаряващо население
да се развиват поради наличието на образовано и все още активно население;
o В системата на образованието, възможност за партниране с браншови организации и
осигуряване на квалифицирани кадри спрямо потребностите на бизнеса;
o Намаляване на ниския образователен статус при малцинствените групи и цялото население и
увеличаване на техния потенциал за развитие в общината;
o Преустройване и използване с други цели на домовете за отглеждане на деца в извън семейна
среда, след тяхното закриване;
o Подпомагането на лицата в уязвимите възрастови групи в училищата и детските градини и
след завършване на образованието им.
Проблеми
o Отрицателен естествен и механичен прираст- наблюдава се застаряване на населението в
дадени населени места и застой в други
o В училищата се наблюдава преждевременно напускане на деца от образователния процес,
поради „нежелание" за учене, „семейни причини" и „заминаване в чужбина";
o При малцинствени групи се наблюдава нисък коефициент на образованост - 28% за турска
и 37 % при ромска етническа група. И при двете групи най-голям е дела на хората с
основно образование, следвани от начално, незавършено начално и никога не посещавали
училище;
o При преброяването на населението са регистрирани 57,42% икономически неактивно
население, което не е регистрирано на борсата и не си търси активно работа, както и 17,7%
равнище на безработица;
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o

За малцинствените групи се наблюдава ниска заетост - 26% при турски етнос и 39% при
ромски етнос, както и висок процент икономически неактивно население /52% турци и
57% роми/, което не си търси активно работа и не е регистрирано в бюрото по труда.

2.5.
ИНФРАСТРУКТУРНО
ТЕРИТОРИЯТА
2.5.1.

РАЗВИТИЕ,

СВЪРЗАНОСТ

И

ДОСТЪПНОСТ

НА

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ

Развитието на тази система понастоящем се обуславя приоритетно от функционирането на
двата вида транспорт – шосейния и железопътния. В един следващ етап се очаква важна роля да играе
и изграждането на бъдещия газопровод /по специално отклонението от Казанлък в посока Карлово/.
Главен транспортен коридор, разсичащ територията на общината е националния транспортен
коридор – формиран от главен път І – 6 /Кюстендил-София-Бургас/ и главната ж.п. линия № 3
/София-Казанлък-Карнобат-Варна/. Изградеността на този коридор в посока “запад-изток” до голяма
степен се определя от терена и географския релеф, но по същество е оказал значимо влияние върху
формирането на селищната мрежа на община Павел баня /цялата селищна мрежа е възникнала и
нейното развитие се утвърждава от функционирането на този коридор/. От друга страна с развитието
на транспортните комуникации в района на Казанлък /изграждането на тунела под вр. Шипка/ в
бъдеще ще оказва също значимо влияние върху развитието на инфраструктурата в източната част от
територията на общината. Тази част непосредствено ще бъде обвързана и с развитието на
създаденият район за растеж в рамките на НПРР.
Изградената пътна мрежа включва общо 71,2 км. пътища от републиканската пътна мрежа.
Гъстотата на пътната мрежа в общината е 137,3 км/1000 км² е значително по-малка от средната за
страната – 336 км/1000 км². Това е резултат както на географските особености и устройствено
изграждане на територията, но също така и на ограничено-устройствено изграждане на територията,
но също така и на ограниченото развитие на цялата южна част от територията на общината.
Състояние на пътната мрежа в община Павел баня
Категория на пътя

Дължина
(км.)

Относ
ителен
дял.
(%)

Инженерно
техническа
характеристика

Съпътстваща
обслужваща
инфраструктура

Първокласен път

21

29,5

Много добра

частично изградена

Второкласен път

25

35,1

задоволителна

не изградена

-

-

Третокласни

-

Четвъртокласни

25,2

35,4

задоволителна

не изградена

Общо

71,2

100

-

-

Табл. 18. Пътна мрежа на общината – дължина в км. и състояние
Частта от първокласния път І-6 на територията на общината е с дължина 21 км. Пътят е с
двулентов габарит, с нормални параметри и отговаря като цяло на националните изисквания
сигурност и безопасност.
Второкласната пътна мрежа е представена от частите на двата пътя ІІ-54 с дължина 5 км и ІІ56 – 20 км. Чрез тях се осъществяват връзките на община Павел баня със северната част на община
Казанлък /връзка с главен път І-5/, както и с общините Братя Даскалови, Брезово и Раковски от
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област Пловдив /по настоящем това е най-кратката връзка между моста на р. Дунав при Русе –
Пловдив/. Състоянието на тези отсечки от пътищата са в недобро състояние, в по-голямата си част от
пътя ІІ – 56 минава през сложен планински терен и се нуждае от сериозна реконструкция.
Четвъртокласната пътна мрежа се характеризира с помощните си функции, главно поради
факта, че тя е предназначена да осигури връзката на отделните населени места с основни пътища –
първокласният и второкласните пътища. Дължината на тези пътища е 25,2 км /35,4% от общата пътна
мрежа/, като състоянието и е задоволително. В окаяно състояние е пътната отсечка която следва да
осигурява връзката с община Братя Даскалови/.
Железопътният транспорт в община Павел баня има предимно транзитно значение за
общината. Независимо от факта, че на територията са изградени общо 8 гари и спирки, тяхното
използване е ограничено, главно поради факта, че в повечето случаи те са отдалечени от самите
населени места и достъпа до тях е затруднен. Общата дължина на ж.п. мрежата е около 25 км, като
гъстотата и е 48 км. /1000 км², при средно 40 км/1000 км² за страната. Транспортната дейност е
предимно ориентирана към превоз на пътници, тъй-като на територията на общината липсват големи
потребители за превоз на товари. Структурата и състоянието на икономиката на общината не
предполага едно бъдещо развитие на този вид ж.п. услуга. Железопътната линия е електрифицирана и
е еднолинейна. Железопътният транспорт като ресурс и потенциал следва да се обвързва с бъдещото
развитие на района за растеж с център гр. Стара Загора. В рамките на средносрочния период до 2013
година на стратегията за развитие на община Павел баня, следва да се отрази въздействието върху
средата за бъдещото развитие на газопреносната мрежа от Казанлък в посока към гр. Карлово.
Изграждането на мрежата следва да се разглежда като важен ресурс при развитието на определени
дейности, които по същество могат да се обвържат с използването на този сравнително евтин
енергиен ресурс.
Като цяло транспортната система на община Павел баня като мрежа, съоръжения и
транспортно предназначение удачно се вписва в перспективите за бъдещо развитие на общината,
главно по отношение на стабилизирането на икономиката, стимулирането на аграрния сектор и като
важен потенциал при създаването на качествена жизнена среда и устойчивото развитие на населените
места и общината.
2.5.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ
Електроенергийна инфраструктура
Всички населени места от общината са електрифицирани, като голяма част от селата са
електроснабдявани от въздушни изводи 20 КV, а в града мрежата е кабелирана. Изградената
електропроводна мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на
подстанциите, като всяка от градските подстанции има определен район на захранване. Като цяло
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на добро равнище, но има участъци
с нарушени механични и електрически параметри.
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
Значителни части от територията на общината попадат в зона, където съществуват природни
условия за използване на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия.
2.5.3. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабдителната система на община Павел баня обхваща дейностите по водоснабдяване и
канализация на населените места от общината, както и стопанисването и използването на изградените
микроязовири. Водоснабдяването на населението се осъществява от 28 водоизточника, разположени
на територията на цялата община. Общото подавано количество питейна вода е 1800 хил. м3.
Външната водопроводна мрежа е с дължина 92 км. /44% от общата дължина на мрежата, като тя е
силно амортизирана и е изградена с тръби, неотговарящи на българския и европейски стандарти.
Изградената мрежа в населените места е 116 км., като степента на изграденост е 58,3%. като за гр.
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Павел баня е 5273 м. Общите загуби в подаваните водни количества са в порядъка на 42%, като те са
резултат на неефективната преносна система /външна и вътрешна/. Водата е с добри питейни
качества /системата за обеззаразяване е хлораторна/ и поносими цени. Полезно използваната вода на
жител средно за общината е с около 120 литра /жител/денонощие, като за отделните населени места
са налице сериозни отклонения.
Показател

2000

2001

2002

2003

Потребена питейна вода 78
л/ч/ден

64

65

67

Дял водоснабдено
население, %

99,3

100

100

100

Дял канализирано
население, %

65,6

67,9

68,6

67,4

Дял на обслужваното
население от СПСОВ,
%

56,5

59,7

60,8

59,7

2011
х
100
х

х

Табл. 19. Състояние на водоснабдяването в община Павел баня
Водоснабдяването на общината и организацията на водопотреблението е на добро ниво и не
предполага предприемането на належащи мерки. Независимо от това, ръководството на общината
следва да насочи своето внимание към предприемане на мерки за развитие на водоспестяващо
потребление и за подобряване на водоснабдяване в конкретни населени места, като за целта се налага
да се приеме специална програма.
Стопанисването и използването на водните площи в общината е важен приоритет при нейното
развитие. Всички язовири са годни за използване, но за съжаление изградените напоителни полета и
канали система е силно амортизирана, каналите са запушени.
Основно предназначение на язовирите е за напояване, собствеността върху тях е на общината,
и това позволява тяхното предназначение да се разшири с дейност по рибовъдство и последващото
им отдаване на концесия на физически и юридически лица с цел допълнителни приходи за общината.
Важен ресурс в развитието на общината е наличието на минерална вода /7 извора с дебит 15
л/с./, която се използва за лечението на редица болести на опорно-двигателния апарат, периферната
нервна система, гинекологични заболявания. Изграденият балнеосанаториум със съответната
почивна база е основа за развитие на балнеоложки и лечебен туризъм, който съчетан с други форми
може да стане важен резерв за развитие на курортната функция.
Състоянието на канализацията и третирането на отпадните води се характеризира с ниска
степен на изграденост /предимно в общинския център/ и поражда сериозни проблеми. Приоритет в
политиката на общинското ръководство е подмяната на канализационната мрежа, поради факта, че е
остаряла и силно амортизирана.
Към м. август 2009 г са реконструирани 5273 м. водопроводи изградени над 1600 м нови
водопроводи, и 6127 м канализация.
2.5.4. ИЗВОДИ
Потенциали
o Благоприятно географско разположение в рамките на Балканския полуостров;
o Наличие на национални транспортни коридори
o Добре развита железопътна инфраструктура, фактор за развитие на Община Павел баня
o Изградени основни мрежи на техническата инфраструктура - телекомуникационна и
съобщителна мрежа, електроразпределение;
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o

Възможности за разширяване на използването на алтернативни енергийни източници
/слънчева енергия/.

Проблеми
o Физически амортизирани водоснабдителни мрежи, с висока степен на аварийност и големи
загуби, като в по-голямата си част са с изтекъл срок на амортизация;
o Ниска енергийна ефективност на използваните машини и съоръжения;
o Необходимост от подобряване управлението на водоснабдителните системи за общината ;
o Нисък дял на хората в селата с достъп до интернет.
2.6. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Общо районът се отличава с благоприятна екологическа обстановка, главно поради факта, че
липсват крупни замърсители, а стагнацията в производството също е благоприятен фактор в
екологично отношение. На територията липсват пунктове за мониторинг на околната среда, а
конкретни измервания се извършват епизодично.
Като проблеми за региона могат да се посочат липсата на изградена канализация и по-широко
участие и ангажираност на обществеността към проблемите по опазване на околната среда.
Сметосъбирането на територията на общината е организирано посредством използването на
три сметоизвозващи машини “Мерцедес Щаер” и „Ивеко” /вместимост 14 куб. ч и 12 куб. ч. и 10 куб.
м./, съгласно предварително установен график по населените маста. Организираното сметосъбиране
на битови отпадъци покрива 100% от населението на Общината. През 2004 г. е приета и в процес на
реализация “Програма за управление на отпадъците” в Община Павел баня. В голяма степен е
приключил процеса за ликвидиране на нерегламентираните и селски сметища.
През 2006 година е въведена система за разделно сметосъбиране.

Показател
2010 г.
% жители обхванати в системата за организирано
100%
сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци
Общо количество на битовите отпадъци, генерирани на
2925 т.
територията на общината
Налични кофи за смет 110 л
1680 бр.
Налични контейнери за смет 1100 л
189 бр.
Табл. 20. Сметосъбиране

Вид отпадък
2001 г
2003 г
Битови
5380
5015
Строителни
160
200
Производствени
165
922
Общо
5705
6137
Табл. 21. Отпадъци по видове /в тонове/

2009 г
2800
125
2925

2011 г.
100%
2214т.
1884бр.
283бр.

2011 г.
1972
242
х
2214

Това са важни приоритети на които общинското ръководство следва да обърне сериозно
внимание. В тази посока следва да се търсят и конкретни мерки за ликвидиране или туширане на
тези негативни процеси.
Населените места в община Павел баня се характеризират с добро благоустройствено
развитие. Особено това е валидно за общинския център гр. Павел баня, който като национален курорт
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още от 1950 г. се отличава с добри параметри на благоустройствена изграденост. Основните
характеристики за благоустройственото развитие на общината е видно от приложената таблица.
Улична
мрежа
/км.

Благоустрое
ни

Отн. дял %

ул. /км.

Електрифик
ация

Относителен
дял %

улици /км.

Гр. Павел баня

29

29,071

93,1

25

86,2

Общо села

170

88

51,8

138

81,2

Общо община

199

115

57,8

163

81,9

Табл. 22. Състояние на благоустрояването в община Павел баня
От посочените данни е видно, че степента на благоустроеност на уличната мрежа е около 58%
/в центъра на общината – 93%/, а степента на осветеност на улиците е 82%. гр Павел баня се отличава
с много добре изградена зелена система, като освен тези площи в регулация на територията на
общината съществуват 3 лесопарка с обща площ 23 дка. По отношение на земна площ на човек от
населението гр. Павел баня е лидер за областта със средно 69 км² на човек. Селищната среда в
отделните населени места е с добри качества.
2.6.1. ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Потенциали
o Релефът на общината е разнообразен и създава значителна вариабилност при незначителни
географски отстояния с благоприятен микроклимат и бърза промяна на панорамата.
Територията на общината е лесно проходима дори при зимни условия.
o Почвите са плодородни и благоприятни за отглеждане практически на всички култури за тези
географски ширини: зърнени, технически, лозя, зеленчуци, плодове, маслодайни и билки.
Предпоставка са за мощно развитие на хранително-вкусовата промишленост.
o Слънчевото греене е високо, и заедно с мекият климат - ранната пролет и късната есен,
осигуряват продължителен вегетационен период за растенията, както и благоприятни условия
за парниково земеделие.
o Климатът е мек и благоприятен за живеене и за отглеждане на топлолюбиви земеделски
култури.
o Обилни са запасите на плитки подземни води за изграждане на напоителни системи в
общинското поле.
o Минералните води в района са предпоставка за развитието на балнео туризъм.
Проблеми
o Промяната на климата според всички широко разпространени модели ще се отрази на
територията на цялата община с повишаване риска от наводнения през студеното полугодие особено на площни наводнения от особено високи подземни води в низинната част на
общината, удължаване периода на маловодие и засушаване, повишаване риска от горски
пожари, удължаване периода на задържане на максималните дневни температури на въздуха
над 40оС през юли и август.
o Смолниците в низинната част на общината са особено податливи на замърсяване с нитрати и
др. и стават източник на замърсяване на подземните води. Високото съдържание на
монморилонити в смолниците е причина за постоянна циркулация и напукване на сгради и
пътища.
o Липсата на залесителни мероприятия, масовата и бракониерската сеч са сериозна заплаха за
горските ресурси в общината. Нарушаването на правостоя и заместването му от сухолюбиви
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храсталаци са предпоставка за още повече случаи на горски пожари, особено при тенденциите
на промяна на климата. Оголените склонове създават условия за интензифициране на
ерозията и влошаване на вододайния капацитет на нископланинската част на общината.
2.7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Община Павел баня е в област Стара Загора и Югоизточен район за планиране. Общият брой
на населението й е 15198 жители, от които 3082 са жители на гр. Павел баня , а останалите 12116
жители на включените в нея 12 села. Благоприятното й разположение предполага добра комуникация
и потенциал за развитие.
Общинската администрация се състои от 54 служители от които 11, Дирекция „Стопанска
политика и управление на собствеността” ; 12, Отдел „Административно обслужване, ГРАО и
техническо обезпечаване” ; 22, Дирекция „Обща администрация; 15, „Изборни и кметски
длъжности, кметски наместници; 1 Кмет на община Павел баня; 2 Заместник кмет на община Павел
баня; 10, Кмет на кметство; 2, Кметски наместници; 1, Секретар на община Павел баня; 2, Звено
Вътрешен одит; 1, гл. Вътрешен одитор; 1, мл. Вътрешен одитор; 1, главен архитект; 1, главен
инженер; 1, Секретар на МКБППМН.
Разработени и приложени са вътрешни правила за работа и необходимите правилници за
дейността на отделните дирекции и отдели. Въведени са ефективни връзки за координация и
субординация между отделните звена. За съжаление, независимо от добрия транспортен достъп,
поради обезлюдяването на малките населени места и ограничените финансови ресурси, се наблюдава
все по-голяма концентрация на услугите в града. Кметовете и кметските наместници имат ограничен
достъп до ресурси за подобряване условията на живот и по-нататъшно развитие на селата. Липсва и
достатъчен капацитет и мотивация за привличане на средства по проекти .
Поради липсата на средства, обучения на общински служители се осъществяват епизодично и
при откриващи се възможности за включване в различни програми и проекти на държавни
институции, НПО и обучаващи организации. Съобразява се преди всичко с конкретните им
задължения, рядко с дейности и бъдещи задачи на отдела или дирекцията и почти никога - със
стратегическите цели на общината.
Читалищата остават едни от структурите, носители на информация и потенциал за развитие в
най-малките населени места. Болшинството от служителите в тях, обаче са на пенсионна възраст,
трудно се намират млади кадри, липсва достатъчно капацитет и интерес за активна работа по
проекти. Изградени са традиции за съвместна работа и подкрепа на местната управа за реализиране
на инициативи и дейности за местно развити.
Установеното сътрудничество с регионалните структури на държавни институции, работещи
на територията на област Стара Загора може да бъде използвано много по-пълноценно.
Недостатъчно се използват възможностите за финансиране на развитие на бизнеса чрез
оперативните програми. Ограничените финансови и човешки ресурси, сложните процедури,
огромната документация и забавените плащания ограничават възможностите на малките и средни
предприятия да се възползват от този ресурс, по-лесно достъпен за големи фирми, изградили
собствен капацитет за подготовка и управление на проекти. Не се използва и достатъчно пълноценно
партньорският подход за местно развитие.
2.7.1. ИЗВОДИ
Идентифицирани потенциали
o Създадени традиции в реализиране на съвместни дейности и откликване на обществени
инициативи от читалищата и НПО сектора;
o Изградено трайно партньорство между читалищата и училищата - съвместни дейности и общи
инициативи за партньорски действия с общината;
o Съществуващи ефективни механизми за координация и субординация между отделни звена в
Община Павел баня ;
o Наличие на изграден капацитет за работа по проекти. Особено важно за професионалното
подготвяне и управление на проектите, а натрупаният опит за добро управление на средствата
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в условията на изпълнение на множество големи проекти, както и управлението и отчитането
на средствата по всеки отделен проект.
o Добро партньорство между местната управа и местните и регионални структури на държавни
институции - дирекции „Бюро по труда", РЗИ, РИОСВ, Регионален инспекторат по
образованието и привличането им за съвместна работа при решаване на местни проблеми;
o Установено партньорство между НПО и читалищата от общината в помощ на местни
инициативи и привличане на ресурси за развитие на малките населени места.
Идентифицирани проблеми на управлението
o „Преливане" на експерти от общинска администрация и неправителствения сектор в частния
сектор поради разлика в заплащането;
o Поради липса на средства и изградена система за обучение на кметовете и кметските
наместници на малките населени места, съществува недостиг на експертиза и инициатива за
предприемане на инициативи за привличане на финансови средства, бизнес, задържане на
живеещите в селата.
2.8. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ
SWOT анализа е инструмент за анализиране на общината като организация и средата и. Това е
първата фаза на планиране и ви помага да се фокусираме върху ключови въпроси. SWOT анализа
включва разглеждане на силните и слаби страни, възможности и заплахи пред общината. Силните и
слаби страни са вътрешни фактори. Възможностите и заплахите са външни фактори.

SWOT анализ
ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

1.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ

-Благоприятно географско положение
-Традиции в областта на балнеоложкия
туризъм
-Възможности за развитие на
екотуризъм, селски, конгресен, ловен и
др. видове туризъм
-Традиции в развитието на
растениевъдство и животновъдство
-Благоприятни условия за развитието
на розопроизводство и отглеждане на
други етерично-маслени култури и
лечебни растения
-Организираното събиране на битови
отпадъци покрива около 95% от
населението на общината

2.

-Влошаваща

се демографска ситуация -отлив;
-Ниски образователно равнище и заетост на
етническите малцинства ;
-Недостатъчни количества вода за земеделски и
битови нужди;
-Липса на залесителни мероприятия; Ограничен
опит в усвояването на средства по ОП;
-Неоптимален административен капацитет за
разработване, реализация и мониторинг на
различни проекти
-Земеделските територии с нарушени терени не
са рекултивирани
-Не е разписана публичната туристическа услуга
за договорни отношения с туроператорски фирми
и културни институти
-Не е разработена програма за младежта и спорта
и от там развити спортни дейности.

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ
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ВЪНШНИ ЗА ОБЩИНАТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчиво развитие на туризма – в
т.ч въвеждане на нови туристически
продукти
- Възстановяване на земеделието,
растениевъдство и животновъдство
- Използване на балнеотуризма, който е
един от приоритетите за цялостното
развитие на курорта и общината
- Привличане на специалисти за
извънкласни спортни дейности по
програми
с
извънбюджетно
финансиране /БТ, Отворено общество и
др./
- Популяризиране и улесняване на
процедурите за усвояване на
средства от европейските фондове;
- Икономически развити съседни
общини и относително
благоприятна ситуация в областта;

- Недостиг на общински средства за поддържане
и доизграждане на общинска инфраструктура
- Недостиг на общински средства за развитие на
туризма
- Намаляване дебита на естествените извори на
термални води
Задълбочаващи се национални проблеми културни, политически, демографски, социални и
икономически;
Незавършен български фрагмент от
коридор № 9 и липса на нужните съоръжения;
Негативно
променящи
се
климатични условия, създаващи
заплахи за земеделската дейност;

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
3.1.

РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Стратегическите предложения за развитие на община Павел баня се вписват пълноценно в
законодателната и стратегическата рамка на регионалното развитие в европейското и националното
пространство. Структурата и посланията на стратегическата част съответстват на постановките в
Закона за Регинално Развитие, Правилника за Прилагане на Закона за Регинално Развитие ,
„Методическите указания... " и не противоречат на основните законови актове в сферите устройство
на територията, опазване на околната среда и културното наследство.
Стратегическата част адаптира на локално ниво ключовите теми за развитие, въведени от
Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на Европейския Съюз .
Формулираните стратегически цели отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020. Стратегията е
хармонизирана с предвижданията на Националната Стратегия за Регионално Рразвитие и
Национална Концепция за Пространствено Развитие на България, заедно с Националната програма
за развитие България 2020, Националната програма за реформи и секторните стратегии в страната.
Общинския План за Развитие се рамкира от планирането на цялата старозагорска област, изразено от
Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020. Общинската Стратегия за Развитие на Павел
баня посочва проблемите и потенциалите, споделени от всички общини, и очертава общи визия и
цели за развитие. Задължително изискване към общинските планове е да интегрират решенията на
областната стратегия на местно ниво. Стратегическите предложения от Общинския План за Развитие
на Павел баня напълно съответстват и на Стратегическите насоки за разработване на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие, неразделен компонент на Общинската
Стратегия за Развитие на Павел баня .
Отчетен е Общинския План за Развитие на Павел баня за периода 2007-2013, като са развити,
запазилите се като актуални, идеи за подобряване на ситуацията в общината. Изборът на актуалните
идеи се мотивира и от основните изводи на Междинната оценка за изпълнението на Общинския План
за Развитие на Павел баня за периода 2007-2013, изготвена през 2011 г.
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3.2.

ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ

Стратегията на настоящия Общинския План за Развитие е направена съобразно утвърдените
теоретични модели и съвременни практики в сферата на стратегическото планиране на местното
развитие. Приложено е съчетание от няколко основни принципа.
o Публичност. Стратегията е формулирана съвместно с множество представители на община
Павел баня , чрез проведената серия от публични дискусии и паралелните им анкети .
o Съгласуваност. Общинския План за Развитие на Павел баня успешно заема своето място
сред системата за планиране в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира
предложенията на документите от по-високо ниво.
o Съсредоточеност. Приоритетните области от стратегията позволяват ясен фокус на усилията
и ресурсите в оптимален брой допълващи се направления за общинското развитие.
o Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране, като отделните
дейности са обвързани по между си и съвместно подобряват определени аспекти от
общинското развитие.
o Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегията се основава на
закономерностите в местното развитие, обобщени от общественото мнение и синтезираните
резултати от проведения анализ.
o Оперативност. Стратегията завършва със съвкупност от мерки, чиито конкретни дефиниции
дават възможност за предприемането на ясни действия и реализация на мотивирани проекти
през следващите седем години.
3.3. ПОДХОД
Подходът за изграждането на стратегическата част е подробно илюстриран във Фиг. 15.
Разработен е модел, обединяващ резултатите от проведения анализ и прилежащата му оценка
/синтезен SWOT анализ и пресичане на SWOT компонентите/, обобщение на попълнените анкети и
основните насоки от действащите занодателни и стратегически документи. Всеки един компонент е
сведен до списък от ключови приоритети в развитието на община Павел Баня , обединени в общ
набор от ключови теми за развитие. На основата на ключовите теми се построява и цялата
стратегия за развитие на общината. Комплексният анализ на състоянието в общината завършва със
синтезен SWOT анализ, отбелязващ силните и слабите страни на общината, заедно със
възможностите и заплахите от прилежащият регионален и национален контекст. Четирите
компонента са пресечени помежду си - за оползотворяването на силните и овладяването на слабите
страни се използват условностите на външните характеристики /възможностите и заплахите/.
Получават се четири пресичания, а именно между възможностите и силните страни, за
надграждане на силните характеристики; между възможностите и слабите страни, за преодоляване на
слабостите; между заплахите и силните страни, за подчертаване на силните страни; и между
заплахите и слабите страни, за да се преобразуват слабостите. Всяко от пресичанията в същността си
представлява извеждане на важни сценарии за общинското развитие.

СИНТЕЗЕН SWOT анализ
ПРЕСИЧАНЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ

СИЛНИ СТРАНИ
Осигуряване на ресурси и
инициативи за съхраняване и
съвременна интерпретация на
историята в синергия с
балнеологията
Формиране на съвместно действие
между селата;
Сътрудничество
със
съседни
общини;

СЛАБИ СТРАНИ
Слабо представяне на общината;
Ориентиране на инструментите от
новия
програмен
период
към
проблематични сфери развитие на селата, популяризиране на
бизнес
средата,
интеграция
на
малцинствата, екологични
проблеми;
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Използване на транспортната
осигуреност на южна България и
развитие на земеделие и
животновъдство
НАДГРАЖДАНЕ НА СИЛНИТЕ
СТРАНИ

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ
СТРАНИ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

ПРЕСИЧАНЕ

ЗАПЛАХИ

Повишаване на
привлекателността на
общината
Изявяване на отличителните
черти на общината и
затвърждаването и като национален
център;
Модернизиране
ПОДЧЕРТАВАНЕ НА СИЛНИТЕ
СТРАНИ

Остарели поливни техники в
земеделието;
Предприемане на нови инициативи създаване наклъстери от общинските
села, активно сътрудничество със
съседни общини, развитие на
туристически дейности,
маркетингово представяне на
общината;
ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА СЛАБИТЕ
СТРАНИ

Фиг. 19. Синтезен SWOT-анализ и пресичане на SWOT-компонентите
Резултатите от проведените дискусии и анкети бяха ориентирани към различни целеви групи,
и показаха най-ценните дадености, приоритетните области за въздействие, заедно с изразените
проблеми в общината. Изброените категории също бяха приравнени към няколко значими теми.
Проучването на законодателната и стратегическата рамка постави фокус върху основните послания и
предложения на разгледаните документи.
В следствие на изброеното се обособиха ключови теми, предопределили стратегията на ОПР и
разкриващи значимостта на:
o Съхраняването и разумната изява на природните и историческите дадености;
o Развитие на
традиционните
икономически отрасли
чрез приложение на
иновативни подходи;
обновяване и
доизграждане на
техническата
инфраструктура;
стимулиране на
икономическото
развитие и
предприемачеството с
по-успешни МСП;

СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ
БАНЯ

ПРЕСИЧАНЕ НА
КОМПОНЕНТИТЕ
ОТ SWOT –
АНАЛИЗА

НАБОР
ОТ
КЛЮЧОВИ
ТЕМИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ПРОВЕДЕНИ
АНКЕТИ И
ДИСКУСИИ

РАМКА НА
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЗАКОНОВИ
ДОКУМЕНТИ
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Фиг.20 Обособяване на ключови теми
o Усъвършенстване на социалната сфера с по-добри възможности за образование и устойчива
заетост; съживени села;
o Цялостно маркетингово представяне и популяризиране на разнообразните силни страни на
община Павел баня .
3.4. СТРУКТУРА
Структурата /Фиг.21/ на стратегическата част присъединява елементите визия за развитие
2020 г., четири стратегически цели, седем приоритетни области и прилежащите им конкретни мерки .
Предложената структура напълно съответства на „Методическите указания...", като същевременно се
позовава на съвременния интегриран подход за планиране. Обединяващата визия за развитие,
представляваща желаното и постижимо състояние на община Павел Баня през 2020 г., се разгръща в
четирите стратегически цели. Стратегическите цели получават продължение в единството на седем
приоритетни области, изразяващи определена област за действие и съдържащи набор от мерки.
Реализацията на визията за развитие на община Павел Баня и всяка стратегическа цел ще бъдат
реализирани чрез допълване между приоритетните области. По този начин принос към дадена цел ще
имат повече от една приоритетна област.
Под “развитие” в случая се разбира не просто икономическият растеж, а такъв растеж,
който допринася за решаването на непосредствените проблеми на хората и дава по-големи
възможности за продължителен, здравословен и смислен живот. В този смисъл (поради
демографската характеристика на общината) на преден план излиза достъпът до поминък и
образование при съхранена култура и околна среда.
Под “устойчивост” в случая се разбира не устойчивост на темповете на развитие, а
възможността развитието да се осъществява безконфликтно и въз основа както на собствения
потенциал (като ресурси, конкурентни предимства, нива на производителност), така и на
привлечените иновации и инвестиции.
В този смисъл “устойчиво развитие” е развитие, което възпроизвежда ресурсите и ги
увеличава, а не се субсидира и не се реализира за “чужда сметка” - било то на други региони на
страната или на бъдещите поколения. За да отговаря на тези изисквания общинският план за развитие
трябва :
o приоритетите на общинският план да са еднопосочни с приоритетите на областната
стратегия за развитие;
o да бъде интегриран в регионалния план за развитие .
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Фиг.21. Структура на стратегическата част
3.5.ВИЗИЯ 2020
Следвайки представения по-горе подход и стремежа да се развие уникалността на община
Павел баня , се очерта следната визия :
„Утвърждаване на община Павел баня като европейски туристически център, с добре
развита местна инфраструктура, предлагащ уникални туристически продукти с високо
качество, съчетаващи рационално използване на природните дадености: защитените територии
в Централен балкан, геотермалните извори и възвръщащите се традициите в земеделието и
животновъдството”
3.6.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическите цели имат ясен фокус - избегнато е тяхното прекалено обхватно
формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им
реализиране. Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм за
измерване на степента на тяхното осъществяване.
Стратегическа цел 1: До края на 2020 г. три пъти повишаване приходи от основна
дейност в традиционните отрасли на общината, чрез иновативни подходи и сътрудничество
между наука и бизнес.
Първата цел представя желаното състояние на икономиката в общината. Поставя се акцент
върху усъвършенстването на утвърдените отрасли, като балнеологията и туризма , горско и селско
стопанство. Предвижда се разработването на успешни модели на партньорство между науката и
бизнеса за съвместни инициативи и внедряване на иновациите.
Стратегическа цел 2: До края на 2020 г. правно и функционално регламентиране на
отношенията община - структури на гражданското общество и принадлежността на всеки
пълнолетен гражданин в с социалните група, за равни възможности, качествено образование,
устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява
Тази цел е насочена към подобряването на социалната сфера. Тя отразява желанието за
успешно приобщаване на всеки пълнолетен гражданин, първо към своята професионална социална
група и в последствие към национално представените структури на гражданското общество. На база
законово регламентирани отношения да се приобщят изолираните социални групи и особено
малцинствените етнически групи. Стремежът е за цялото население на общината следва да има среда
за качествено образование и повече шансове за придобиване на приложно образование. Тук са и
под-целите свързани с наличието на трайна заетост и жизнена културна инфраструктура.
Стратегическа цел 3: До края на 2020 г. разработени пред-инвестиционни проучвания за
цялата техническата инфраструктура съгласно Закона за устройство на територията и работно
проектиране за елементите спомагащи за постигане на балансирана, ефективна селищна
мрежа за устойчиво развитие
Третата цел е насочена към пространственото развитие на общината. Тук се включват
действия за активизиране на общинските населени места и очертаване на възможни общи
инициативи между тях. Балансираната пространствено-функционална структура изисква
доизграждане на липсващите и обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите
инфраструктури в рамките на населените места и извън тях, насочени към тяхната по-добра
свързаност и достъпност.
Стратегическа цел 4: До края на 2020 г. разработен регистър на физическите параметри
за природни, исторически и културни дадености, като отличителни характеристики на
общината и основа за устойчиво развитие на икономика.
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Последната цел е посветена на специфичните черти (уникалност) на общината, разглеждани
като фактор за развитие, и като обект за опазване. Съхранените исторически дадености, като
единство на наследството от различни епохи, и опазената природа - горските и полските територии са задължително условие за постигането на устойчиво развитие. Географското разположение и
традиционната икономическа активност и продуктивност са главна предпоставка за подобряване на
социалното и икономическото положение на местната общност. Акцент на целта са успешното
представяне, популяризиране и оползотворяване на изброените в SWOT анализа силни страни.
3.7. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
Седемте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да се
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен период.
Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и подчинени на
дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. Приоритетните области
са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, разкриващи какво точно трябва и
може да се осъществи в общината. За всяка мярка е добавено кратко описание, представящо нейното
съдържание и аргументи за включването й в приоритетната област. Различните мерки в една или
повече различни области са тематично свързани за да се осигури по-голяма ефективност и синергия
между очакваните от осъществяването им резултати. Мерките са отворени и следва да се
конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този смисъл
въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация на
Общинската Програма за Развитие . Тук следва да се насочват и всички останали инициативи в
общината до 2020 г.
Приоритетна област 1: СЪХРАНЕНА УНИКАЛНОСТ
Съхраняването на уникалността на община Павел баня е условие за нейната привлекателност и
стимулира привличането на инвестиции. Акцентът се поставя върху опазването на културното
наследство и по-активното му включване в съвременния културен живот. Отделено е внимание и на
читалищната и църковната дейност, поддържаща творческата и личностната изява на местните
жители и особено на населението в селата. Приоритетната област отговаря и на предизвикателството
за успешното представяне и популяризиране на общината като място за развитие на екологично
чисто земеделие, животновъдство, балнеология и туристически посещения. Проведените разговори
с представители на местния бизнес категорично посочиха недостатъчната популярност на
разнообразните дадености в общината като сериозен ограничител за икономическо развитие.
Приоритетната област ще има принос към Стратегическа Цел 2: Осигурени равни
възможности за качествено образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна
изява и Стратегическа Цел 4: Съхранени и силно изявени отличителни характеристики на
общината - разположение, икономика, културно наследство и природни дадености за постигане на
устойчиво развитие.
Мярка 1.1. Маркетингово представяне на общината като място на уникални природни
дадености, икономически потенциал в балнеологията
Мярката визира координирано разработване на серия от рекламни продукти, обединени от
обща маркетингова стратегия и ресурсите на Община Павел баня, икономически субекти и
организации
Мярка 1.2. Добавяне на нови обекти и теми към обхвата на културното наследство в
общината;
Следва да се предприемат инициативи за открояване на непопулярни обекти и места в град Павел
баня и селата, представяне на непознати теми от хилядолетната история на общината. Културно
историческото наследство е онази скрита сила, магия за туристите.
Мярка 1.3. Физическо и смислово съхраняване на културни ценности;
Реализацията на мярката включва разработването на проекти за консервация и разумна
реставрация на археологически и архитектурни ценности, заедно с въвеждането на регламенти за
допустимото предназначение и реклама на историческите обекти.
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Мярка 1.4. Съвременна интерпретация и социализация на историческите обекти при
обвързването им с културния живот;
Съвременната интерпретация и социализацията на културното наследство обединява нужните
усилия за придаването на съвременна функция, позволяваща ползотворно използване на обектите
като ресурс за културен живот, обучение, публични дейности и културен туризъм.
Мярка 1.5. Стимулиране на читалищната и църковна дейност в общината;
Необходими са ресурси за обновяване на църковните и читалищните сгради с влошено
състояние на сградния фонд. Читалищната дейност следва да се разшири с нови, съвременни
функции и да се предприемат инициативи за поддържането на мрежа между отделните институции.
Подобна мрежа може да се обвърже с образователните институции в селата и да стимулира
развитието на съвременни зелени училища и други, при непрекъснат обмен между отделните
училища.
Приоритетна област 2: ПОЗНАНИЕ
Познанието е сложна система от знания, опит и пряка реализация за всяка отделна личност в
конкретна среда. Интелигентният растеж е основен приоритет за общоевропейското развитие до 2020
г. Увеличаването на образователното равнище и развитието на икономика, базирана на знанието са
две от общо петте цели на стратегията Европа 2020 Проведените анкети и дискусии със
заинтересованите страни посочват приоритетната нужда от подобряване на приложното образование
, научната дейност и знанията в различни сфери. Настоящата приоритетна област успешно покрива
различни проявления на образованието и придобиването на нови знания. Комплексността на
приоритета отговаря на Стратегическа Цел 1: Успешно приложени иновативни подходи и
сътрудничество между наука и бизнес в развитието на традиционните икономически отрасли и
Стратегическа Цел 2: Осигурени равни възможности за качествено образование, устойчива
заетост, богат културен живот и личностна изява.
Мярка 2.1. Преодоляване на недостига от кадри с техническо образование;
Количеството подготвени кадри с техническо образование не съответства на достигнатото
равнище и бъдещия потенциал на фирмите от различните сектори. Проведените срещи с частния
сектор изведоха и подчертаха важността на посочения проблем. Мярката предвижда формирането на
сполучливи партньорства между образователните институции и фирми за изпълнение на програми за
обучение.
Мярка 2.2. Повишаване на образователното равнище сред групите на етническите
малцинства;
Подробният анализ на социалната сфера идентифицира ниското образователно равнище сред
ромските и турските етнически групи като основен проблем. Обект на мярката е населението от
етническите групи, където следва да се проведат необходимите кампании за привличане на децата в
училищата. Друг аспект е организирането на програми за обучение и заетост на пълнолетното ромско
и турско население.
Мярка 2.3. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от европейските
финансови инструменти;
Целевите групи на мярката са всички възможни бенефициенти на финансовите инструменти
на ЕС за периода 2014-2020. Липсата на опит и информация за начините на функциониране и
достъпност на Оперативните Програми са причина за неоптималното приложение на инструментите
през изминалите години. За решаването на проблема са нужни периодични презентации и форуми с
широко участие.
Мярка 2.4. Подобряване и оптимизиране на образователната инфраструктура;
Мярката интегрира проекти за реконструкция и приложение на енергоспестяващи мерки в
образователната инфраструктура в града и селата. Нужно е изготвянето на оценка на състоянието на
сградите и определянето на най-нуждаещите се от интервенция.
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Мярка 2.5. Осигуряване на необходимия брой учители в детските заведения за
естествено усвояване на езиците на отделните етноси ;
Обработването на официалните статистическите данни от НСИ през учебната 2000/2012 е
отчетена трайна тенденция превишение на повече от половината от обучаваните са от етносите.
Данните мотивират нуждата от осигуряване на необходимите специалисти за повишаване
ефективността от престоя в детските градини.
Мярка 2.6. Провеждане на форуми и обучения за увеличаване на капацитета на фирмите
за разработване и реализация на проекти свързани с иновации;
Мярката е ориентирана към представителите на бизнеса за увеличаване на броя на
иновативните предприятия. Мярката се стреми да стимулира приложението на технологични,
иновационни и маркетингови иновации, да разкрие възможностите, предоставяни от Оперативните
Програми. Иновации и конкурентоспособност след 2014 г. Предлага се изграждането на мрежа между
наличните работещи предприятия и образователните институции.
Приоритетна област 3: УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА СРЕДА
Доброто състояние на околната среда е задължително условие за пълноценно социално и
икономическо развитие. Интегралният характер на настоящия приоритет означава, че приложените за
нея ресурси са насочени към четирите стратегически цели. Важен аспект представлява управлението
на водните ресурси, присъединяващо оползотворяване на подпочвените води, осигуряване на
стабилни доставки на питейна вода и третиране на отпадъчните води.
Мярка 3.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните въздействия върху
качеството на въздуха и почвите;
Необходим е постоянен мониторинг на качеството на компонентите на околната среда,
изготвянето на система за публично представяне на резултатите. Следва да се разработят планове за
управление на природните рискове в общината и изградят системи за защита от наводнения и
управление на отпадъците. Събирането и обработката на отпадъците присъединява дейностите по
внедряването на ефективна система за разделно събиране на различните видове отпадъци,
включително и биологичните. Необходими са въведена организация, подвижен състав и инсталация
за сепариране. Хоризонтално е популяризирането на значението и ползите от разделното събиране, за
стимулиране на обществената ангажираност.
Представянето на устойчивия начин на живот и провокирането на екологично съзнание и
култура сред различните възрастови групи е задължително условие за успешното приложение на
всички мерки от приоритетна област УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА СРЕДА.
Мярка 3.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи;
Необходимо е предприемане на действия за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационната мрежи и изграждане на пречиствателни станции в населените места, съгласно
директивите на ЕС. Обновяването и изграждането на канализационната система е припознато като
приоритетен проект от кметовете и кметските наместници в общината. Аспект на мярката е и
въпросът за възстановяването на нарушени територии.
Мярка 3.3. Проучване и усвояване на подпочвените води в общината, развитие на
поливно земеделие;
Климатичните условия и ограничените количества повърхностни води, в съчетание с
значимостта на земеделието за местната икономика, изискват изграждане и поддръжка на
хидромелиоративни мрежи и съоръжения в старозагорското поле, захранвани от богатите залежи на
подпочвени води.
Нужни са и мерки за предотвратяване на нитратното замърсяване на подпочвените води в
общината.
Мярка 3.4. Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и
жилищните сгради;
Интегрална част от устойчивия растеж на Европа, според стратегията Европа 2020, е 20%
увеличение на енергийната ефективност. Фокусира се върху ремонтни дейности, целящи
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приложението на мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, но и в жилищните сгради и
най-вече в много фамилните.
Мярка 3.5. Използване на биомасата от земеделието и животновъдството
за
производство на електроенергия;
Община Павел баня притежава природните условия за генериране на електрическа енергия от
био маса. Към мярката може да се присъедини и темата за публично осветление от слънчева енергия.
Обхвата на мярката се преплита с предходната мярка 3.4. и трябва да бъде съобразена с изискванията
за запазване на земеделските територии и естетическите качества на средата. Целесъобразно е
усвояването на покривните пространства на публични сгради за производство на топлинна и
електрическа енергия.
Мярка 3.6. Възстановяване на нарушените територии и развитие на подходящи
функции в тях;
Традиционното развитие на община Павел баня и нерегламентираните сметища са довели до
образуваните нарушени територии. Тук се включват проекти за рекултивация на сметища и
преотреждане на закрити или неефективни производствени терени.

Приоритетна област 4: СИСТЕМНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Функционалната обезпеченост на общината е основа за комплексното й развитие,
респективно осъществяването на четирите стратегически цели. Изброените мерки от състава на
приоритетната област допринасят за по-голяма икономическа активност в града и селата, осигуряват
по-добри условия за обитаване и отдих, подобряват пространствените параметри и са предпоставка за
по-атрактивен образ на общината.
Мярка 4.1. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места;
При проведените публични дискусии кметовете и кметските наместници определят
влошеното качество на уличната им мрежа като основно предизвикателство пред развитието.
Включват се необходимите интервенции за рехабилитацията на уличните платна и тротоарите, с
оглед на предлагането на по-достъпна и комфортна среда.
Повсеместната потребност от приложението на мярката налага предварително и обосновано
приоритизиране на проблемните улични мрежи.
Мярка 4.2. Създаване на условия за устойчиво развитие на транспортната система;
Мярката подчертава нуждата от дългосрочно планиране на развитието на транспорта в
общината, като поставя акцент върху постигането на успешното съчетаване на различните видове
транспорт..
Мярка 4.3. Обновяване на откритите публичните пространства при добавянето на нови
функции и символи;
Откритите публични пространства обхващат пешеходните улици и връзки, площадите и
детските площадки в населените места. Съвременното състояние на публичните места в общината
прави належащо отреждането на финансови ресурси за тяхното обновяване и реконструкция. Освен
физическото възстановяване, задача на мярката е осигуряването на пълноценни прилежащи културни
и търговски дейности, заедно с разполагането на подходящи символи на местната история и
съвременното изкуство.
Мярка 4.4. Подобряване и поддръжка на елементите на зелената система, включително
паркове, градини и улично озеленяване;
Освен, че зелените площи са основния ресурс за ежедневен отдих и рекреация на туристите и
населението, зелената система на град Павел баня е и нейна възможност за устойчива жизнена среда.
Приоритет е както обновяването на зелените площи, включително провеждането на озеленителни
мероприятия и обособяването на места за отдих и престой.
Мярка 4.5. Постигане на по-голямо качество и разнообразие в общественото обслужване
на селата;
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Мярката се цели в обезпечаване на селата от здравни, образователни и социални услуги,
заедно с повече разнообразие на търговското предлагане и културните прояви, при обвързване на
селата за съвместно ползване на най-важните обслужващи обекти. Подходящо е търсенето на
решения за предоставянето на липсващите функции чрез трансформация на неизползваемата или
незапълнена база на образователната инфраструктура в селата.
Мярка 4.6. Подобряване на жилищния фонд и условията за обитаване, включително и в
селата;
Акцент е обновяването на многофамилните жилищни сгради, включително чрез подобряване
на енергийната ефективност. Възможности произхождат и за регенерацията на необитаеми селски
къщи.
Мярка 4.7. Осигуряване на спортни съоръжения и популяризиране на възможностите за
пешеходен и велосипеден туризъм;
Природните дадености и особено релефните особености на Национален парк „Централен
балкан“ предоставят отлични възможности за развитието на пешеходен и велосипеден туризъм.
Нужно е да бъдат потърсени, организирани и представени подходящите маршрути, които да
осигуряват достъп и до природни и исторически забележителности.
Другият аспект на мярката е свързан с изграждане на спортни комплекси и площадки за спортуване
на открито.
Приоритетна област 5: ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ
Съдържанието на следващата приоритетна област е провокирано от стратегическата рамка на
Националната Стратегическа Референтна Рамка и нейните насоки за стимулиране на Малките и
Средни Предприятия и туристическото развитие, заедно с препоръките от консултациите със
заинтересованите страни. Икономическият растеж на община Павел баня може да се разгърне над
традиционните търговия, балнеология, туризъм и селско стопанство, но и с преоткриване на
възможностите за разработване на разнообразен публичен туристически продукт. Петата
приоритетна област умело подпомага постигането на Стратегическа Цел 1: Успешно приложени
иновативни подходи и сътрудничество между наука и бизнес в развитието на традиционните
икономически отрасли, Стратегическа Цел 2: Осигурени равни възможности за качествено
образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява, и има принос и към
останалите две стратегически цели..
Мярка 5.1. Осигуряване на институционална подкрепа за развитие на МСП и
формиране на земеделски, индустриални и туристически клъстери;
Малките и средни предприятия и клъстери, формирани около земеделските, производствените
и туристическите дейности, могат да бъдат главните структурни единици на общинската икономика.
Следва да се разработи специална програма за предоставянето на институционални стимули за
създаването на нови Малките и Средни Предприятия и обособяването на клъстери, включително
между отделни села, съобразно с откроените сходства между тях.
Мярка 5.2. Изграждане на необходимата инфраструктура за утвърждаването на община
Павел баня като място за развитие на комплексна публична туристическа услуга;
Визира се утвърждаване и реализиране на актуалните идеи за формиране на инфраструктура
при подходите към Национален парк „Централен Балкан“ . Необходимо е и осигуряването на
съвременни IT средства за промотиране и управление на публичната туристическа услуга. .
Мярка 5.3. Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочването на
инвестиции към земеделието, хранително-вкусовата промишленост и туризма;
Мярката идентифицира ключовите икономически отрасли, чието развитие може да провокира
съживяване на селата. Следва да се търсят вариантите за обвързване на трите дейности и техните
продукти за постигане на затворен производствен цикъл в хранително вкусовата промишленост ,
развитие на селски туризъм.
Мярка 5.4. Единно информационно представяне и популяризиране на историческите,
природни и културни дадености за развитие на туристически дейности;
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Мярката съответства на приоритетната област УНИКАЛНОСТ, но се фокусира върху
представянето и популяризирането на ресурсите за развитие на туризъм. Нужно е разработването на
база данни и регистър с информационна система и рекламна програма, включваща различните
видове ресурси и възможностите за преход от един вид туристическа дейност към друг, за пълен и
завършен културно-туристически продукт.
Мярка 5.5. Организиране на форуми и събития за превръщането на град Павел баня в
място за балнеоложки туризъм и бизнес инициативи;
Проведените публични дискусии еднозначно изведоха нуждата от стимулирането на
балнеоложкия туризъм в общината. Природните дадености на общината са солиден аргумент в
подкрепа на подобна роля и съответства на мерките за развитие и представяне на общинските
потенциали. Осигуряването на подходяща среда и организация за провеждането на годишния
културен календар от събития и инициативи за среща на администрацията, бизнеса и НПО в Павел
баня и туристи, неминуемо може да подкрепи развитието на общината.
Приоритетна област 6: БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Приоритетът е посветен на постигането на баланс в развитието на селищната мрежа на
дванадесетте населени места в общината, както и запазването на равновесието между полските и
горските територии. Приоритетната област е директно ориентирана към Стратегическа Цел 3 :
Балансирани пространствено-функционална структура и селищна мрежа, при усъвършенствана и
ефективна техническата инфраструктура, но допринася и за първите две стратегически цели,
свързани с пълноценното икономическо развитие и съзидателна социална сфера. Спецификата на
община Павел баня а именно слабо населени села, подсказва нуждата от мерки за взаимодействие и
партньорство между отделните села.
Мярка 6.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване на инфраструктурата,
икономическата активност и открояване на спецификата им;
Комплексната мярка изразява най-важните предизвикателства пред развитието на селата обновяване на уличната, водоснабдителната и канализационната мрежи, създаването на работни
места, в синхрон с предложенията на приоритетна област ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ и
спецификата на селата. Селата притежават своя собствена идентичност, с характерните различния
между горските и полските села, обозначаваща възможностите за развитие.
Мярка 6.2. Обособяване и функциониране на селата;
Настоящата мярка е отличителна черта на подхода и стратегията на Общинския План за
Развитие . Изразено е съвместното желание на експертния екип и Община Павел баня да се осигурят
повече възможности за пълноценно развитие на селата от общината. Предложено е всяко от селата
да формира туристически пакети и те да се обединят в общ туристически продукт . Целта е да се
осигури единен подход и партньорство между селата за преодоляване на общите проблеми и
използване на отделните ресурси. По подобен начин селата могат да получат повече възможности за
участие в развитието и управлението на общината. Предложената тема няма за цел да ограничат
сътрудничеството между селата , а само да подчертае и други общи теми в развитието на селата.
Мярка 6.3. Съхраняване на специфичното съчетание на горски и полски територии чрез:
■ защита на горския фонд;
■ залесителни мероприятия;
■ ефективно ползване на земеделските територии;
Част от идентичността на община Павел баня е единството на горски и полски територии.
Плодородните земеделски и горските територии са основния фактор за развитие и прогрес на
общината. Съвременните тенденции за нерегламентиран добив на дървесина и неконтролирано
урбанизиране на земеделски земи налага нуждата на осъзнаване и решение на проблема.
Задължително, включително и според разпоредбите на Закона за устройство на територията, е
изработването на Общ устройствен план на цялата община, който трябва да гарантира съхраняването
на ценните земеделски земи и горския фонд. Елемент на Общинския План за Развитие са
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инициативите за провеждането на залесителни мероприятия. Мярката се допълва от представените
действия по възстановяването и развитието на хидромелиоративните системи.
Мярка 6.4. Изграждане на липсващите елементи на междуселищната общинска пътна
мрежа;
Съществуват неасфалтирани транспортни връзки между отделни села в общината, намаляващи
свързаността и достъпността в рамките на общината. Липсата на асфалтово покритие ограничава
възможностите за взаимодействие между отделните села и използването на общи обслужващи обекти
от жителите им.
Приоритетна област 7: УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО И РАЗВИТИЕ НА
ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ
Последната приоритетна област сполучливо допринася за постигането на желаното състояние
в община Павел баня през 2020 г. - съвкупността от четирите стратегически цели. Действията тук са
насочени към създаването на необходимия капацитет и разнообразни партньорства, за предприемане
на инициативи в различни посоки. Аспект е изпълнението на общи идеи и проекти между отделни
села, като продължение на предходната приоритетна област - БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА.
Мярка 7.1. Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и
мониторинг на проекти;
Разработването, управлението и мониторинга на проекти са неразривно свързани и
задължително условие за ефективност и ефикасност на провежданите местни политики и в частност
изпълнението на Общинския План за Развитие на Павел баня 2014-2020. Преквалификацията на
персонала и наемане на квалифицирана персонал са единствените възможни решения.
Мярка 7.2. Създаване на организация за разработване на съвместни проекти от групи
села, обединени от пространствена близост и идентични характеристики;
Препоръка на ОПР е формирането на информационна и организационна основа за разработването на
общи проекти между селата , на основата на представените предложения за групиране на посочените
теми за развитие, споделени от включените. Въвеждането в действие на механизъм за комуникация
между тях може да има устойчив положителен ефект върху развитието на селата. Неразделна част от
тази мярка е формирането на разнообразни туристически продукти.
Мярка 7.3. Водещо участие на Община Павел баня в между общински проекти;
Община Павел баня има практики от участие на местната администрация в проекти за
сътрудничество между общини. Така могат да бъдат привлечени допълнителни финансови средства,
да се създадат трайни партньорства и да се утвърди националната значимост на общината.
Мярка 7.4. Формиране на активни партньорства между местната власт, НПО и
сдружения на производители;
В Павел баня съществуват активни НПО и успешни партньорства между тях. Традициите за
съвместно действие между НПО и Община Павел баня следва да се запазят за контакт, обмен и общи
проекти по темите подкрепа на бизнеса, екология, младежки дейности и социалната сфера.
Мярка 7.5. Осъществяване на комуникация и координация между образователните
институции и бизнеса;
Разговорите с местния бизнес разкриха недостатъчното контактуване между предлагането на
образователната система и търсенето на пазара на труда. Адаптирането на образователните програми
към бизнеса може да се осъществи при регулярно провеждане на съвместни дискусии където са
представени образователни институции и работодателите от региона.
Мярка 7.6. Създаване на единен културно-туристически продукт в общината,
обвързващ ресурсите на отделните селища;
Неразкрития потенциал на общината може да се оползотвори единствено чрез координирани
усилия на общинската администрация, културните институции, читалищата, църквите, отделните
села, хотелиерския бранш и другите услуги за настаняване и обслужване. Поддържането на
комуникационни канали между посочените страни и тяхното равнопоставено участие във вече
описаните действия по маркетинговото представяне и стимулирането на туристическите дейности в
общината, са условие за ефективен туристически отрасъл.
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Местно публично финансиране

Приоритетна област
Общински
бюджет

В т.ч.
съфинан
Центра
сиране
лен
на
Общ дял
бюдже
европейс
т
ки
проекти
/ лв./

/лв./
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„СЪХРАНЕНА
УНИКАЛНОСТ“

160 000

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
СИСТЕМНА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ“
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ“
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА
СРЕДА“
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ФУНКЦИОНАЛНО И
РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНО
УПРАВЛЕНИЕ“

Обща финансова рамка на
ОПР

/ лв./

/%/

Общ
дял

/%/

Друг
Фондове на
и
Фондове
Общ дял
ЕС
източ , Фирми
ници

/лв./

/%/

/лв./

/лв./

Финансови
инструменти

Общ
дял

Заеми
от
финанс
ови
инстит
уции,
Jessica

Общ дял

/%/

/ лв./

/%/

ОБЩО

/лв./

5,69%

0,00%

2 650 000

94,31%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1 780 000

100,00%

0,00%

0,00%

1 780 000

110 000

0,25%

0,00%

43 750 000

99,75%

0,00%

0,00%

43 860 000

50 000

0,33%

0,00%

14 950 000

99,67%

0,00%

0,00%

15 000 000

30 000

0,17%

0,00%

17 850 000

99,66%

0,17%

0,00%

17 910 000

2 000 000

12,31%

0,00%

14 250 000

87,69%

0,00%

0,00%

16 250 000

0,00%

0,00%

1 830 000

100,00%

0,00%

0,00%

1 830 000

0,00%

97 060 000

97,61%

0,00%

99 440 000

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„ПОЗНАНИЕ“
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ
„УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА
СРЕДА“

Частно
финансиране

Външно публично финансиране

2 350 000

0

2,36%

0

30 000

0

30 000

0,03
%

0

2 810 000
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5. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА

5.1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за проследяване на
степента на изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно свързани с цялостната система за
наблюдение, оценка и актуализация, подробно представена в т. 6. Селектирането на индикаторите се
основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за
мониторинг на стратегическото планиране. Новата кохезионна политика на ЕС предвижда
съвкупност от индикатори, съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020 и предвидени за
използване на регионално и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите за социалното,
икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат методология за измерване на
научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, състоянието на
околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на населението.
Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност на
общинското планиране и управление към момента на разработването на ОПР. Избраните индикатори
могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на официалните източници на информация в
страната. Оперативността на системата зависи от точното определяне на начални стойности на
отделните индикатори. Липсата на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи
стойности на определен индикатор обезмисля неговото включване в системата.
Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР извежда нуждата от
дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни към настоящия момент. За
тази цел са предвидени необвързани с начална стойност индикатори, за които е целесъобразно да се
разработи и поддържа информационна база данни за целите на ОПР. Целесъобразно е тя да
представлява списък с всички индикатори и периодично обновяваните им текущи стойности.
Подобна база данни следва да се поддържа от общинската администрация и нейните специализирани
администрации и отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между
общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, териториалните
подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на
общинския справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и
представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и
оценка на плана.
Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни компонента индикатори за въздействие и индикатори за резултат напълно съответства на „Методическите
указания..." на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се определи степента на
постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на община Павел баня .
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента
изискват към тях да се приобщят различни индикатори.
5.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни източници на
информация. Основното средство за събиране на информация е базата данни на Националния
Статистически Институт, неговата текуща статистика и периодично издаваните сборници.
Проведеното през 2011 г. Национално преброяване предоставя ценна информация за демографското
развитие на населението, образователното равнище и икономическата активност, включително и на
общинско ниво.
Възможност за получаване на търсената информация произлиза и от Изпълнителната агенция
по околна среда, Агенцията по заетостта, Агенция пътна инфраструктура. Информационната система
за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България позволява да се прецени
ефективността на приложението на финансови ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на
ресурси в определена област. Ключов източник представлява и общинската администрация на Павел
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баня и поддържаните от нея списъци и регистри. Поддържането на база данни за целите на
наблюдението и оценката на ОПР следва да се осигурява именно от информационните масиви и
наблюдения на общинските звена.
5.3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, физически и финансови
характеристики на община Павел баня . Планирани са и специфични индикатори, свързани с
управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие. Съобразно с „Методическите
указания...", индикаторите за въздействие са ориентирани към реализацията на целите, докато
индикаторите за резултат са привързани към действията в рамките на отделните приоритетни
области. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на стратегията и какво е достигнатото
състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори
могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата за реализация
на ОПР.
5.3.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Индикаторите за въздействие са разделени в четири категории, спрямо стратегическите цели
на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите тематични компоненти
от съдържанието на целите.
Межди Целева Източни Изменение
нна
стойно к на
стойно ст
информа
ст
ция
2017 г.
2020 г.
Стратегическа цел 1: До края на 2020 г. три пъти повишаване приходи от основна дейност в
традиционните отрасли на общината, чрез иновативни подходи и сътрудничество между
наука и бизнес.
1.
Дял на собствените
Коефиц 21,4.; за
56,60
105.4
МФ+ 4,9 пъти
приходи от общите
иент.
2012 г.
рейтинг
постъпления
2012 г.
общини.
2.
Покритие на
Коефиц 55,89%. : 70%
120%
МФ+ 1,32 пъти
разходите за местни
иент.
за 2012 г.
рейтинг
дейности със
2012 г.
общини.
собствени приходи
3.
Население на един
Коефиц 29,3; за
65,2
85
МФ+ 2,76 пъти
общински служител
иент.
2012 г.
рейтинг
2012 г.
общини.
Стратегическа цел 2: До края на 2020 г. правно и функционално регламентиране на
отношенията община - структури на гражданското общество и принадлежността на всеки
пълнолетен гражданин в с социалните група, за равни възможности, качествено
образование, устойчива заетост, богат културен живот и личностна изява
4.
Брой жители с
Бр.
500
3500
14072
Общинск + 28 пъти
доказана
2012
а
принадлежност в
админист
структурите на
рация
Гражданското
общество.
5.
Брои проекти по
Бр.
0
4
10
Общинск + 10 пъти
ОПДУ и ОПРЧР
2012
а
админист
рация
6.
Процент намаление
% 2012 17,45 %
9%
6%
Общинск -2,78 пъти
на безработицата
г.
а
админист
N

Индикатори за
въздействие

Мярка/
Период

Начална
стойност
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рация
Стратегическа цел 3: До края на 2020 г. разработени пред-инвестиционни проучвания за
цялата техническата инфраструктура съгласно Закона за устройство на територията и
работно проектиране за елементите спомагащи за постигане на балансирана, ефективна
селищна мрежа за устойчиво развитие
7.
Брой пред
Бр.
0
8
25
Общинск 25 пъти.
инвестиционни
2012 г.
а
админист
рация
8.
Брой проекти за
Бр.
3
4
21
Общинск 7 пъти
изграждане на
2012 г.
а
инфраструктура
админист
рация
9.
Население на
Бр.
14072
14072
16300
Общинск + 15,3 %
общината.
2012 г.
а
админист
рация
Стратегическа цел 4: До края на 2020 г. разработен регистър на физическите параметри за
природни, исторически и културни дадености, като отличителни характеристики на
общината и основа за устойчиво развитие на икономика.
10. Разработен регистър %
0
30 %
100%
Общинск + 100 %
изпълне
а
ние
админист
рация
Табл.23. Индикатори за въздействие

5.3.2. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от състава на
приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите резултати и следствия от
предвидените дейности и проследяват динамиката в общинското развитие. Комбинирани са
разнообразни източници на информация, предоставящи точна и осъвременена информация за
следените от индикаторите характеристики. Подборът на индикаторите спрямо спецификата на
стратегическите цели и приоритети, в съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното
прилагане на системата от индикатори по време на изпълнението на плана и особено при
подготовката на планираните оценки.

N

1

2

3

Индикатори за
резултат

Мярка/
Период

Началн Междинна
а
стойност
стойно
ст
2017 г.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СЪХРАНЕНА
Изпълнен брои
Бр.
0
15
проекти по
2012 г.
приоритетната
област
Обвързаност на
Бр.
0
5
културни
2012 г.
дейности и
исторически
обекти
Проекти за
Бр.
0
1
маркетинг на
2012 г.
община Павел Баня
по

Целева Източник
стойно на
ст
информац
ия
2020 г.
УНИКАЛНОСТ
38
Общинска
администр
ация

Изменение

+100%

15

Общинска
администр
ация

+

2

Общинска
администр
ация

+
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оперативните
програми
4

5

6

7

8

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ПОЗНАНИЕ
Изпълнен брои
Бр.
0
8
28
Общинска
проекти по
2012 г.
администр
приоритетната
ация
област
Оптимизиране на
Брой
1
5
20
Общинска
административния
обучени
администр
капацитет на
я / 2012
ация
Община Павел Баня г.
Събития за
Брой
0
5
10
Общинска
стимулиране
събития
администр
на иновационни
ация
проекти
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА СРЕДА
Изпълнен брои
Бр.
0
4
18
Общинска
проекти по
2012 г.
администр
приоритетната
ация
област
Дял на поливните
% 2006 0
20
30
CORINE
земеделски площи
г.
от
всички площи

100%
изпълнение

100%
изпълнение

100%
изпълнение

100%
изпълнение

+

9
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ СИСТЕМНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
10

11

12

13

14

15

16

Изпълнен брои
проекти по
приоритетната
област
Относителен дял на
асфалтирани
общинските пътища

Бр.
2012 г.

5

15

Общинска
администр
ация

100%
изпълнение

28 %

50%

Общинска
администр
ация

+

Относителен дял на % 2012
25%
50%
90 %
Общинска
жилищата с
г.
администр
осигурен достъп до
ация
интернет
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ
Изпълнен брои
Бр.
0
3
21
Общинска
проекти по
2012 г.
администр
приоритетната
ация
област
Относителен дял на % 2012
8%
20%
30%
Общинска
заети лица в
г.
администр
секторите
ация
селско и горско
стопанство,

+

Приходи от
лв./ год. 4003400 5790000
9000000 Общинска
дейността
за 2012
администр
хотелиерство и
г.
ация
ресторантьорство
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА
Изпълнен брои
Бр.
0
3
12
Общинска
проекти по
2012 г.
администр
приоритетната
ация

+

% 2012
г.

0

15 %

100%
изпълнение

+

100%
изпълнение
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17

18

19

20

21

област
Равнище на
% 2012 19%
15%
8%
Общинска безработица
г.
администр
в селата
ация
Относителен дял на % 2012 >54,2% >54,2%
>54,2% НСИ
Запазване
горските територии
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО И РАЗВИТИЕ НА
ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ
Изпълнен брои
Бр.
0
4
25
Общинска 100%
проекти по
2012 г.
администр изпълнение
приоритетната
ация
област
Разработени
Бр.
0
5
20
Общинска +
публични услуги на 2012 г.
администр
територията на
ация
общината.
Разработени
Бр.
0
30
100
Общинска +
административни
2012 г.
администр
общински услуги
ация
на територията на
общината.
Табл. 24. Индикатори за резултат

6. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
6.1.
ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте години на неговото действие
изисква способност за адаптация към променящите се характеристики на общината. За да бъде ОПР
основа за разработване на стратегическите документи през последващия програмен период е
необходима неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености посочват нуждата от
разработването на система за наблюдение и оценка на плана. Системата обвързва отделни звена,
извършваните от тях функции и последователността на операциите във времето.
Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните цели, да
проследи съответствието на плана с променящите се условия и да аргументира нуждата от неговата
актуализация.
Основните задачи пред системата са информационно обезпечаване, приложение на системата
от индикатори на ОПР, пълноценна координация и взаимодействие на участващите структури и
успешно публично представяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка
интегрира идентифицираните индикатори за измерване на резултатите и въздействието на плана.
6.2.
УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ
Основните участници са общинския съвет на община Павел баня , кмета на общината,
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните институции
осигуряващи информация, заинтересовани страни и професионалните общности.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Практиките за осигуряване на
публичност следва да бъдат продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират
нормативните изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на всяка
година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира процедурата
за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за одобрение от Общинския
съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до председателя на областния съвет
за развитие на Павел баня.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се включват във
всички етапи на разработването и реализацията на общинския план. Тяхната роля е да осъществяват
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необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. Съществена роля е и
предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните доклади.
Кметовете и кметските наместници на 12 -те села също са част от системата за наблюдение. Те
наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие в рамките на селата и
осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на техните землища.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на информация са
Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в Стара Загора,
Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната администрация,
неправителствени организации и експертни колективи. Заинтересованите страни обхващат
представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор,
образователните и културни институции, професионалните общности, заедно с отделните жители в
общината.
Разработването на ОПР се проведе в условията на коректна и креативна комуникация между
всички заинтересовани страни, активно обменящи идеи чрез проведените обществени обсъждания и
анкетни проучвания. Обособилите се контакти следва да бъдат използвани и през предстоящите
седем години, с оглед на осигуряването на по-пълна представа за реалните резултати от изпълнението
на плана. Препоръчително е подготвянето на контактна листа, въз основа на която да се организират
предстоящите дискусии. Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие
позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и ограничаващи
фактори.
6.3. ФУНКЦИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Същността на системата за наблюдение и оценка на ОПР Павел баня са предвидените отделни
функции и тяхната последователност.
Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на общината и
общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването, съгласуването и
последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа осигуряват предпоставките за
въвличане на обществеността в работата по създаването и прилагането на плана. Кметът на общината
организира цялостния процес в условията на постоянна координация и комуникация с одобряващия и
приемащия орган - общинския съвет. 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
административни структури, изпълняващи ОПР, 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.
Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на ОПР.
Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на ОПР, респективно
неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение на ОПР Павел баня предвижда
изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на докладите са информационната
основа за междинната и последващата оценка на плана и предоставя информация за:
o социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на общината и прилежащата
й външна среда;
o степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;
o конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
компетентните органи по плана;
o мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както и за цялостния
процес по изпълнението на плана.
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Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки за
осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за тяхното
преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на формираните
партньорства. Докладът се обсъжда и приема от ОС. Съществена функция на ОС и кмета е
планирането на вътрешна организационна структура, където са детайлно разпределени задълженията
на специализираните общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ОПР.
Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година. Междинната оценка
следва да проследи:
o досегашният прогрес на плана;
o актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;
o ефективността на координацията между компетентните органи.
Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от актуализация на ОПР. В
случай на подобна необходимост, актуализирания документ на ОПР е предвиден за разработване през
втората половина 2017 година и съобразно структурата на настоящия документ. По този начин
междинната оценка е ключов инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява
логическо продължение на предходните годишни доклади.
Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана. Оценката
синтезира дейностите по събиране и обработка на информация, приложение на системата от
индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана. Извършването на дейностите изисква
екип, предоставящ нужната експертна дейност, и активно взаимодействащ с специализираните
администрации в общината. Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи
необходимата информация и своите гледни точки, заедно със специализираните институции,
съхраняващи нужната статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане от ОС,
който го одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка.
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 законови
документи, основните политики и секторните планове и програми. Междинната оценка следва да
оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността на наличния ОПР спрямо тях и да
определи дали е целесъобразно формулирането на допълнителни мерки и дефинирането на нови
проекти - изработването на актуализиран документ за изпълнение за оставащото време от програмния
период. Друга възможност е решението за актуализиране само на програмата за реализация.
6.4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Представените елементи от системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са
обобщени в прилежащата Таблица за разпределение на дейностите във времето и сред отделните
участници.
Общите дейности са класифицирани в следните видове:
o организиране;
o наблюдение и одобряване;
o експертна дейност;
o осигуряване и събиране на информация;
o провеждане на дискусии;
o приложение на системата от индикатори на плана.
Дейностите са разпределени сред идентифицираните компетентни органи и заинтересовани
страни, във връзка с осъществяването на най-важните събития от хронологията на плана. Събитията
са:
o публична дискусия;
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o предварителен проект;
o окончателен проект;
o първоначална оценка;
o последваща оценка;
o годишен доклад;
o публикуване и разпространяване;
o междинна оценка;
o актуализиран документ;
В таблицата е приложена информация за разработването на ОПР, свързано с въвеждането на
определени механизми за координация и комуникация между участващите, както и с извършването
на конкретни операции. Механизмите следва да бъдат продължени във времето на реализацията.
Всяко едно от ключовите събития е ориентирано към определен момент във времето и е свързан със
задаване на конкретни отговорности. Подобен подход предлага детайлно разработена система,
позволяваща успешно управление на ОПР, като съчетание от взаимосвързани и подредени във
времето действия.
През 2014 година е предвидено първоначалното създаване на комуникационни канали и
въвеждане на методи събиране на информация от страна на общинската администрация. Основните
методи са организиране на информационна система, съдържаща данни за всички проекти от
съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване на техните
наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се доразвие през следващите
години с изработването на годишните доклади, междинната, последващата оценка и евентуално
актуализацията на документа. През 2015, 2016 и 2017, 2019 и 2020 година следва да се проведе
последователността от изработване на годишен доклад, чрез приложението на системата от
индикатори и използване на събраната информация от страна на специализираните дирекции и
отдели в общината. След изготвянето на доклада следва да се организира публичното представяне и
разпространяване на доклада - задължение на общинската администрация. Приложимите методи за
дейността са публикуване на интернет страницата на общината, използване на местните медии и
препращането на документа на ключовите партньори по реализацията на ОПР. Поредицата от
събития завършва с организирането и провеждането на публична дискусия, въвличаща
компетентните органи, заинтересованите страни и професионалните общности. На срещите, освен
запознаване с резултатите, трябва да се обобщи и съхрани общественото мнение, като ресурс за
следващите годишни доклади.
Междинната оценка следва да се извърши от външен експертен екип през първата половина на
2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на ППЗРР, задължително използва
разработената система от индикатори при постоянен контакт със общинската администрация. След
одобрението на оценката от ОС, материалите й се публикуват на интернет страницата на общината.
Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за 2021 година и финален
момент от наблюдението и оценяването на общинския план. Последващата оценка дава препоръки за
разработването на ОПР за програмния период след 2021 година.
В случай на положително становище от междинната оценка, относно потребността от
актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за периода 2018-2020.
Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР, включително техническото
изпълнение на задачата и формалните процедури по неговото приемане. Документът е логично
продължение на изводите и решение на проблемите, описани от доклада на междинната оценката.
Структурата и стратегията на актуализацията трябва да се основават и надграждат изпълнявания до
2018 ОПР.
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УЧАСТНИЦИ

РАЗРАБОТВАНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Общински съвет
Кмет на
общината
Общинска
администрация
Източници на
информация
Заинтересовани
страни
Експерти
ДиНово
Проджектс ЕООД
събития
ПД ПД ПД
месец
2 3 4
година

ПП ОП ПО

5

6

Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД МО А Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО

7

2013

3
14

Организиране
Одобряване
Експертна дейност
Осигуряване и събиране на
информация
Дискусии
Приложение на система от
индикатори

4
2015

6

3

4
2016

ПД
ПП
ОП
ПО
Д
ПР
МО
А

6

3

4

5
2017

3

4
2018

Публична дискусия
Предварителен проект
Окончателен проект
Първоначална/последваща оценка
Годишен доклад
Публикуване и разпространяване
Междинна оценка
Актуализиран документ

Табл. 25 Разпределение на дейностите

6

3

4
2019

6

3

4
2020

6
21
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7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

7.1.
ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И
ПАРТНЬОРСТВОТО
Общинският план за развитие може да бъде ефективен инструмент за управление и
пълноценно развитие на община Павел баня единствено при активен обмен на идеи и
координирани действия между всички заинтересовани страни по време на двата разграничими
етапа от ОПР - разработването и реализацията на документа. Коректното публично
представяне на пълният набор информация е предпоставка за формирането на партньорства и
повече възможности за съвместно действие. Законът за регионалното развитие и прилежащият
му правилник за неговото прилагане определят търсенето на партньорство, публичност и
прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР.
Кметът на общината и Общинският съвет са органите, които осигуряват информация и
публичност за дейностите по ОПР. В рамките на разработването на документа, следва да се
представят и популяризират работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация
и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните
механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава публичното участие и
провокира идеите на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните
интереси и съображения е възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ местната
специфика документ. Постигането на обществена ангажираност към ОПР и припознаването на
предвижданията на плана са шанс за неговото успешно изпълнение. Реализацията на
документа се основава на осъществяването на включените в неговата програма конкретни
проекти. Отделните проекти могат да се реализират успешно при концентрация на ресурси и
усилия между различни актьори.
Разпределението на дейностите и отговорността за значимите проекти между
публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя изпълнението и устойчивото
ползване на резултатите от проекта.
7.2.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР
Информацията по време на разработването на ОПР е свързана със следните компоненти:
■ подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на задачите по ОПР;
■ анализ и оценка на съвременната ситуация, предложения за развитие;
■ завършен и окомплектован документ на ОПР.
Публичното им представяне се осъществи чрез три тематични обществени дискусии, с
домакин Община Павел баня , на които експертният екип представи резултатите от работата си.
В дискусиите се включиха всички заинтересовани страни - кметове и кметски наместници на
12-те села, културните институции, организации от неправителствения сектор и частни
предприемачи.
Първата среща се проведе непосредствено след началото на работата и представи
предложената структура на ОПР, план-график на задачите и методите за тяхното изпълнение.
Сред присъстващите беше разпространена анкета, осигурила точна информация за силните и
слабите страни в общината през погледа на местната общност. По този начин се осигури
откритост на процеса и се получи първа обратна връзка от страна на участниците.
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Втората среща, посветена на резултатите от комплексния анализ на съвременната
ситуация и синтезните й оценки, заедно със стратегическите предложения, въвлече повече от
80 участника и премина при активна комуникация и споделяне на идеи между тях. Срещата
породи разработването на втора серия от анкетни проучвания, ориентирани към потребностите
на селата и бизнеса в общината.
Заключителната среща представи завършен предварителен проект на ОПР, съдържащ
всички компоненти съобразно „Методическите указания... " на МРРБ. След това се премина
към формалните процедури по обсъждането и приемането на ОПР от страна на общинския
Съвет на Павел баня , по предложение на кмета на общината.
Проведе се работна среща между екипа на ОПР от страна на Изпълнителя и
Възложителя, кметовете и кметските наместници на общинските села, на която ползотворно се
проследи и определи мястото на селата в общинското управление и развитие.
Проведената поредица от публични дискусии и съпътстващото медийно отразяване на
събитията, в съчетание с насочените към общински представители анкети, осигуриха висока
степен на публичност на разработването на общинския план. Особено ценен резултат беше
формирането на активни и пълноценни контакти между Възложител, Изпълнител и
заинтересованите страни. Направените коментари и препоръки се използваха като основен
аргумент при формулирането на стратегическите предложения и дефинирането на проектите за
развитие на общината.
Формалното обсъждане и приемане на документа се осъществява на обсъждане на
общинския съвет, след което решението се публикува на интернет страницата на общината.
7.3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ОПР
Българското законодателство предвижда няколко основни инструмента за управление
на реализацията на ОПР - годишни доклади за изпълнението на ОПР, междинна и последваща
оценка на общинския план. Изброените доклади съдържат информация за извършения прогрес
по ОПР, несъответствията между планираното и реалното състояние на общината към
наблюдавания момент. Необходимо е публичното представяне на докладите, чрез тяхното
публикуване на официалната страница на Община Павел баня , както и препращането им на
ключовите заинтересовани страни. Препоръчително е провеждането на публични дискусии, на
които отговарящите за управлението на плана звена представят основните ограничения за
постигане на целите на ОПР и се обсъждат мерките за преодоляването им.
Следващото проявление на процеса е формирането на оперативни партньорства за
реализиране на определените с общинския план приоритетни проекти за реализация. За тази
цел, неразделна част от Програмата за реализация /т. 8/ е описание на необходимата
организационна основа за изпълнение на проектите, обединяваща отговаряща структура и
участващи партньори. Наличието на подобна организационна структура позволява непрекъснат
обмен на информация и общо използване на ресурсите на определените участници.
Подходящо е отреждането на секция за публикуване на новини, свързани с ключовите
проекти по общинския план, като част от структурата на интернет портала на Общината.
Ефективен инструмент е използването на различни медийни платформи за
популяризиране на инициативите.
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ПАРТНЬОРСТВО

-ПОДХОД ЗА
РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР
-АНАЛИЗ НА ОБЩИНАТА
-ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО
-СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-ПРОЕКТИ

- ПУБЛИЧНИ
ПРЕДСТАВЯНИЯ
-ПУБЛИКУВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ
-ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦА НА ОБЩИНА
ПАВЕЛ БАНЯ
-МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ

ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ
- АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ
- АКТИВНА
КОМУНИКАЦИЯ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА;
-МЕЖДИННА ОЦЕНКА;
-ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА;
-АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОПР;
-ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН;

-ПУБЛИКУВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ;
- ПОДДЪРЖАНЕ НА
СЕКЦИЯ ЗА НОВИНИ
КЪМ ОПР В ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦАТА НА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ;

-ПЕРИОДИЧНИ
ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ;
-ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР И
ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ
ПЛАНОВЕ;

Фиг. 22. Обобщена структура на дейностите

8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
8.1. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и водещата
предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В единство с останалите инструменти,
програмата определя начините за разпределение на наличните и потенциалните общински
времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на програмата за реализация е
обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на
формулираните мерки от обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата е да
бъде осигурена оперативна основа за изпълнение на плана.
Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и следващите ги проекти,
определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите, идентифицирането на
отговорна структура и пълноценни партньори, успоредно с управлението на проектите във
времето, са аспектите на основната цел. Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти
принадлежат към определена мярка от приоритетните области на стратегическата част.
Въпреки комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една
приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от седемте
приоритетни области. Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради
търсенето на рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на
финансовите ресурси.
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8.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ФОРМУЛИРАНИТЕ МЕРКИ И ПРОЕКТИ

МЯРКА
Мярка 1.1. Маркетингово представяне на общината като място
на уникални природни дадености, икономически потенциал в
балнеологията
Мярка 1.2. Добавяне на нови обекти и теми към обхвата на
културното наследство в общината;
Мярка 1.3. Физическо и смислово съхраняване на културни
ценности;

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ

П1.1; П1.2.; П1.3; П1.4 ; П1.5; П1.6; П2.8;
П5.5; П5.6; П6.4;

СЪХРАНЕНА
УНИКАЛНОСТ

Мярка 1.4. Съвременна интерпретация и социализация на
историческите обекти при обвързването им с културния живот;
Мярка 1.5. Стимулиране на читалищната и църковна дейност в
общината;
Мярка 2.1. Преодоляване на недостига от кадри с техническо
образование;
Мярка 2.2. Повишаване на образователното равнище сред
групите на етническите малцинства;
Мярка 2.3. Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства
от европейските финансови инструменти;
Мярка 2.4. Подобряване и оптимизиране на образователната
инфраструктура;
Мярка 2.5. Осигуряване на необходимия брой учители в
детските заведения за естествено усвояване на езиците на
отделните етноси ;
Мярка 2.6. Провеждане на форуми и обучения за увеличаване на
капацитета на фирмите за разработване и реализация на
проекти свързани с иновации;

СЪОТВЕТСТВАЩ ПРОЕКТ

П1.1; П1.2.; П1.5; П1.7; П1.9; П4.5; П5.5;
П5.6; П5.9;
П1.1; П1.2.; П1.3; П1.5; П1.6; П1.7; П1.8;
П1.9; П2.5; П5.3; П5.5; П5.6; П5.8; П6.4;
П1.1; П1.2. П1.3; П1.5; П1.6; П1.7; П1.8;
П2.6; П2.9; П2.10; П5.5; П5.6; П5.9; П6.4;
П7.1.;
П1.2. П1.3; П1.6; П1.7; П2.1.; П2.2.; П2.8;
П2.9; П5.9; П6.5; П7.1.;
П2.9; П2.10; П5.7; П7.5;
П1.6; П1.7; П2.1. П2.2.; П2.9; П2.10;
П4.8; П5.3; П5.5; П5.8;
П1.2; П1.4; П1.5; П1.7; П1.9; П2.10; П4.8;
П4.9; П5.3; П5.5; П5.8; П7.3; П7.4; П7.5;

ПОЗНАНИЕ

П2.3; П2.10; П4.10; П5.1. П5.3; П6.5;
П2.8; П2.9; П4.9; П4.10; П5.5; П6.6;
П2.3; П2.8; П2.10; П3.2.; П5.3; П5.7;
П5.8; П7.4; П7.5;
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Мярка 3.1. Публично осъзнаване и ограничаване на негативните
П2.8; П3.1.; П3.3; П3.6; П5.2.;
въздействия върху качеството на въздуха и почвите;
Мярка
3.2.
Подобряване
на
водоснабдителната
и
П3.5; П3.6; П3.7; П3.8;
канализационната мрежи;
Мярка 3.3. Проучване и усвояване на подпочвените води в
П3.1.; П3.2.; П3.3; П5.1. П5.2.; П5.3; П5.7;
общината, развитие на поливно земеделие;
УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА
СРЕДА
Мярка 3.4. Приложение на мерки за енергийна ефективност в
П3.9; П3.10; П3.11; П5.1; П5.7;. П6.5;
обществените и жилищните сгради;
П3.4; П3.9; П3.10; П5.1. П5.2.; П5.3;
П5.7;

Мярка 3.5. Използване на биомасата от земеделието и
животновъдството за производство на електроенергия;
Мярка 3.6. Възстановяване на нарушените територии и
развитие на подходящи функции в тях;
Мярка 4.1. Рехабилитация на уличната мрежа в населените
места;
Мярка 4.2. Създаване на условия за устойчиво развитие на
транспортната система;

П3.1. П3.2.; П3.5;
П3.6; П3.7; П3.8;
П4.1.; П4.6; П5.1. П5.2.; П6.5;

Мярка 4.3. Обновяване на откритите публичните пространства
при добавянето на нови функции и символи;
Мярка 4.4. Подобряване и поддръжка на елементите на зелената
система, включително паркове, градини и улично озеленяване;
Мярка 4.5. Постигане на по-голямо качество и разнообразие в
общественото обслужване на селата;
Мярка 4.6. Подобряване на жилищния фонд и условията за
обитаване, включително и в селата;
Мярка 4.7. Осигуряване на спортни съоръжения и
популяризиране на възможностите за пешеходен и велосипеден
туризъм;
Мярка 5.1. Осигуряване на институционална подкрепа за
развитие на МСП и формиране на земеделски, индустриални и
туристически клъстери;

П2.8; П3.5; П5.1. П5.2.; П5.8; П5.10;
СИСТЕМНА
ФУНКЦИОНАЛНОСТ

П3.4; П3.5; П3.6; П3.7; П3.10; П6.5;
П1.5; П2.1.; П2.8; П3.1.; П3.6; П3.10;
П3.11; П4.10; П5.7; П5.9;
П1.5; П3.10; П3.11; П4.9; П4.10; П5.8;
П5.10;
П1.5; П4.5; П5.2.; П5.7; П5.9;
П1.2.; П1.5; П1.6; П1.7; П1.9; П2.3; П2.5;
П2.6; П3.1.; П3.2.; П3.10; П4.7; П5.2.;
П5.3; П5.5; П5.6; П5.7; П5.8; П7.6;
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Мярка 5.2. Изграждане на необходимата инфраструктура за
утвърждаването на община Павел баня като място за развитие
на комплексна публична туристическа услуга;
Мярка 5.3. Стимулиране на икономическото развитие в селата с
насочването на инвестиции към земеделието, хранителновкусовата промишленост и туризма;
Мярка 5.4. Единно информационно представяне и
популяризиране на историческите, природни и културни
дадености за развитие на туристически дейности;
Мярка 5.5. Организиране на форуми и събития за превръщането
на град Павел баня в място за балнеоложки туризъм и бизнес
инициативи;
Мярка 6.1. Обновяване на селата от общината чрез подобряване
на инфраструктурата, икономическата активност и открояване
на спецификата им;

ХАРМОНИЧНО
РАЗВИТИЕ

П1.1; П1.2.; П1.4; П1.6; П2.8; П2.9; ;
П4.2.; П5.6; П5.7; П7.1.;
П1.5; П1.6; П2.8; П3.1.; П3.3; П3.5; П3.6;
П3.7; П3.8; П3.11; П4.1.; П5.7; П6.6;
П7.1.;
П1.5; П1.6; П2.8; П3.3; П3.6; П3.7; П3.8;
П3.11; П4.1.; П5.5; П5.6; П5.8; П6.2.;
П6.6;

Мярка 6.2. Обособяване и функциониране на селата;
Мярка 6.3. Съхраняване на специфичното съчетание на горски и
полски територии чрез:
 защита на горския фонд;
 залесителни мероприятия;
 ефективно ползване на земеделските територии;

П1.1; П1.2.; П1.5; П1.6; П1.7; П2.10;
П3.10; П4.2.; П4.3; П4.4 ; П4.5; П4.7;
П5.3; П5.7; П6.4; П6.6; П7.2.; П7.5;
П1.1; П1.2.; П1.3; П1.4; П1.5; П1.6;
П1.10; П2.3; П4.4; П3.10; П2.8; П2.10;
П3.1.; П3.2.; П3.7; П5.6; П5.7; П5.8; П7.1.;
П1.1; П1.2; П1.3; П1.4; П1.5; П1.6; П1.7;
П1.8; П1.10; П2.2.; П2.5; П2.8; П4.3; П5.7;
П7.2.;

БАЛАНСИРАНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА

П3.1.; П3.2.; П3.3; П3.4; П3.10; П6.2.;
П6.3;

Мярка 6.4. Изграждане на липсващите елементи на
междуселищната общинска пътна мрежа;

П4.1.; П6.1.;

Мярка 7.1. Увеличаване на административния капацитет за
разработване, управление и мониторинг на проекти;

П1.4; П1.5; П1.6; П1.7; П1.8; П2.2.; П2.4;
П2.5; П2.7; П2.8; П3.10; П3.11; П5.4;
П5.6; П7.3; П7.4; П7.5; П7.6; П7.7; П7.8;
П7.9; П7.10;

Мярка 7.2. Създаване на организация за разработване на
съвместни проекти от групи села, обединени от пространствена
близост и идентични характеристики;

УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ФУНКЦИОНАЛНО И
РАЗВИТИЕ НА
ПРОЕКТНО

П1.1; П1.2.; П1.3; П1.4; П1.6; П1.9; П2.4;
П2.8; П5.5; П5.6; П5.8;

ОПР на община Павел баня
Мярка 7.3. Водещо участие на Община Павел баня в между
общински проекти;
Мярка 7.4. Формиране на активни партньорства между
местната власт, НПО и сдружения на производители;
Мярка 7.5. Осъществяване на комуникация и координация
между образователните институции и бизнеса;
Мярка 7.6. Създаване на единен културно-туристически продукт
в общината, обвързващ ресурсите на отделните селища;

УПРАВЛЕНИЕ

П1.6; П1.7; П2.3; П2.6; П5.10; П7.6; П7.7;
П1.1; П1.2.; П1.10; П2.2.; П2.5; П2.7;
П5.5; П5.7; П5.8; П5.10; П7.1.; П7.3; П7.5;
П1.1; П1.2.; П1.3; П1.4; П1.7; П1.8;
П1.10; П2.7; П2.9; П2.10; П5.4; П5.9;
П7.3; П7.4; П7.5; П7.8; П7.9; П7.10;
П1.1; П1.2; П1.3; П1.4; П1.6; П1.7; П1.8;
П1.9; П1.10; П2.10; П4.3; П5.4; П5.5;
П5.6; П5.10; П7.1.; П7.2.; П7.7;

ОПР на община Павел баня

ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

ПАРТНЬОРСКИ СТРУКТУРИ

ОТГОВОРНА СТРУКТУРА

ВКЛЮЧЕН В ИНТЕГРАЛЕН
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА гр.
ПАВЕЛ БАНЯ

УЧАСТИЕ В ПОДКРЕПА НА
СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ

ИМЕ НА ПРОЕКТА

НОМЕР

8.3. СПИСЪК С ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „СЪХРАНЕНА УНИКАЛНОСТ“
П1.1.

Представяне на културно историческото наследство
на община Павел Баня чрез информационни знаци,
артефакти и ориентири
към обектите.

400000

ОПРР

Община
Павел Баня.

П1.2.

Поредица от инициативи за представяне на
произведения на изкуството / изложби и работни
пленери / в обхвата на историческите и културни
обекти

450000

ОПРР

Община
Павел Баня.

П1.3

Маркетингово представяне на творчеството на
Чудомир и
разнообразните произведения на изкуството му;
проза, картини и др. . Създаване
рекламен клип и документален филм
Организиране на ежегоден работен пленер в с. Турия
за рисуване и изработка на дребна дървена пластика ,
сувенири, кукерски маски.

60000

Общински
бюджет.

Община
Павел Баня.

150000

ПРСР

Община
Павел Баня.

П1.4

Областна
администрация;
Община Казанлък;
Читалища;
Училища
Читалища;
Училища
Национално
училище по
изкуства
НПО; Читалища;
Национално
училище за изящни
изкуства , НЧ
„Чудомир“
НПО; Читалища
Национално
училище за изящни
изкуства ; Средно
художествено

19

20

ОПР на община Павел баня

Създаване в с. Тъжа на туристически дом и
спасителна служба за подпомагане туристите при
посещенията в защитените територии.
Традиционно провеждане и популяризиране на
ежегодният фестивал на маскарадните игри – Старци
в Турия.
Организиране на публично пространство в гр. Павел
Баня с представяне на героите от творчеството на
Чудомир под формата на конкурс между всички
читалищата в общината.
Маркетингово представяне на тракийското културно
историческо наследство на територията на общината
и издаване на рекламни материали и филм.
Разработване на туристически маршрути от гр.
Павел Баня до обекти в селата в Средна гора и Стара
планина.

400000

ПРСР

Община
Павел Баня.

600000

ОПРР
Общински
бюджет
ПРСР
Общински
бюджет

Община
Павел Баня.

училище за
приложни изкуства
НПО; Българския
Червен кръст
(БЧК)
НПО; Читалища;
Община Перник;.

Община
Павел Баня.

Читалища;
Училища;

500000

ОПРР

Община
Павел Баня.

НПО; Читалища;;
Община Казанлък;

70000

Общински
бюджет
НП ЦБ

ТПП, РЗК,
Производители.

П1.10

Маркетингово представяне на производството на
етерични масла от древността до днес.

30000

Общински
бюджет

П1.11

Маркетингово представяне на термалните води от
древността до днес.

30000

Общински
бюджет

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор

П2.1.

Разработване на програма за синергия на формално и
неформално образование, за професионално
ориентиране на децата от ромски произход

150000

ОПНОИР
ОПРЧР

Община
Павел Баня.

НПО ; Училища;
Ромския
образователен
фонд.; Институт
„Отворено
общество –
Будапеща”

П2.2.

Предоставяне на услуги за професионална
ориентация и квалификацията на ромите

250000

ОПРЧР

Община
Павел Баня.

НПО ; Училища;
Ромския
образователен
фонд.; .; Институт
„Отворено

П1.5
П1.6
П1.7
П1.8
П1.9

150000

ТПП, РЗК,
производители

ТПП, РЗК,
производители

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „ПОЗНАНИЕ“

х

ОПР на община Павел баня
общество –
Будапеща”

П2.3

Разработка и въвеждане на електронен регистър за
договаряне на временни работни места в
земеделието( етерични и овощни култури) и
животновъдството.

250000

ОПДУ

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор

НПО ; Училища;
Агенцията по
заетостта; Ромския
образователен
фонд.; .; Институт
„Отворено
общество –
Будапеща”

П2.4

Обучение за оптимизиране на капацитета на
Община Павел Баня за усвояване на средства
от финансовите инструменти на ЕС

90000

ОПДУ

Община Павел
Баня.

П2.5

Придобиване на квалификация по професия „
Планински водач“ и други кадри в сектора туризъм
за ефективност, ефикасност и адаптивност към
пазара на труда.

150000

ОПРЧР

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
НПО,
работодател
и

П2.6

Продължаващо обучение за работа с компютърен
софтуер за възрастни

60000

ОПРЧР

работодател
и

училища

П2.7

Обновяване и дигитализиране на библиотечен фонд и
закупуване на софтуер за незрящи хора в
библиотеките
Обучения за управленските екипи от общината.

170000

ОПНОИР

Библиотеки

Читалища

140000

ОПДУ

Община
Павел Баня.

Повишаване квалификацията на учителите в детските
градини и училищата – обучения за интерактивни
методи на преподаване
Разработка на програми и оборудване на кабинети за
специалностите: организация в туризма;
туристическа анимация и кетъринг с английски в
професионална гимназия по ресторантьорство и
хотелиерство гр. Павел баня

70000

ОПНОИР

Община
Павел Баня.

Институт за
публична
администрация гр.
София
Детски градини и
училища.

450000

ОПНОИР
ОПРЧР

Професиона
лна гимназия
по
ресторантьор
ство и
хотелиерство
гр. Павел
баня

П2.8
П2.9
П2.10

НПО ; Център за
професионално
обучение

работодатели

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „УСТОЙЧИВА ПРИРОДНА СРЕДА“

ОПР на община Павел баня
П3.1.

Възстановяване на поливното земеделие в
общината

2500000

ПРСР

„Напоителни
системи“
ЕАД
Клон Горна
Тунджа

Община Павел
Баня :
Министерство на
земеделието и
храните,
Земеделски
производители

П3.2.

Осигуряване на поливни системи за земеделските
земи свързани с напоителните канали

1700000

ПРСР

„Напоителни
системи“
ЕАД
Клон Горна
Тунджа

П3.3

Картиране и оценка на мрежите и съоръженията на
поливните системи

50000

Общински
бюджет

Работодател
и.

П3.4

Изграждане на компостираща инсталация за
отпадъци
Изграждане на подпорни стени около речноте корита
на р.Тунджа,р. Габровница и Турийска река.

850000

ПУДООС

300000

ПРСР

Община
Павел Баня
Община
Павел Баня

Община Павел
Баня :
Министерство на
земеделието и
храните,
Земеделски
производители
Община Павел
Баня :
Министерство на
земеделието и
храните,
Земеделски
производители
МОСВ, РИОСВ,
РИОКОЗ
Министерство на
земеделието и
храните,
Експлоатационни
дружества

П3.6

Рехабилитация на ВиК системи в села и агломерации
под 2 000 ЕЖ

2500000

ПРСР

Община
Павел Баня

П3.7

Рехабилитация на ВиК системи в села и агломерации
над 2 000 ЕЖ

3500000

ОПОС

Община
Павел Баня

П3.8

Изграждане на ПСОВ в села и агломерации над 2
000 ЕЖ

4000000

ОПОС

Община
Павел Баня

П3.9

Пред-инвестиционно проучване за количеството
биомаса от горските площи и земеделските
територии и разработка на програма за прилагане
модел „ ГЮСИНГ“ -Енергийно независима община.

60000

Общинския
бюджет.

П3.10

Проектиране изграждането на енергийни мощности
от биомаса.

300000

ОПРР

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на

П3.5

РИОСВ
Експлоатационни
дружества
РИОСВ
Експлоатационни
дружества
РИОСВ
Експлоатационни
дружества
Община Павел
Баня
РДГ
РИОСВ
Експлоатационни
дружества
Община Павел
Баня
РДГ

ОПР на община Павел баня
бизнеса,
частен
сектор

РИОСВ
Експлоатационни
дружества

Училища
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование

Реконструкция, рехабилитация и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на културна
инфраструктура, общинска и държавна
собственост, включително дворно пространство,
достъпна среда и видеонаблюдение:

П3.11
.

-

ОУ” Н.Й.Вапцаров” с. Габарево

1200000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ” Св. П. Хилендарски” с. Търничени

1000000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ” Просвета” с. Тъжа

1300000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ”Георги Бенковски” с. Манолово

1100000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ”Христо Ботев” с. Александрово –

1300000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ”Христо Ботев” с. Осетеново

1300000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ”Васил Левски ” с. Горно Сахране

1100000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

ОУ ”Генерал Скобелев ”с. Скобелево

1000000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

СОУ ”Христо Ботев” гр. Павел баня

1500000

ОПРР

Община
Павел Баня

-

Професионална гимназия по
ресторантьорство и хотелиерство /ПГ по
РХ/ гр. Павел баня

2000000

ОПРР

Община
Павел Баня

Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по

ОПР на община Павел баня
образование
Реконструкция, рехабилитация и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на културна
инфраструктура, общинска и държавна
собственост, включително дворно пространство,
достъпна среда и видеонаблюдение:
Читалище „Напред”- гр. Павел Баня

1900000

ОПРР

1300000

ОПРР

-

Читалище „Кирил и Методий” с.
Александрово
Читалище „Обнова” с. Габарево

1100000

ОПРР

-

Читалище „Светлина” с. Горно Сахране

1 100 000

ОПРР

-

Читалище „Иван Вазов” с. Долно Сахране

1000000

ОПРР

-

Читалище „Михал Захариев” с. Манолово

1000000

ОПРР

-

1300000

ОПРР

-

Читалище „Георги Бенковски” с.
Осетеново
Читалище „Просвета” с. Скобелево

1300000

ОПРР

-

Читалище „Чудомир” с. Турия

1100000

ОПРР

-

Читалище „Борис Беров” с. Тъжа

1100000

ОПРР

-

Читалище „Зора” с. Търничени

1100000

ОПРР

Изграждане на електрическа генераторна станция за
топлинна и електрическа енергия от биомаса по
програма „Енергийно независима община“ модела
„ГЮСИНГ“
Реконструкция, рехабилитация и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на културна
инфраструктура, общинска и държавна
собственост, включително дворно пространство,
достъпна среда и видеонаблюдение за Детските
гради и детски ясли на територията на община
Павел баня
Реконструкция, рехабилитация и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на културна
инфраструктура, общинска и държавна
собственост, включително дворно пространство,
достъпна среда и видеонаблюдение за публичните
сгради в община Павел баня
Рекултивация на закрито депо за ТБО

2000000

НПРСР

4000000

ОПРР

Община
Павел Баня

7000000

ОПРР

Община
Павел Баня

НПО

9000000

ПУДООС

Община
Павел Баня

МОСВ, РИОСВ

-

П3.12

П3.13

П3.14

Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня

Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
Читалища. НПО
РДГ
РИОСВ
Експлоатационни
дружества
Детски градини и
детски ясли

ОПР на община Павел баня

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „СИСТЕМНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ“
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари,
включително улично озеленяване, енергоефективно
осветление и видеонаблюдение: в гр. Павел Баня.
Реконструкция и изграждане на паркинги в Зона с
обществена значимост по в гр. Павел Баня.
Изграждане на контролен център за системата за
видео наблюдение
Обособяване и обновяване територии за пазари

7000000

ОПРР

Община
Павел Баня

Експлоатационни
дружества

1000000

ОПРР

600000

ОПРР

1000000

ОПРР

Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня

П4.5

Ремонт и изграждане на детски площадки и спортни
площадки

600000

ОПРР

Община
Павел Баня

П4.6

Изграждане на многофункционален спортен
комплекс, в т.ч тенис кортове

1000000

ОПРР

Община
Павел Баня

П4.7

Пред – инвестиционно проучване за оптимизиране на
общинската транспортна схема.

50000

Общински
бюджет

П4.8

Ремонт и обновяване на Пенсионерски клубове

200000

ОПРР

П4.9

Развитие на услугата „личен асистент“, „домашен
помощник“, „социален асистент“ и „домашен
социален патронаж“ – разкриване на нови работни
места и разширяване обхвата на услугата
Изграждане на социални жилища

400000

ОПРЧР

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Община
Павел Баня

Експлоатационни
дружества
Експлоатационни
дружества
РИОСВ
Земеделски
производители
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Училища;
Регионален
инспекторат по
образование
Община Павел
Баня;
Експлоатационни
дружества

4000000

ОПРР

П4.11

Подкрепа за предоставяне на социални услуги в
социални и здравни заведения

150000

ОПРЧР

П5.1.

Реализиране на проекти за подобряване на
икономическата ефективност на фирмите от
балнеоложкия бранш; туризма, дърводобивната,
дървопреработвателната промишленост и
земеделието

П4.1.
П4.2.
П4.3
П4.4

П4.10

Община
Павел Баня
Община
Павел Баня

Община Павел
Баня;
Пенсионерски
клубове. Социални
служби, НПО
Социални
служби, НПО
Социални
служби, НПО
Социални
служби, НПО

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ“
10000000

ПРСР

Частен
сектор

ОПР на община Павел баня
П5.2.
П5.3
П5.4

П5.5
П5.6
П5.7
П5.8
П5.9
П5.10

Реализиране на проекти за стартиране на
нови дейности в сферата на земеделието и
отглеждането на горски продукти
Създаване на виртуален бизнес-инкубатор за
подкрепа на предприемачеството
Формиране на партньорска мрежа в подкрепа на
дейността на виртуалния бизнес-инкубатор

4000000

ПРСР

350000

ОПРЧР

60000

Общински
бюджет;
Частен
сектор

800000

ОПРР

200000

ОПРР

Община
Павел Баня

Иновации и технологична модернизация на фирми
от общината.
Насърчаване на младежката заетост и заетостта
на хора над 50 години
Заетост и работна среда за хора с увреждания

2000000

ОПИК

100000

ОПНОИР

100000

ОПРЧР

Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за
хора с увреждания

300000

ОПРЧР

Частен
сектор;
Частен
сектор;
Частен
сектор;
Частен
сектор;

Разработване на комплексна маркетингова стратегия
за представяне и популяризиране на природните и
исторически дадености на общината като продукти и
услуги.
Участие на Община Павел Баня в международни и
национални туристически изложения и борси

Частен
сектор
Община
Павел Баня
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Община
Павел Баня

Частен сектор
Община Павел
Баня, Частен
сектор

Частен сектор

Частен сектор;
Културни
институции.
Социални служби.
Социални служби.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „БАЛАНСИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА“
П6.1.

П6.2.
П6.3
П6.4
П6.5

Рехабилитация на общинската пътна
мрежа
гр. Павел Баня – с. Габарево с. Долно
Сахране –с. Горно Сахране –с. Асен ,с
Скобелево
с. Габарево-с. Тъжа - с. Търничени-с.
Манолово –с. Александрово, с. Осетеново.
гр. Павел Баня –с. Виден –с. Турия.
Реализиране на проекти за залесяване и
възстановяване на горски територии
Изграждане на съоръжения за наблюдение и
контрол на риска от горски пожари
Реализиране на конкретни проекти за обновяване на
открити публични пространства в селата на община
Павел Баня /площади, зелени площи и
детски площадки/
Реализиране на проекти за реконструкция на
обществените в община Павел Баня при внедряване
на мерки за енергийна ефективност

4000000

ПРСР

Община
Павел Баня

Експлоатационни
дружества

3000000

ПРСР

1800000

ПРСР

500000

ПРСР

400000

ПРСР

Експлоатационни
дружества
Експлоатационни
дружества
РДГ ; Частен
сектор;
РДГ ; Частен
сектор;
Местна общност

2000000

ПРСР

Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня
Община
Павел Баня

НДЕФ;
Общински
бюджет

Община
Павел Баня

Местна общност

4000000

ОПР на община Павел баня
П6.6

Подобряване на достъпа до здравни услуги .

П7.1.

Създаване на мрежа и постоянен обмен между
читалищата и училищата за разнообразяване на
културния живот,
Анализ хармонизиране на преките административни
услуги и публичните услуги вменени на общинската
власт преди включване в е- община.

450000

ПРСР

Община
Павел Баня

Читалища;
Училища.

200000

ОПДУ

Община Павел
Баня;

Анализ и хармонизиране на Системата за финансово
управление и контрол в публичния сектор с
включване в е- община.

60000

ОПДУ

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Община
Павел Баня

550000

ОПРЧР

Община
Павел Баня

Здравни
организации.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ „УТВЪРЖДАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТНО УПРАВЛЕНИЕ“

П7.2.

П7.3

П7.4

П7.5

П7.6

П7.7
П7.8

П7.9

100000
Анализ и хармонизиране прилагането на Закона за
обществените поръчки с включване в е- община.

ОПДУ

Разработка и въвеждане на балансираната система
от показатели за ефективност в стратегическото
управление.

150000

ОПДУ

Разработка и въвеждане на програма за непрекъсната
преквалификация на общинската администрация

200000

ОПРЧР

Едномесечна обмяна на опит за секретаря на
общината във водещи три общини по прилагане на
законодателството в частта общинска власт.

100000

ОПДУ

Обучение на директорите на дирекции, по формиране
и контрол на политики за вторичните бюджетни
разпоредители.

70000

ОПРЧР

Обучение на ползвателите на вторичните бюджетни
кредити за разработване на програми и въвеждане на

200000

ОПРЧР

Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на

Община Павел
Баня.

Община Павел
Баня.

Община Павел
Баня.

Община Павел
Баня; Институт за
Публична
Администрация
Община Казанлък;
Община Стара
Загора.
Община Павел
Баня; Институт за
Публична
Администрация
Община Павел
Баня; Институт за
Публична

ОПР на община Павел баня
Система за финансово управление и контрол в
публичния сектор.

П7.10

Обучение на изпълнителските кадри в общината за
въвеждане на е- община.

300000

ОПРЧР

бизнеса,
частен
сектор
Организации
в
подкрепа на
бизнеса,
частен
сектор

Администрация
Община Павел
Баня; Институт за
Публична
Администрация

ОПР на община Павел баня

