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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АПИ
БФП

Агенция пътна инфраструктура
Безвъзмездна финансова помощ

ГРАО

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване“

ДБТ
ДГ
ДМА
ДМСГД
ЕС
ЕСИФ
ЗРР
ЗОП
ЗПУО
ИКТ
ИСУН 2020
МБАЛ
МЗ
МРРБ
МОН
МСП
МТСП
НЕЛК
НП
НПО
НСИ
НСОРБ
НЧ
ОИЦ
ОП
ОПОС
ОП „РЧР“
ОПРР
ОУ
ПИЦ
ПМС
ППЗРР
ПТГ

Дирекция „Бюро по труда
Детска градина
Дълготрайни материални активи
Дом за медико-социални грижи за деца
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Закон за регионалното развитие
Закон за обществените поръчки
Закон за предучилищното и училищното образование
Информационни и комуникационни технологии
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
ЕС в България 2020
Многопрофилна болница за активно лечение
Междинно звено
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на образованието и науката
Малки и средни предприятия
Министерство на труда и социалната политика
Национална експертна лекарска комисия
Неприложимо
Неправителствена организация
Национален статистически институт
Национално сдружение на общините в Република България
Народно читалище
Областен информационен център
Оперативна програма
Оперативна програма „Околна среда“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020
Основно училище
Превантивно-информационен център по наркотичните вещества
Постановление на Министерски съвет
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Професионална техническа гимназия
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ПУДООС
РБ
РИМ
РУО
СК
СКФ
СНЦ
СУ
ТЕЛК
ТСБ
УНИЦЕФ
УО

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
Регионална библиотека
Регионален исторически музей
Регионално управление на образованието
Спортен клуб
Структурни и Кохезионни фондове
Сдружение с нестопанска цел
Средно училище
Териториална експертна лекарска комисия
Териториално статистическо бюро
Детски фонд на обединените нации (United Nations Children’s Fund,
UNICEF)
Управляващ орган
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I.

Общински план за развитие на община Брезник за периода
2014-2020

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общинският план за развитие на община Брезник за периода 2014-2020 г. е
основополагащ, стратегически, динамичен документ. Той е важен инструмент при
формирането и провеждането на устойчиво местно развитие в посочената територия.
Документът

очертава

средносрочната

перспектива

за

икономическо,

социално,

инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.
Документ, съобразен със Стратегия Европа 2020, Национална програма за
развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие, Национална
концепция за пространствено развитие и Областна стратегия за развитие на област
Перник за периода до 2020 година.
Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР,
на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за
развитие.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението
и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от
наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на
регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на
Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на
Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).
4

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020
ЗА 2018 г.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и
местно

развитие,

съгласно

определени

физически

и

финансови

индикатори,

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и
мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77,
ППЗРР).
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за
развитие (чл. 78, ППЗРР).
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В
процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският
съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и
юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност
при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината организира
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от
наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен
доклад.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план
за развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики.
Мониторингът на Общинският план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно
изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в
предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за
постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до
тях.
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Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни
за

почти

непрекъснатия

процес

по

изпълнение

на

съответните

проекти

и

политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия
момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните
необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи
(Общински съвет – Брезник, Кмета на общината, служителите от общинска
администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите
партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, или
липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се
идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи,
като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри
по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на
мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на
политиките. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и
програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни
икономически сектори и засягат различни територии и население.
Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и
Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).
Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината:

-

ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
общинския план за развитие;
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-

организира изграждането, поддържането и оперирането на единната
информационна система за управление на регионалното развитие на
територията на общината;

-

представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие за одобряване от общинския съвет;

-

осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както
и на действията по реализацията му.

Общински съвет – Брезник одобрява годишните доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.
Общинският план за развитие на община Брезник като стратегически документ
насочва усилията на общинска администрация и ръководство, както и заинтересованите
страни да работят за постигане на стратегически цели, свързани с по-висок жизнен
стандарт на жителите в общината.

II.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие на община Брезник за периода 2014-2020
към 2018 г.

1. Въведение
Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план е
изготвен в изпълнение на изискванията на чл. 23 и чл.24 от Закона за регионално развитие
/ЗЗР/ и чл.91, т.4 от Правилника за приложение на ЗРР.

Съдържанието на доклада /съгласно чл.91, ал. 8/ съдържа информация за:
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-

общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината

-

постигнатия напредък по изпълнение на целите и приоритетите на общинския план
за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

-

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие

2. Общи условия за изпълнение на общински план за развитие /ОПР/ и в чaстност
промените в социално-икономическите условия в общината
2.1. Местоположение, граници и място в административно-териториалната и
регионалната структура. Демографска характеристика на населението

Община Брезник се намира на територията на Пернишка област и е разположена в
западната половина на Граовското поле. Заема територия от 404 кв. км и представлява 16,9
% от територията на областта. Средната надморска височина е 750 м, а обработваемите
земи 204 хил. дка.
В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали и един град. Граничи с
общините Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман, Божурище. Град Брезник
отстои на 50 км от гр. София и на 18 км от областния център – гр. Перник.
По данни на служба ГРАО, населението на община Брезник към 31.12.2018г.

•
•

Жителите с постоянен адрес към са 5974 души
Жители с настоящ адрес са 6537 души
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2.1.1 Населението по постоянен и настоящ адрес на Община Брезник за периода 20082018 година
Година

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Общо

Общо

2008г.

7087

7530

2009г.

6931

7488

2010г.

6827

7375

2011г.

6699

7199

2012г.

6574

7084

2013г.

6474

6976

2014г.

6380

6911

2015г.

6266

6852

2016г.

6163

6777

2017г.

6061

6648

Таблица 1 Източник: Служба ГРАО
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Постоянен адрес
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400

2017г.

2016г.

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2009г.

2008г.

Постоянен адрес Общо

Диаграма 1 Промени в броя на населението на община Брезник през периода 2008 – 2017г.
Източник: Служба ГРАО

2.1.2 Раждаемост и смъртност
Раждаемост за община Брезник през 2018 г.
•
•

44 деца на територията на общината
37 деца на територията на гр. Брезник

Смъртност за община Брезник през 2018 г.
•
•
•

45 човека починали за гр. Брезник
108 Актове за смърт включително със старческите домове
40 човека починали на територията на селата в община Брезник

Извод: Очертаващата се тенденция на увеличаване на отрицателния прираст поради
влошена демографска структура и засилващите се икономически проблеми, които са
свързани с намаляване на броя на населението.
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120
100
80
60
Series1
40
20
0
Раждаемост за община
Брезник през 2018 г.

Смъртност за община
Брезник през 2018 г.

Диаграма 2 Раждаемост и смъртност в община Брезник Източник: Служба ГРАО

2.2 Заетост и безработица

Регистрирани
безработни лица

Общо До
19г.

От
20
до
24г

От
От
25 до 30
29г. до
34г.

От
35
до
39г.

От
40
до
44г.

От
45
до
49г.

От Над
50
55г.
до
55г.

2017г.

264

0

15

22

19

23

30

40

39

76

2018г.

237

2

9

19

16

3

28

26

36

81

Таблица 2 Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – Перник
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300

250
200
150
2017г.
100

2018г.

50
0
Общо До От 20 От 25 От 30 От 35 От 40 От 45 От 50 Над
19г. до до до до до до до 55г.
24г 29г. 34г. 39г. 44г. 49г. 55г.

Диаграма 3 Заетост и безработица на територията на община Брезник за периода 20172018г.
Източник: Дирекция „Бюро по труда“ – Перник

2.3 Образование

Община Брезник има за цел да осигури благоприятна среда и условия за развитие на
качествено и достъпно образование.Тя извършва дейности, свързани с разпределението на
бюджетните средства в общинските учебни заведения. На територията на общината
функционират:

„ДГ Брезица”

Специалисти

12

Директор

1

Счетоводител

1
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Учители

10

12

1

Без специалност

0

и професия
С висше образование

11

С основно и по-ниско образование

0.5

Лица с намалена трудоспособност

2.5

Учители

2

Работник по поддръжка

0.5

Лица продължително безработни

0

Таблица 3 Заети лица в ДГ Брезица

Обхват на училището
➢ Брой места

125

➢ Брой учители

11

Учебна година

Общо ученици

3-4г

5-6г

2014/2015

118

57

61

2015/2016

119

59

60

2016/2017

130

65

65

2017/2018

144

84

60

Таблица 4 Брой ученици за периода 2014-2017г
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ОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ

6.5

БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ И ПРОФЕСИЯ

2

учител в ПИГ без педагогическа правоспособност

1

начален учител с обща педагогика

1

С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

8.5

С ОСНОВНО И ПО- НИСКО

0

ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

1

ЛИЦА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ

0

Таблица 5 Заети лица в ОУ Христо Смирненски
Обхват на училището
➢ Брой места – 26бр.
➢ Брой учители – 8.5бр.

Учебна година

Общо ученици

2014/2015

57

2015/2016

51

2016/2017

56

2017/2018

45

Таблица 6 Брой ученици за периода 2014-2017г
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГРАД БРЕЗНИК
СПЕЦИАЛИСТИ

1

БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ И ПРОФЕСИЯ

0

С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

41

С ОСНОВНО И ПО- НИСКО

5

ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

3

ЛИЦА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ

0

Таблица 7 Заети лица в СУ Васил Левски

Обхват на училището
➢ Брой места - I клас 2x22, VIII клас 1x26.
➢ Брой учители - 39.

Учебна година

Общо ученици

2014/2015

338

2015/2016

330

2016/2017

338

2017/2018

355

Таблица 8 Брой ученици за периода 2014-2017г

15

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020
ЗА 2018 г.

Материалната база на учебните заведения е в добро състояние и отговаря на всички
съвременни изисквания.
2.4 Клубове на територията на община Брезник
2.4.1 Спортни клубове

гр. Брезник, ул. ”ул.
Мария Асенова
"Стадион", № 1; gsm:
Добревска
0885 568 323

1.

„Волейболен клуб
Чорни” гр. Брезник

2.

Клуб
по
карате
Карате
„Дуло” гр. Перник

гр. Брезник, ул. ”ул.
Румен Иванов
"Стадион", № 1; gsm:
Александров
0884203031

3.

Футболен
клуб
„Чорни – 1920” гр. Футбол
Брезник

Валери
Величков

гр. Брезник, ул. ”ул.
"Стадион", № 1; gsm:
0888935518

4.

Футболен
„Черногорец”
Ноевци

Красимир
Стоилов

с. Ноевци,
Брезник;
0884911471

5.

Футболен
клуб
Футбол
„Буря” с. Кошарево

Евтим Антов

с. Кошарево, община
Брезник;
gsm:
0896656618

6.

Футболен
клуб
Футбол
„Балкан” с. Банище

Стефан
Стефанов

с. Банище,
Брезник;
0878291497

Волейбол

клуб
с. Футбол

община
gsm:

община
gsm:

Таблица 9 Спортни клубове на територията на община Брезник
2.4.2

Съюз на инвалидите

Съюза на инвалидите е с председател Темелко Шарков, който ползва безвъзмездно
общинска материална база.
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Пенсионерски клуб
Пенсионерския клуб се представлява от председател Танка Лумбарова.
Към тях няма назначени хора на щат.

2.4.3

Приблизително обхванати членове към двата клуба (Съюз на инвалидите и Пенсионерския
клуб) са 60 човека.
2.5 Култура
2.5.1 Читалища
• Читалище “Просвещение” гр. Брезник , пл. “Девети септември” №2, тел:
07751/20-98
Създадено през 1870 год. в първото класно училище.Сградата в която днес се
помещава читалището е построена през 1970 год.Нейната застроена площ е 1286 кв.м.,
разгъната застроена площ-3558 кв.м., обема –12767 куб.м. Читалищната сграда разполага с
киносалон със сцена – 465 кв.м с общ брой на седящите места на партера и балкона – 450.
Сцената е втора по големина в Пернишка област – с въртящ механизъм, рундхоризонт,
оркестрина, обширни “джобове“, 22 чиги, богат набор от завеси, софити, светлинни ефекти.
Разполага още с лекционна зала с площ 92 кв.м. и сто места, ритуална зала – 32 кв.м.,
картинна галерия – 46 кв.м., библиотека – 257 кв.м. Освен тези важни по функционалност
помещения читалищната сграда разполага и с фоайета, коридори, кинокабина с
прожекционни апарати, сервизни помещения, канцеларии, гримьорни, гардеробни
репетиционни зали, стаи за чакащи артисти, абонатна за локална парна инсталация, мазета.
Основни дейности в читалището са: библиотечна, художествена самодейност,
културно-просветна дейност и музейно дело.
• Читалище “Искра” с. Слаковци, община Брезник,
Създадено през 1945 год.; Материална база –библиотека, киносалон с 133 места и 56
кв.м.разгърната площ за читалищна дейност.
• Читалище “Просвета” с. Бегуновци, община Брезник,
Създадено през 1928 год. Материална база –библиотека – 60 кв. м. ; киносалон – 150
места ; малък салон – 50 места. Библиотечен фонд – 4210 т.
• Читалище “Пробуда” с. Ноевци
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Създадено през 1931 година. Материална база – библиотека и киносалон, други
помощни помещения.
Библиотечен фонд – 7604 т.; читателски посещения – 935
• Читалище “Пробуда” с. Кошарево
Създадено през 1931 година. Материална база : библиотека – 24 кв.м; киносалон с
200 места. Библиотечен фонд – 6020 т.; абонирани издания – 1 бр.
• Читалище “Иво Войвода” с. Долна Секирна, община Брезник
Създадено през 1928 година.
• Читалище “Дебелец” с. Садовик, община Брезник,
Създадено през 1928 година. Материална база – две помещения с площ 50 кв. м.
• Читалище “ Милан Василев” с. Велковци, община Брезник,
Създадено през 1928 г. Материална база - библиотека и киносалон с 211 места
• Читалище “Просвета” с. Банище, община Брезник
Създадено през 1920 г.
• Читалище “Христо Смирненски” с. Станьовци, община Брезник
Регистрирано в ПОС през 2005 г.

2.5.2 Музей
Общински исторически музей – Брезник
•
Общински исторически музей – Брезник е създаден с Решение №
66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник на базата на съществуващата Музейната
сбирка към Читалище „Просвещение – 1870”, открита на 1 юни 1958 г. по инициатива на
Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов. Пръв отговорник е Павлина
Денкова. Първоначално е обособена експозиция „Революционно движение” в
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някогашната Любенова къща и малък етнографски кът. От 70-те години на ХХ в.
музейната експозиция има зала в сградата на Читалището.
В момента Общинският исторически музей разполага с над 6 500 музейни единици, две
постоянни експозиции /Възраждане и Етнология / и зала за временни изложби в
сградата на Класното училище, обявена за паметник на културата. Училището е
построено от брезнишкия първенец Димитър Игнатов през 1861-1869 г.След
Освобождението в сградата се е помещавало кметството. След 1944г. тя е била
преустроено за хотел. През 1980 - 1981 година започва преустройството на къщата по
проект на Института за паметници на културата. Разрушен е вторият етаж, който е бил
от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на
Международната детска асамблея „Знаме на мира”, като още тогава втория етаж е
определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на
Общински център за работа с деца.
През 2018 г. част от фонда бе преместен в сградата на бившия Военен клуб, която е
предоставена на Общински исторически музей.
Най-значимото събитие за ОИМ през 2018г. беше честването на 60 години организирано
музейно дело в Брезник. Тази годишнина бе отбелязана с редица съпътстващи
мероприятия: Научна конференция, ръководена от проф. Надя Манолова; изложба
„Съхранено за поколенията“ (уникати от фонда на ОИМ); изложба „Пазим и тачим
паметта на героите - брезничани от Първата световна война“ и много други.
Продължава издирвателската дейност от служителите на ОИМ, с което се попълват
фондовете на музея.

„Къщата на маските“ е шедьовър на битово-бароковата архитектура. Според
оценителен протокол от 4 декември 1980 г. къщата е отчуждена за Етнографска сбирка.
Била е построена през 1870 г. от местни майстори. Тогава е представлявала паянтова
жилищна сграда с мазе и чардак, но с интересни тавани, покрити с дърворезба във
формата на квадрат, с вписани слънце и геометрични елементи. Стопанинът на къщата
произхождал от турската фамилия Фатини, затова и много хора я познават като
„Турската къща“.След Освобождението в нея се заселва българската фамилия Лукарови.
През втората половина на 80-те години на ХХ век на мястото на паянтовата къща, по
проект на тогавашния Национален институт на паметниците на културата е изградена
нова, масивна сграда до груб строеж, но така и остава незавършена. Проектът за
създаването на етнографски музей е замразен. През 2018 год. къщата е изцяло
реновирана с помощта на програмата за транс гранично сътрудничество Интеррег –
ИПП България – Сърбия 2014-2020, по проект "Туризъм и традиции - цветни, забавни,
•
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атрактивни", с партньори Областна администрация - Перник и община Цървени кръст,
гр.Ниш - Сърбия.
2.5.3 Културен календар на община Брезник

НЧ “ПРОСВЕЩЕНИЕ 1870”, гр.Брезник

№

КУЛТУРНА ПРОЯВА

1.

Посрещане на новата година.

2.

170 г. от рождението на
Христо Ботев - презентация и
филм
Откриване на изложба „Следи от
миналото”

ДАТА

01.01. 2018 г.

МЯСТО И ЧАС

Пл.” 9-ти септември” 00.30 ч.

08.01.2018 г.

Класно училище - ОИМ;
14:00 ч.

12.01. 2018 г.

Общински музей; 17.00.ч

13-14.01.2018 г.

Селата в община Брезник

3

„Местна СУРОВА“ - Местни
сурвакарски празници в
община Брезник

4.

Х˅-тиМаскараден фестивал
„Сурова Брезник `2018”

20.01.2018 г.

Пл.” 9-ти септември” 14.00 ч.

5.

Обичаят „Сурова”-традиция и
иновации-беседа пред ученици

20.01.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон 17.00.ч

7.

145 г. от смъртта на В. Левски
„Заветите на Левски – послание
към бъдещето” - кръгла маса

14.02.2018 г.

Класно училище - ОИМ;
17:00 ч.

8.

Спектакъл посветен на деня на
любовта и виното.

14.02.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон; 17.30 ч.

6.
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Трифон Зарезан в с. Бегуновци –
традиционно зарязване на лози.
Молебен за здраве и берекет и
конкурс -дегустация на
домашно вино и ракия и
награждаване.

14.02.2018 г.

с. Бегуновци

Трифон Зарезан в с. Гигинци –
традиционно зарязване на лози.
Молебен за здраве и берекет и
10.
конкурс -дегустация на
домашно вино и ракия и
награждаване.

14.02.2018 г.

с. Гигинци

Отбелязване на 145 г. от
11. обесването на Васил Левски
Патрон на СУ ”В.Левски”
тематична изложба и концертна
програма

19.02.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Голям салон ; 17.30 ч.

Благотворителна изложба-базар
на мартеници.

28.02.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Фоайе; 17.00 ч.

13. Честване деня на самодееца,
Караоке парти за самодейци при
читалището.

01.03.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Фоайе; 17.00 ч.

140 г. от подписването на
14. Санстефанския мирен договор изложба

02.03.2018 г.

ДНА - ОИМ; 17.00 ч.

03.03.2018 г.

Пл.” 9-ти септември”; 10.00 ч.

08.03.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон; 17.30 ч.

17.03.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон; 17.00 ч.

9.

12.

Общоградско честване на
15. Националния празник на
Република България
16. Поетичен рецитал по повод 8-ми
март-Международнияден на
жената.
17.

„Да се научим да прощаваме”
Прошка-Беседа с ученици.
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„Лазаровден” – лазарки в
18. Брезник-възстановка на обичая
от самодейци при читалището.
„Седмица на детската
книга19. конкурс за рисунка на тема
„Моят любим приказен герой”

31.03.2018 г.

02-06. 04.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
10.00-18.00 ч.

ДГ ”Брезица“; 10.00-18.00 ч.

20. Празничен благотворителен
базар ”Подари усмивка”

08. 04.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
10.00-18.00 ч.

Организиране на Кръгла маса на
тема: „Наследство за
поколенията“ и изложба
„Новооткрит римски и
късноантичен занаятчийски
21.
комплекс (II–IV в.) в южното
подножие на Бърдото” на
откритите движими културни
ценности по време на
проучванията.

18.04.2018 г.

ДНА - ОИМ; 11.00 ч.

Тържествено откриване на
Арката на 5-ти конен полк и
22. Тържествено честване на 100
години от Първата световна
война

08.05.2018 г.

Градски площад и шествие до
Паметника на загиналите във
войните войници и офицери
от 5-ти конен полк; начало:
10.00 ч.

Откриване на паметна плоча на
работилите евреи от трудовите
23.
работни групи в Трънска клисура
в периода 1942-1944 г.

11.05.2018 г.

Община Брезник;
Местността „Гледан“

24.

Представление на самодейния
театър при читалището.

11.05.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Голям салон 19.00 ч.

25.

Нощ на музеите - „Срещи с
археологията”

19.05.2018 г.

ОИМ; 20.00 ч.

22

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020
ЗА 2018 г.

Честване 90 години от
създаването на Народно
26.
читалище „Граовска пробуда
– 1928” с. Велковци

19.05.2018 г.

Народно читалище „Граовска
пробуда – 1928” с. Велковци

Общоградско честване на деня
на славянската писменост и
27. култура шествие, изпращане на
абитуриенти и празничен
концерт.

24.05.2018 г.

Пл.” 9-ти септември”; 10.00 ч.

25.05.2018 г.

Народно читалище „Иво
Войвода – 1928” с. Долна
Секирна

Честване 90 години от
създаването на Народно
28.
читалище „Иво Войвода –
1928” с. Долна Секирна
29.

Ден на селото - с. Ноевци /на
църковния празник „Свети дух”/

26.05.2018 г.

30.

Землячески събор на с.
Бегуновци

27.05.2018 г.

Площада на селото
20.00ч.
Площада на селото

31. Празничен спектакъл на ДГ
”Брезица”, конкурс за рисунка
на асфалт.

31.05.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Голям салон 17.00.ч.

Общинско тържество по случай
32. 1-ви юни Международен ден на
детето

01.06.2018 г.

Община Брезник

02.06.2018 г.

с. Слаковци, площада 18.00 ч.

02.06.2018 г.

Народно читалище „Просвета
– 1928” с. Банище

Местен събор на селото
33.

34

Спасов ден-курбан на селото
Честване 90 години от
създаването на Народно
читалище „Просвета – 1928” с.
Банище, Землячески събор
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35. Представление на гостуващ
театър или концерт.

07.06.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Голям салон 19.00.ч.

110 г. Ловно – рибарско
36. дружество - „Моят домашен
любимец”

15.06.2018 г.

ДНА - ОИМ 16.00 ч.

Граовския събор „Видовден” –
37. организация и провеждане.
Концертна програма.

38.

Лятно кино

39. Землячески събор с. Велковци

22-23.06.2018 г.

Пл.” 9-ти септември” №1

06.07.2018 г. до
31.08.2018 г. всеки Лесопарк „Бърдо” 19.00 ч.
петък
07.07.2018 г.

с. Велковци 21.00 ч.

40.

Традиционен събор на селото Успение на Пресвета Богородица

28.08.2018 г.

с. Долна Секирна, площада

41.

Общоградско честване Деня на
независимостта на Р. България

06.09.2018 г.

Пл.” 9-ти септември” №1;
10.00.ч.

Историята на старите къщи в
с. Долна Секирна - Дни за
42.
опазване на културното
наследство

12.09.2018 г.

ДНА - ОИМ 13.00 ч.

43. Землячески събор на с. Гигинци

21.09.2018 г.

с. Гигинци площада 16.00 ч.

29.09.2018 г.

с. Кошарево площад 18.00 ч.

12.10.2018 г.

ДНА - ОИМ 17.00 ч.

14.10.2018 г.

Община Брезник, ОИМ и НЧ
„Просвещение 1870”; 10.0018.00 ч.

44.

Добре дошли в нашето селоместен землячески събор.

Образът на Света Петка в
45. църкви и манастири в Граово изложба
„Петковден” – честване
46.
духовния празник на Брезник
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Възстановка на битката на
“Отряда на обречените” на
капитан Стефан Кисов и
47. Българското опълчение, които
задържат настъплението на
моравската дивизия към
Сливница.

28.10.2018 г.

Община Брезник, ОИМ
Лесопарк „Бърдото”
Местността “Чурек”

„Нека си спомним за нашите
48. първи учители” презентация и
изложба

01.11.2018 г.

Община Брезник, ОИМ и НЧ
„Просвещение 1870”; ДНА
17.00 ч.

Честване на 133 г. от Сръбскобългарската война. Експедиция
49.
до паметника на загиналите във
войната 1885 г.

14.11.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
17.00 ч

50.

Честване Деня на християнското
семейство

21.11.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
17.00 ч.

51.

Международен ден за борба със
СПИН.Беседа с ученици.

01.12.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон; 17.00 ч.

52.

03.12.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
Малък салон; 17.00 ч.

Запалване на коледните
53. светлини на града –коледно шоу
с участието на самодейци.

07.12.2018 г.

Община Брезник, пл.” 9-ти
септември”; 18.00 ч.

„Коледа е!” - всичко за коледа картички, книги, торбички,
54.
кънки, ски, трапеза и т.н. изложба

19.12.2018 г.

ДНА - ОИМ 17.00 ч.

23.12.2018 г.

НЧ „Просвещение 1870”;
17.00 ч.

Граовска фолклорна вечер.

Коледен концерт на
самодейните колективи при
55. читалището.
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56. Посрещане на Новата 2019 г.

31-01.01.2019 г.

Община Брезник, градски
площад

Таблица 10 Културен календар на община Брезник за 2018г

2.6 Туризъм
Община Брезник притежава много добри условия за развитие на туризъм с наличието на
силен туристически ресурс в лицето на исторически, културни и природни
забележителности.
2.6.1 Забележителности
✓ Лесопарк “Бърдото" и прочутата "желязна" минерална вода
Водата е каптирана от южната страна на хълма от извор „Галерията" в местността "Лесков
дол". Тя притежава богат химичен състав, който допринася за нейния специфичен
жълтеникаво-ръждив цвят и стипчив вкус.
История:
Особените свойства на Брезнишката минерална вода са смятани за природна
забележителност от векове. Водата е била издигната в култ и е наречена "Светата вода".
През 19 век се появяват първи сведения за извора, а през 20 век качествата на Желязната
вода добиват голяма популярност. Населението от града и околностите му започват да
използват извора с лечебна цел за укрепване и възстановяване на здравето.
Историческите бележки за минералната вода датират от Освобождението ни от Османска
власт. За нея са писали Михал Юркевич /1879 - 1904/, В. Попов /1890 - 1891/, Г. Златарски
/1902/.
През 1903,1905 и 1906 година редица лекари изследват минералната вода. За нея пишат
проф. д-р Т. Петров, проф. д-р Ст. Велинов, проф. Михов и много други.
През 1907 година брезнишката "желязна" вода е била отличена със златен медал на
изложението за минерални води в Лондон.
През 1927,1937 и 1938 инж. химикът Ас. Азманов прави нови химични анализи на водата и
изтъква специфичния й химически състав и физико химически свойства.
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През периода 1937 - 1940 г. се пишат редица статии и се изнасят доклади за нейните
лечебни свойства от проф. Ватев, д-р Дайски, проф. Велинов, който я и прилага при
лекуване на анемично болни при клинична обстановка. Със съдействието на д-р Дайски се
извършва и химически анализ в гр. Вроцлав /Полша/, в централния балнеологичен институт
под ръководството на главния асистент д-р Дьоркендьорфер, който потвърждава свойствата
на водата.
През 1928 г. дирекция "Природни богатства" при Министерство на търговията за първи път
каптира водата и я отвежда в чешма.
През 1929 г. по инициатива на местните жители се прави малък циментов открит басейн.
През 1940 година с Указ на цар Борис III изворът е бил предоставен за ползване на община
Брезник, но терените около него са останали включени в горския фонд. Монархът задължил
общината около извора да изгради басейн и постройка, в която водата да се бутилира.
Царският указ бил изпълнен, но по-късно при строително-ремонтни дейности изворът бил
увреден, намалял чувствително и дебитът му.
Започват редица научноизследователски проучвания с Брезнишката минерална вода експериментални със животни, и клинични с хора.
В същото време в районната болница в Брезник местни лекари работят по приложението на
водата върху различни заболявания и представят резултатите на научни конференции и
сесии.
През 1962 г. Брезник е утвърден официално като курорт и е издадена инструкция за начина
на употреба на желязната минерална вода за лечение чрез пиене.
През 2005 г. Община Брезник и Национално управление на горите чрез Договор за замяна
на недвижим имот заменят 44 декара общинска гора срещу девет декара недвижим имот от
държавния горски фонд около минералния извор.
Днес минералната вода е изведена от галерията, направена е чешма. Дебитът й е значително
намалял през годините и силно се влияе от сезоните и атмосферните условия, тъй като
изворът се подхранва основно от валежни води. Направен е път до местността "Лесков дол"
на хълма "Бърдото", където се намира изворът. Мястото е оформено като крайградска зона
за отдих, с пейки и алеи.
Състав. Свойства
Брезнишката минерална вода е в категорията на водите с висока минерализация. Нейните
свойствата се определят от наличието и високата концентрация на железни, сулфатни и
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други йони. Те придават на водата изразен метален и стипчив вкус, както и мирис на
сероводород. Многообразието и високата концентрация на йони в нейния състав
ограничават използването на водата само за лечебни цели.
Приложение:
Балнеологична оценка на Желязната вода, изготвена от Министерството на
здравеопазването, удостоверява, че за извора е характерно високо съдържание на сулфати.
Използването на минералната вода за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика е само
по лекарско назначение, при спазването на строго определена методика и дозировка. Ако се
следват предписанията, тя оказва благоприятно въздействие при желязодефицитни анемии.
Противопоказно е да се използва при обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт
и заболявания на паренхимните органи.
При болни, за които е необходимо лечение, е препоръчително Желязната вода да се приема
на курсове по три пъти в годината, като приемът да е на малки глътки, не повече от два
пъти дневно по една кафена чашка (50-60 мл). Препоръчително е да се пие при извора,
поради нестабилност на водата.
Състояние:

Предвид популярността и спецификата на Брезнишката минерална вода, тя може да помага
в лечението на някои нуждаещи се. Водещото й предимство като природна
забележителност е да привлича туристи от близо и далеч. Поради малкия и променлив
дебит на водата, трудно може да се посрещнат изискванията за по-интензивна експлоатация
на извора. Въпреки това, настоящото благоустрояване на пространството около чешмата,
историята й, както и нейната известност превръщат Желязната вода в атрактивен обект с
туристически потенциал.
✓ ЦЪРКВАТА “СВЕТА ПЕТКА”
Със средновековната си архитектура и запазени стенописи с висока художествена стойност
от ХVІ – ХVІІІ век е обявена за архитектурно –художествен паметник на културата от
национално значение.
Съществува предание, според което в града е имало средновековен манастир –
“Бреза манастир”, който заедно с шест черкви издигнати по възвишението около града
образувал прочутото “Брезнишко седмопрестолие”. Върху основите на „Бреза манастир” е
построена църквата „Света Петка” . От него са останали каменни надписи, части от колони,
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бронзови и сребърни кръстове и църковна утвар, част от които са използвани в
строителството на новата камбанария и направата на новата камбана.
През мрачните векове на робството тя е единственият символ на поруганата
българска вяра, огнище на българската духовност и просветно средище. Истински
писмовен център е била църквата “Св. Петка”, в магерницата на църквата е било първото
класно училище в Брезник. През епохата на Българското Възраждане пак тя е в основата на
процесите на духовното обновление на населението на Граово. След Освобождението, по
време на Сръбската окупация брезничани се събират отново при своя духовен символ на
българщината – църквата „Света Петка”, този път да изразят по категоричен начин
българската принадлежност.
Запазена и до днес тя е духовна покровителка на град Брезник. Действащ духовен
храм.
Намира се в града, в подножието на Бърдото.
✓ ХРАМ – ПАМЕТНИКА “СВЕТИ ГЕОРГИ”
Намира се в централната градска част, действащ духовен храм. Замислен от
брезнишкото патриотично население в началото на ХХ век. Построен по проект на арх.
Смирнов, проектирал и строил храм-паметника “Александър Невски” и арх. Кантарджиев.
Храмът е осветен през месец юни 1948 г. от екзарх Стефан І. Църквата е внушителна по
обем – събира до 700 души. Олтарът е дървен, с икони в класически стил, без стенописи.
Има изготвени проекти за зографисване на църквата и построяване на камбанария.
✓ КЛАСНОТО УЧИЛИЩЕ
Стара къща с възрожденска архитектура, реставрирана през 80-те години на миналия
век. Архитектурен и исторически паметник от местно значение. В нея се е помещавало
класното училище, открито през 1839 г. Първият учител е бил Димитър Тонджоров.
Сградата на класното училище е запазена и до днес. В нея се помещава читалищната
музейна сбирка.
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✓ ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ В СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА ОТ
1885 Г. – НАМИРА СЕ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА
За да съхрани спомена за епичната битка и саможертвата на героите, гражданството
на Брезник поема инициативата за издигане паметник на загиналите в битката 48 български
войници и опълченци.
През месец май 1896 година е създаден инициативен комитет с председател
подполковник Касабов и секретар-касиер Иван Калев. Според запазената част от архива на
комитета с волни парични пожертвования активно подкрепят инициативата офицерите от Іви Пехотен полк, дислоциран в Брезник , изпълненото с патриотични чувства гражданство
и населението на околните села. През 1903 г. паметникът е издигнат в западната част на
града, по проект на военен инженер кап. Лудогоров. Паметен в историята на града остава
денят 15 юни / по стар стил/ 1903 г., когато се провежда събора Видовден. На този ден с
тържествено литийно шествие костите на загиналите и погребани в местността “Бърдото”
48 български войници и опълченци са пренесени и положени в основите на новостроящият
се паметник.
Паметник от архитектурен тип и спада към официално утвърдената категория
паметници в България, на които се отдава военна чест.
На лицевата страна на паметника има следният текст:
“ На храбро загиналите 48 български юнаци от отряда на капитана Кисова в боя на 6-ий
ноемврий 1885 г. при защитата на гр. Брезник против нашествието на сърбите”
На гърба:
“ В царуването на Негово Царско Височество Фердинад І Княз Български. Въздигнат от гр.
Брезник на 15-ий юний 1903 г.
✓ ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ „ПУСТО ГЪРЛО”
Теренните археологически проучвания на басейна на река Струма /чието най-горно
течение влиза в територията на Пернишка област/ установяват, че праисторическата
култура проникнала по поречието й, в своята специфика разкрива преки контакти и много
голяма близост с източносредиземноморските страни Мала Азия, Предна Азия и Египет.
Ярък представител на тези контакти е и храм-кладенецът от с. Гърло. Той се намира
на 3 км. от село Гърло , което отстои на 8 км. от град Брезник. Храмът е изграден в уютна
малка котловина, осеяна с много извори. Най-кратката характеристика го определя като
подземно, водоемно култово съоръжение, състоящо се от две помещения – толос и дромос.
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Южната част на храма е вкопана в земята. Седем метра дълъг коридор – дромос, с
тринадесет стъпала отвежда в кръгла зала – толос, в чийто център над извора е изграден 5
м. дълбок кладенец.Толосът има полусферично куполно покритие с опейон в центъра.
Дромосът е покрит с фалшив свод.Над конзолно издадените стени на дромоса, над
западната му част, пред входа на толоса е изградено стъпаловидно, мегалитно покритие.
При входа на толоса и при покритието му са застъпени арка и полусферичен купол,
изградени на натисковия принцип.
Храмът е археологически проучен от проф. Димитрина Джонова.
Въз основа на откритите при проучването му материали, той намира пряка връзка с
предноазиатската култура “нураги” и с предноазиатската култова архитектура. Храмът
датира от къснобронзовата епоха и е синхроничен на селището и светилището от върха
„Кула”, които се намира на стотина метра над него. Представител е на общество, овладяло
каменната строителна техника и прилагаща я в най-съвременния й вид.Тук при една ранна
и примитивна строителна техника са застъпени полусферичен свод и арка – строителни
постижения, които едва столетия по-късно ще бъдат въведени във всеобщата европейска
архитектура.
Белег на голямата източносредиземноморска строителна техника е и стъпаловидното
покритие в низходящ ред на дромоса.
Това са основните белези, които придават уникалния характер на храм-кладенеца от
с. Гърло не само за нашата страна и Балканите, но и за континенталния европейски ареал .
Засега той е единствен представител на културата “нураги” у нас и представлява
особен научен интерес.

✓ ЦЪРНОГОРСКИЯТ МАНАСТИР “СВ. СВ. БЕЗСРЕБЪРНИЦИ КОЗМА И
ДАМЯН АСИЙСКИ”
Той е изграден в началото на ХІХ век над стара, разрушена до основи църква.
Манастирът има по-ранна история, свързана с развалините на стар средновековен манастир
“Св. Св. Козма и Дамян” в подножието на връх „Китка”. Манастирът, според преданието,
съществувал още от Второто българско царство, от времето на Асеневци.Бил един от
оцелелите след нашествието на турците и бил културен и търговски център на българите от
няколко съседни околии – Софийско, Радомирско, Пернишко, Брезнишко и Трънско.
Когато бил основан Пиротският панаир, тамошните турци не могли да търпят такова
съперничество и предизвикали кървав конфликт в деня на храмовия празник на манастира.
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Сред посечените бил и присъстващият там софийски митрополит, който издъхнал във
„Владишка планина”. След тази случка манастирът бил ограбен и разрушен. И днес личат
следи от основите му.
Към 1819 година бил основан сегашният манастир , на около половин час път
северно от старото му място, в една низина, край извор. Сегашният манастирски комплекс
се състои от жилищна сграда и манастирска църква. Жилищната сграда, разположена
геобразно, представлява двуетажна постройка с дървени стълби и чардак.
Според надписа на западната страна, манастирската църква е изградена в началото
на ХІХ век и има два строителни периода. От първия църквата еднопространствена,
едноапсидна, псевдотриконхална сграда с полуцилиндрично сводово покритие. По-късно
на запад е построен полукръгъл притвор.Своеобразната овална форма на притвора е
самобитна българска и се среща още при църквите в с. Пенкьовци и с. Конска.
Манастирската църква е обявена за архитектурен паметник. Живописта по стените е
нанасяна три пъти, като последното е от 1886 г. Образите са изпълнени в така наречения
народен стил от образописеца Георги Попалексов.
Ктитори на манастира били поп Здравко и поп Игнат от с. Бегуновци. За да получат
разрешение за възстановяване на манастира, подарили на Кара Феиз два угоени бивола,
заедно с юларите и чуловете им. За построяване на манастира са били събирани помощи от
околното население.
Основоположниците оставили за своето благородно дело приписка, залепена върху
задната корица на едно “Софроние” – първата старопечатна, на новобългарски език книга.
Ктиторът на църквата Деда Алеска, е нарисуван в цял ръст от южната страна на
църквата .
Извън манастира, в западна посока, са били манастирските кошари, овчарници и
плевници. През турско имуществото му било значително. Както е разказвал дядо Алекса
Витанов от Кошарево / р.1877/, през турско манастирът имал 1200 декара ниви и ливади,
800 овце с по десетина овчари и чираци, 60 говеда, добивал е 1500 кръстици жито, имал е
собствена мандра. Всяка година на храмовия празник / 14 ноември по ст. ст./ - „Св. Врач” –
ставал нощен пазар…
Днес манастирът се обитава от монаси и е действащ. Извършват възстановителни и
укрепителни ремонтни дейности.
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2.6.2 Туристическа суперструктура

Туристическата суперструктура обхваща:

-

Средствата за подслон /хотели, мотели/, с категории от една до три звезди.

-

Местата за настаняване /семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, хижи/, с
категории от една до три звезди.

-

Заведения за хранене и развлечения / ресторанти, питейни заведения, кафе –
сладкарници/, с категории от една до три звезди.

Предвид водещата роля на средствата за подслон и местата за настаняване, спрямо които се
настройват и приспособяват останалите елементи на суперструктурата, анализът в тази част
започва с тях.
•

ХОТЕЛ – РЕСТОРАНТ “БЪРДОТО”

В лесопарк „Бърдото” е разположен хотел-ресторант „Бърдото” с модерна база: 15
двойни стаи, един апартамент и една тройна стая; зала за семинари и конференции – за
около 20 участника; ресторант с около 150 места, предлагащ българска и европейска кухня;
открит плувен басейн с голям воден бар.
•

ХИЖА “БРЕЗИТЕ”

В лесопарк „Бърдото” е разположена и хижа „Брезите”, която отстои на 1,5 от
центъра на града. Разполага със съвременна модерно обзаведена леглова база – 8 двойни
стаи, със самостоятелни санитарни възли, лятна градина, традиционна кухня, много добри
възможности за отдих и занимания. Възможности за организиране на семейни тържества.
Местността “Бърдото” предлага и много добри условия за социален туризъм и
отдих на открито – беседки, открити навеси, барбекюта, алеи.
2.6.3 Обем на туристическия пазар

На базата на съществуващата туристическа статистика, обемът и структурата на туристическият пазар могат да бъдат отчетени чрез следните показатели:
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-

Реализирани нощувки в заведения за подслон /хотели, хижи, квартири и др./

-

Броя на посетителите на туристическите обекти / този показател цели да обхване и
потока от туристи, които не отсядат в заведенията за подслон

Показател 1 - Реализирани нощувки
Реализирани нощувки за:
-

2016г. – 2198 нощувки

-

2017г. – 1898 нощувки

-

2018г.-2195 нощувки

➢ СД”Асро-М”, хотел чзовир Слаковци
Брой нощувки

Година
2016

128

2017

71

2018

108

Всичко

307

Таблица 11 Брой нощувки
➢ Ев-Си-Груп ООД
Брой нощувки

Година
2016

61

2017

65

2018

53

Всичко

179

Таблица 12 Брой нощувки
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➢ Васидиа – хотел Бърдото

2016 година

Брой нощувки

Месец

Брой туристи

01

93

84

02

83

67

03

136

7

04

107

81

05

125

4

06

167

140

07

142

113

08

127

114

09

111

86

10

103

76

11

122

89

12

105

4

Общо

1421

865

Таблица 12 Брой нощувки и туристи за 2016г

2017 година

Месец

Брой нощувки

Брой
туристи
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01

68

8

02

185

135

03

97

60

04

119

94

05

73

60

06

143

89

07

197

122

08

113

11

09

97

86

10

115

72

11

157

152

12

129

87

Общо

1493

976

Таблица 13 Брой нощувки и туристи за 2017г

2018 година

Брой нощувки

Месец

Брой
туристи

01

104

77

02

97

50

03

72

47

04

92

65
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05

65

64

06

159

103

07

117

113

08

164

136

09

83

79

10

168

118

11

91

81

12

131

115

Общо

1343

1048

Таблица 13 Брой нощувки и туристи за 2018г

➢ Къща за гости „Елбеа” ЕООД, Конска

2016 година

Брой нощувки

Месец

Брой туристи

01

33

33

02

44

44

03

3

3

04

20

20

05

28

28

06

30

30

07

25

21
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08

24

24

09

16

8

10

54

54

11

68

34

12

108

6

Общо

453

305

Таблица 14 Брой нощувки и туристи за 2016г

2017 година
Брой нощувки

Брой туристи

14

14

76

76

28

14

48

12

Общо:166

Общо:116

Таблица 15 Брой нощувки и туристи за 2017г

2018 година
Брой нощувки

Брой туристи

94

-

155

155

56

56
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80

80

66

66

Общо:451

Общо:357

Таблица 16 Брой нощувки и туристи за 2018г

➢ Къща за гости „Джерман”, Конска

2016 година
Брой нощувки

Брой туристи

40

22

66

57

29

15

Общо:135

Общо:94

Таблица 17 Брой нощувки и туристи за 2016г

2017 година
Брой нощувки

Брой туристи

59

57

44

19

Общо:103

Общо:76

Таблица 18 Брой нощувки и туристи за 2017г
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2018 година
Брой нощувки

Брой туристи

190

137

50

-

Общо:240

Общо:137

Таблица 18 Брой нощувки и туристи за 2017г

Показател 2 - Посещаемост на туристически обект
➢ 2016г- 1264 човека
➢ 2017г.-1168 човека
➢ 2018г.-1542 човека

2.6.4 Заведения за хранене и развлечения

Заведения за хранене и развлечения, които се намират на територията на град Брезник:

Показател

брой

Ресторанти

5

Ресторант-пицария

1

Кафе –аператив

11

Снек-бар

1

Заведение за бързо обслужване

2

Таблица 19 Заведения за хранене и развлечения на територията на гр.Брезник
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2.7 Социални дейности и услуги
В изпълнение на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото
прилагане, въз основа на утвърдена Областна стратегия през 2016 г., кметът на Община
Брезник организира разработването на Стратегия за развитието на социалните услуги
(2016-2020) на община Брезник. Общинската стратегия обхваща 5-годишен период и
детайлизира приоритетните направления, цели, мерки и дейности по отношение развитието
на социалните услуги в община Брезник.Тя обхваща планирането на конкретните социални
услуги за всички възрасти и уязвими групи и е фокусирана в по-голяма степен върху
хората с увреждания и старите хора. Посочени са начините на достъп до тези услуги и
връзката между тях. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община
Брезник (2016 г. - 2020 г.) е утвърдена от ОбС гр. Брезник с Решение № 265 от протокол №
18/13.10.2016г.
С Решение № 768 по протокол № 17/13.12.2018г., ОбС гр. Брезник даде своето
съгласие за разкриване на нова социална услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП),
като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места.Все още няма решение на Агенция
за социално подпомагане.Разкривайки тази нова услуга Община Брезникще задоволи
нуждата от подкрепа на деца и техните семейства в посока психологично и социално
консултиране. Чрез нея ще бъдат преодолявани различни проблеми в общуването и
развитието на децата с проблеми от всякакво естество.
На територията на общината съществуват следните социални услуги за деца:
➢ Млечна кухня
Детската млечна кухня е за деца от 10 месеца до 3 години, в която медицински и
други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за децата, които се
отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни
заведения на държавна или общинска издръжка.Основна функция на ДМК е приготвянето
на разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична обработка на
възрастовите особености на детския организъм и съобразена с изискванията на Наредба №
23 от 2005г. за физиологичните норми на хранене на населението. Детската кухня е
регистрирана съгласно Закона за храните.
Издръжката на ДМК е изцяло общинска отговорност и е с капацитет до 30 деца.
През 2018 г. средствата от общинския бюджет са в размер на 31 372 лв.
➢ Приемна грижа
От 1 ноември 2016 община Брезник е в качеството си на община – доставчик на
социална услуга „Приемна грижа“ и е партньор на Агенция за социално подпомагане, която
е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз и на
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основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Методика за условията и начина на
предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” е назначен социален работник от
17.11.2016 г. с изнесено работно място в община Брезник, който е в състава на Областен
екип по приемна грижа – ОЕПГ, подкрепящ утвърдените приемни семейства.
През 2018 г. на територията на община Брезник има утвърдени 12 професионални
приемни семейства, към м. декември 2018 г. децата ползващи услугата „Приемна грижа” на
територията на община Брезник са 15.
Услугата “Приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в
специализирани институции да се отглеждат в семейна среда.Приемната грижа е
отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки
и роднини или в приемно семейство.Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа”
осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което
допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие.
➢ Домашен социален патронаж
Социалната услуга „Домашен социален патронаж” съществува от 1982 г. без
прекъсване и представлява услуга в общността. Домашният социален патронаж – Брезник е
комплекс от социални услуги, които се предоставят в общността. Социалната услуга е
предназначена за самотно-живеещи стари хора с увреждания или със затруднения в
самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда.
Капацитетът на социалната услуга е: 90 броя потребители.Териториалният обхват е в
следните населени места: гр. Брезник, с. Банище, с. Гигинци, с.Непразненци, с. Кошарево,
с. Д. Секирна, с. Велковци, с. Режанци, с.Ноевци, с. Сопица, с. Слаковци, с. Бабица, с. Г.
Романци, с. Гърло, с.Муртинци, с. Ребро, с. Конска, с. Садовик, с. Кривонос.
Издръжката на ДСП изцяло е общинска отговорност и през 2018 г. средствата от
общинския бюджет са в размер на 212 073 лв.
➢ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически
увреждания
Центърът е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не
повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни,
образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.В
центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с физически увреждания с трайно
намалена работоспособност. Центърът се помещава в сграда публична общинска
собственост-бивша болница, с адрес: гр. Брезник, област Перник, ул. ”Владо Радославов”
№29.
През 2018 г. средствата от делегирани държавни дейности са в размер на 149 118 лв.
и от местна дейност 567 лв.
➢ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
Центърът е с капацитет 15 бр. потребители.
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В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с деменция и/или болест на
Алцхаймер с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто,
установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол от
специализирана (психиатрична) лекарска консултативна комисия. Помещава се в сграда
публична общинска собственост – бивша болница, с адрес: гр. Брезник, област Перник, ул.
”Владо Радославов” № 29.
Средствата за издръжка на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица
с деменция” са в размер на 169 110 лв. от делегирани държавни дейности и 2 304 лв. от
местна дейност.
Проект „Обществена трапезария”
Това е социална услуга в общността за 50 бенефициента за 2018 г. Усвоените
средства са в размер на 36105 лв., които са използвани за предоставяне на супа, основно
ядене и хляб.Целева група от потребители са самотно живеещи стари хора, лица с много
ниски доходи, или които са без доходи, лица с увреждания и др.Доставчик на услугата е
Община Брезник. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална
закрила” при МТСП. Обхватът е в следните населени места: гр. Брезник, с. Ноевци, с.
Велковци, с. Д. Секирна, с. Кошарево, с. Банище, с. Гърло, с. Режанци, с. Ребро и с. Конска.
На територията на Община Брезник функционират
Пенсионерски клуб и
Дружество на инвалидите в гр. Брезник. Клубът и дружеството са форма на социална
интеграция, тях се организират социални контакти и възможности за активен живот на
пенсионерите и хората с увреждания. В клубовете посетителите получават информиране и
консултиране по социални, здравословни и др. въпроси.
Проект BG05M9OP001-2.002-0180-C001 „Център за услуги в домашна среда“
към община Брезник по ОП "РЧР" 2014-2020 са назначени 16 лични асистента и 24
домашни помощници, които обслужват 84 потребители, нуждаещи се от социални услуги.
Те са назначени за период от 01.04.2016 г. до 30.11.2017 г.
След това тези хора са назначени за период от 01.12.2017 г. до 31.08.2019 г. при
Община Брезник по Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община
Брезник за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда (Личен асистент и
Домашен помощник).
2.8 Здравеопазване
Здравеопазването и инфраструктурата на здравеопазването в Община Брезник е
представено само от лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. Мрежата от
лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ (първична извънболнична
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медицинска помощ) и броят на лекарите в тях се определят с Областната здравна карта.
Този брой е функция от броя на населението, който определя и необходимия брой на
пациентските листи на общопрактикуващите лекари.
По данни на Регионалната здравна инспекция в гр. Перник през 2018 г. в Община
Брезник са разкрити и функционират общо 6 лекарски практики за първична
извънболнична медицинска помощ, обслужвани от 6 общопрактикуващи лекари. От тях 3
са в гр. Брезник, които покриват необходимия брой на пациентските листи на
общопрактикуващите лекари и 3 са в селата Ноевци, Кошарево и Режанци. Средният брой
на пациентските листи на общопрактикуващите лекари в града и в с. Ноевци е в рамките на
действащите нормативи, но броят на пациентските листи на общопрактикуващите лекари в
с. Режанци и в с. Кошарево е под действащите нормативни изисквания.
Първичната дентална помощ се извършва от 2 стоматолози, едната е регистрирана
като амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална
медицина, а другата като групова практика за първична извънболничнадентална помощ.
Териториалното разпределение на лекарите за първична дентална помощ е само в гр.
Брезник.
На основание чл. 120, ал. 4 от Закона за здравето, Община Брезник осигурява
медицинското обслужване на детските градини и училищата на територията на общината.
Има назначени медицински сестри на постоянен трудов договор в ДГ „Брезица“ и СУ
„Васил Левски“ и на граждански договор в ОУ „Христо Смирненски“. Медицинското
обслужване е осигурено в пълния учебен ден.
Здравниятмедиатор съвместно с екипа на Фондация “П.У.Л.С.” осъществиха
дейности по програма “Подобряване на устойчивостта на националната програма по
туберкулоза", които включваха безплатни прегледи и директна подкрепа на уязвими групи
за намаляване разпространението на туберкулоза сред ромска общност.През март, юли и
август 2018 г. екипът, работещ на терен, успя да достигне до голяма част от
малцинствените групи на възраст 35 до 60 години /мъже/ в град Брезник.
През м. октомври 2018 бяха организирани и безплатни профилактични прегледи за
рак на гърдата от фондация „Една от 8“ на Нана Гладуиш. Баха обхванати над 60 жени –
жители на Община Брезник.
Със съдействието на здравния медиатор, д-р Предни – акушер-гинеколог извърши
безплатни гинекологични прегледи на 15 жени от общината.
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III.

Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на
общинския план за развитие

3.ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
3.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР се основава на
проследяване изпълнението на заложените индикатори и проверка на изпълнението на
заложените в плана мерки и дейности.

3.1.1.Измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на
регламентираните в него индикатори

Основният обективен инструмент за проследяване на стратегическата част на ОПР и
съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране е системата от
индикатори. В ОПР Брезник системата от индикатори е структурирана в две основни
направления - индикатори за въздействие и индикатори за резултат. Съвместно, двата
типа индикатори позволяват да се определи степента на постигане на целите, заложени в
ОПР на Община Брезник.

Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки
къмспецифичните цели по приоритетни области на плана. Индикаторите се фокусират
върху предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват
динамиката в общинското развитие.

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период.

Някои от индикаторите обаче са трудно проследими или биха могли да дадат неточни
или непълни резултати, като тези за Преките чуждестранни инвестиции или Дяла на
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местната продукция, реализирана на външния пазар. Някои от индикаторите нямат
базова стойност, което прави тяхната оценка по-трудна.

Като най-общи заключения относно изпълнението на приоритетите, може да се
отбележи следното:
На основата на така определените стратегически цели за развитие на община Брезник са
формулирани и 4 приоритетни области (Приоритети на ОПР). В тях са насочени
действията на всички заинтересовани страни за реализацията на стратегическите цели (
респективна на ОПР на община Брезник) – местна власт, бизнес партньори, НПО и др. За
постигане на интегрирано, устойчиво социално-икономическо и инфраструктурно
развитие и съхранена, неувредена природна среда са определени следните приоритети
(приоритетни области) на развитието.
Приоритет 1. „Създаване на добра бизнес-среда за развитие и повишаване
конкурентоспособността на местната икономиката“
Този приоритет се фокусира върху реализацията на дейности, целящи запазването на
съществуващия бизнес, създаването на условия за привличането на нови предприятия и
развитие на инфраструктура за привличане на инвестиции.
Негативните предизвикателства, породени от последиците от икономическата
рецесия в Европа и България като цяло се отрази на процесите в Брезник и
общината.Като“икономически компенсатор“ се разви аграрния сектор и някои от
отраслите на обслужващата сфера. Свиването на индустриалния сектор, с намаляване на
дейността на структуроопределящи за общината промишлени производства и закриване
на някои от тях, се откри ниша за по-интензивно развитие на един от основните
подотрасли на растениевъдството, а именно зърнопроизводството. Това се дължи на
качествения поземлен ресурс в източната част на общината, навлизането на свежи
инвестиции (основно по линия на европейските фондове) и на политиката за подпомагане
на посочения подотрасъл.
Туризмът, който бе с много ниска стартова база също бележи определен ръст, като обаче
е далеч от възможностите за превръщането му структуроопределящ отрасъл в
икономиката на общината.
Формулираният приоритет за създаване на бизнес-среда за повишаване
конкурентоспособността на местната икономика е свързан с диверсифициране на
секторната и отраслова структура на икономиката.
В аграрния сектор това налага да се използват възможностите за възстановяване
позициите на общината в развитието на овощарството, на животновъдството.
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Пряко с тези подотрасли на селското стопанство са очертани и възможностите за
възстановяване позициите на промишлени отрасли, преработващи селскостопански
суровини (вкл. и малки преработващи предприятия).

Община Брезник, разполага и с промишлени запаси от минерално-суровинни източници,
които също следва да бъдат използвани, при прилагане на съвременни технологии, които
не увреждат природната среда.
Реализацията на Приоритет 1 (чрез конкретизиращите го специфични подцели и
включените в тях мерки) ще имат ефект в няколко направления – от една страна създаване на стабилна икономическа среда и на стабилна местна икономика, а от друга –
повишаване на заетостта на населението, на неговите доходи от икономическа дейност, а
от трета – ще доведе и до увеличаване на приходите в общинския бюджет.
Приоритетът е свързан с провеждане на политики от страна на местните власти и на
бизнеса за повишаване на предприемачеството, за подобряване привлекателността на
общината за привличане на свеж инвестиционен ресурс.
Приоритет 1 включва 4 специфични, подцели, които от своя страна са диференцирани на
голям брой мерки (програми и проекти)
Предварително заложените индикатори за проследяване са с различна степен на
постигнатост, като преобладават негативните показатели (преки чуждестранни
инвестиции) и цели на индикаторите. Забелязват се действия за частично изпълнение по
някои индикатори, а за тези, които няма базова стойност и няма данни, е трудно
отчитането на положителна или отрицателна стойност. Покачване се забелязва в
разходите за ДМА.

Бенефициент

200725029
ЕООД

Наименование
на
проекта
Изграждане
и
оборудване на Ферма за
отглеждане на риба в
брегова
база
за
АДЕЛ-3 отглеждане и продажба
на риба “АДЕЛ-3” в

Обща
стойност БФП

Продължителност
(месеци)

717
860.34

18

358
930.17
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акваторията
на
яз.
“Брезнишки
извор”,
разположено
в
землището
на
с.
Брезнишки извор, общ.
Брезник
Александър
Николаев Нови работни места в гр.
Цветанов
Брезник
Повишаване
на
енергийната ефективност
130844668 ЛОГЕЛ ООД в "Логел" ООД
„Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка
на
децата
в
неравностойно
000386559
ОБЩИНА положение в община
БРЕЗНИК
Брезник”
"Център за услуги в
домашна среда "към
000386559
ОБЩИНА Община Брезник.
БРЕЗНИК
Изпълнение
на
енергоспестяващи мерки
за
повишаване
201076451
ТЕХ-МА конкурентоспособността
ООД
на "ТЕХ-МА" ООД

110
429.84

110
429.84

16

501
611.10

357
317.77

18

260
305.57

260
305.57

26

490
910.20

490
910.20

23

545
072.00

388
628.00

15

Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли
при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583
BGN
Приоритет 2. „Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната
инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на устройствена
политика „
Посоченият приоритет, в съдържателно отношение се припокрива в много висока
степен с формулировката на Стратегическа цел - 2. Този приоритет е свързан с
насоките за решаване на едни от сложните проблеми на общината – за
незадоволителното състояние на базисната инфраструктура – пътна, водостопанска,
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енергийна, която е от значение не само за бизнеса, а и за населението. От друга страна,
привеждането ѝ в ново качествено състояние е възможност за създаване на работни
места.
Стратегическата насока за по-добра обвързаност и улеснен достъп изисква и реализация
на мерки (програми и проекти), осигурени със значителни по размер инвестиции. А това
налага да се осъществят и съпътстващи мерки за подобряване на инвестиционната
атрактивност и конкурентоспособност на общината. Проектите за развитие и
модернизация на инфраструктурата се оценяват и от гледна точка на очакваното им
въздействие върху околната среда.Така се постига и определен синергичен ефект от
прилагане принципите на устойчивото развитие.В съдържателно отношение Приоритет 2
е обогатен и с мерки за провеждане на устройствена политика, като фактор за постигане
на балансирано пространствено развитие (съчетание между двата основни планови
документа на общинско ниво – ОПР и ОУПО). В този приоритет са очертани пет
специфични подцели.За този приоритет проследяваните индикатори показват най-добро
изпълнение. Изпълнени са проекти за реконструирани или подобрени общински пътища,
рехабилитирани саулици, предприети са мерки по водоснабдителната и канализационната
мрежа, обновена е инфраструктурата на ВиК.

Приоритет 3. „Подобряване качествата на живот и на човешкия капитал“
Този приоритет също е с разнообразен тематичен обхват и е с подчертан комплексен
характер – включва инфраструктурни елементи и елементи на качествени
характеристики на човешкия ресурс. Особеност във функционалната му характеристика
е, че включва специфични подцели, които имат отношение към две от целите на плана –
Стратегическа цел 2 и Стратегическа цел 3.
Условията за добри качества на живот имат отношение и физическите характеристики на
селищната среда (Стратегическа цел 2). Тук се включват редица мерки за по-добре
благоустроени населени места – улични платна, тротоари, зелени площи и др.
Наред с насоките за повишаване на заетостта се включват и такива за подобряване на
образователното и квалификационното равнище на трудовия ресурс. Това е перманентен
елемент на този приоритет.
В развитието на социалната инфраструктура акцентът е поставен върху потребностите
на лица със специфични социални потребности. Мерките в това направление са насочени
към развитие на „резидентен“ тип социални услуги. Предприети са значителен брой
дейности като са предоставени нови социални услуги в общината, като заедно с това са
се увеличили потребителите им, сключени са договори за доставчици на социални
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услуги, обновени са обекти на читалища и музеи,предприети са мерки за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сгради в общината,
По отношение на отговарящите на Приоритет3 индикатори, се наблюдава добро
изпълнение на плана. Изпълнени са проекти, насърчаващи сътрудничеството между
местни училища и бизнеса (1 проект), модернизирани са редица кабинети (в 8 училища),
насърчават се завършващите образование ученици от ромски произход, обучени са лица
в програми за квалификация и преквалификация; новосъздадено е социално предприятие
1 на брой. Няма точни данни на % професионално насочени младежи в риск от социално
изключване и младежи от маргинализираните общности, но предприетите мерки сочат за
предприемане на адекватни действия в тази насока; реализирани проекти на млади
фермери.
Приоритет 4. „Добро управление в полза на населението и бизнеса“
Административния капацитет е фактор за постигане на добро управление в полза на
населението и бизнеса. Той включва действия както по стратегическото планиране и
програмиране на местно (общинско) ниво, управление на процеса на реализация на
секторните и на комплексните общински документи в сферата на стратегическото
планиране.
Важен момент в управлението на реализацията на ОПР е мониторинговата система – за
наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на съответните стратегически и планови
документи.
Доброто местно управление включва и дейности за подобряване на административното
обслужване на населението и на бизнеса. Акцент в това направление се поставя върху
новите технологии на управление – електронна администрация . Друг акцент на доброто
управление е подобряване на сътрудничеството с бизнеса, Неправителствения сектор,
което е израз на принципа за откритост и публичност на вземаните управленски решения.
За този приоритет проследяваните индикатори показват по-скоро добро изпълнение.
Въведени са в общината нови електронни услуги - по електронен път се извършват услуги
по гражданска регистрация и услуги за местни данъци и такси, включително Община
Брезник обръща внимание за подобряване на професионалните компетентности и умения
на общинската администрация (за индикатора няма данни), изготвен е плана на
настоящата междинна оценка - ОПР 2014-2020 (1 бр), изработен е общ устройствен план
(1 бр), но няма данни за изготвени кадастрални карти,проведени са обществени
консултации с местното население, изградени са партньорства с местният бизнес и НПО
чрез ПЧП.
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4.2.Оценка на изпълнението на заложените мерки и дейности по приоритети

Програмата за реализация на плана се изпълнява със забавени темпове. Голяма част от
заложените в нея мерки все още предстои да бъдат реализирани.
Процедурите за избор на проекти, от своя страна, са силно зависими от периодите в
които определени оси на финансиране по ОП са достъпни за общините, което не дава
възможност на общинската администрация да приоритизира и подреди във времето
конкретните проекти. Процедурите за външно възлагане на проекти се спазват от
общинската администрация в рамките на определените от българското и европейското
законодателство постановки и конкретно според разпоредбите на ЗОП.
Намаляването на населението пречи за кандидатстването по редица Оперативни
програми, както и по ПРСР. Така община Брезник не отговаря на нормативите заложени
в насоките и губи точки про оценка на проектите.

МО подробно се описва всички заложени от ОПР мерки и съответстващите им
дейности със степента на тяхното изпълнение. Реализацията на заложените мерки и
дейности по приоритети и специфични цели показва различни по успех действия от
страна на общинската администрация. Разнопосочността на мерките и дейностите
показва желанието на община Брезник, да покрие максимално широк спектър от
възможни мероприятия.
Приоритет 1

П.1. Добра бизнес-среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на
местната икономиката

П.1.1. Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в местната
икономика
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П.1.1.1.

Стимулиране на местното предприемачество

П.1.1.2

Създаване на условия за привличане на инвестиции

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е незадоволително.
Привлечени са частни инвестиции, които не удовлетворяват заложените
темпове.Въпреки че има няколко фирми, които са привлекли средства по оперативните
програми и реализират бизнес идеите си не е достатъчно.Необходимо е общинската
администрация да разработи своя екшан програма за създаване на по добри условия и
бизнес климат за появата на инвеститори. Това ще съживи икономиката на общината,
снижи безработицата и увеличи приходите си.
Все още трябва да се наблегне на административната подкрепа за бизнеса.

П.1.2.Развитие на многоотраслов аграрен сектор

П.1.2.1

Развитие и утвърждаване позициите на зърнопроизводството

П.1.2.2

Възстановяване позициите на трайните насаждения

П.1.2.3.

Създаване на условия за развитие на животновъдството

П.1.2.4.

Организационно подпомагане на развитието на аграрния сектор

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително.
Привлечени са частни инвестиции, които не удовлетворяват заложените критерии.
Необходимо е общинската администрация да повиши информираността на фермерите за
възможностите да кандидатстват по ПРСР, облекчи отдаването на общински земи и
повиши компетенциите им.
Общината трябва да наблегне на административната подкрепа за бизнеса.

П.1.3 Развитие на промишлени производства, базирани на местни суровини и
потенциал
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П.1.3.1.

Развитие на промишлени предприятия от хранително-вкусовия
бранш отчитат повишение въпреки че това е преди всичко в
сферата семейния и дребен бизнес./Преработка на местни и
млечни продукти/

П.1.3.2.

Развитие на промишлени дейности свързани с използване на
минерално-суровинни източници

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро.
Привлечени са частни инвестиции, които удовлетворяват заложените критерии.Фирмата
концесионер всяка година прави дарение на общината за развитието на региона за да
станат видими резултатите за населението от развитието на злато добива.

П.1.4. Развитие на туризъм, свързан с природните и културно-историческите
дадености на територията
П.1.4.1

Предлагане на разнообразен туристически продукт

П.1.4.1.

Развитие на туристическата инфраструктура

Изпълнението на заложените в ОПР проекти и мерки в рамките на тази специфична цел е
развивано през годината. Нов общински музей, Къща на маските в с.Кошарево и др.
Резултата като цяло е незадоволителен.Имайки в предвид природните дадености и
богатото културно-историческо наследство администрацията трябва да положи
максимални усилия за привличане на средства от Оперативните програми, ПРСР,
външни донори и да ползва принципите на ПЧП за да даде тласък на Туризма в региона.
Необходимо активизиране на общинската администрация, както и по тясно
взаимодействие с частния сектор за реализиране на част от заложените в плана проекти.
П.2. Балансирано териториално развитие чрез подобряване на базисната
инфраструктура за териториален достъп, свързаност и провеждане на устройствена
политика.Изпълнението на този приоритет е свързан с развитието на общината в
пространствен, структурен, социално-икономически, екологичен и естетически аспект,
развитието на техническата инфраструктура и осигуряването на привлекателна и достъпна
градска среда, развитието му като образователен и културен център са предизвикателствата
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към които е насочена политиката на управление. Главната цел в развитието на града е
конкурентоспособен център с приобщаваща и качествена физическа среда, развитието на
образованието и културата. Постигането на главната цел се търси в няколко основни
аспекта като: устойчива инфраструктура и реновиран жилищен фонд, валоризация на
обществените пространства и културен подем и социална интеграция. Към това се включва
и рехабилитацията и изграждането на пътната инфраструктура, ремонта и изграждането на
водопроводната и канализационната мрежа, както и във връзка с дейностите по
изграждането на депа за съхранение и преработка на отпадъците.

П. 2.1.Подобряване качествата на транспортната мрежа за вътрешна и
външна мобилност

П.2.1.1.

Ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ

П.2.1.2.

Ремонт и рехабилитация на общински пътища

П.2.1.3.

Текущи ремонти на общински пътища

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро.

П.2.2 Развитие на ВиК мрежата

П.2.2.1

Изграждане на нови/възстановяване на стари водоизточници
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П.2.2.2

Ремонт и рехабилитация на резервоари и каптажи

П.2.2.3.

Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа

П.2.2.4.

Разширяване и рехабилитация на водопроводна мрежа

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е добро.

П.2.3. Енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависим

Подобряване на енергийната ефективност на публични обекти общинска собственост
Намаляване на общинските разходи за енергия
Подобряване на енергийната ефективност на публични обектидържавна собственост
Подобряване на комуникационната обвързаност
Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително.
През следващите няколко години е необходимо администрацията да потърси възможност
за обтимизиране и повишаване на умно е енергиино ефективна улично, парково
осветление и ползването на ниско енергоемки консуматори във всички сфери.

П.2.4.Опазване на околната среда и превенция на природни рискове.
П.2.4.1.

Опазване на околната среда

П.2.4.2.

Превенция на природните рискове

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е
задоволително.В рамките на мярката се предвижда реализацията на комплекс от дейности,
които да повишат дейностите и ефектите от разделното събиране на отпадъци в общината
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от страна на местното население. Особено внимание се обръща на превенцията от природни
бедствия и опазване на природната среда.

П.2.5. Провеждане на устройствена политика за балансирано пространствено
развитие
П.2.5.1

П.2.5.2.

. Осигуряване на устройствена основа за регламентирано развитие на
общинските територии
Устойчиво пространствено развитие на общината

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е задоволително.

П.3. Подобряване на качествата на живот и на човешкия капитал

П.3.1.

Подобряване условията за живот
П.3.1.1.

Подобряване на физическата и селищната среда

П.3.1.2

Поддръжка на съществуваща и изграждане на нова спортна
база и зони за отдих

П.3.1.3. Подобряване качества на културната инфраструктура и
обекти на културно-историческото наследство (КИН)
П.3.1.4. Разнообразяване и разширяване на обхвата на
предоставяните социални услуги в общността
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Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е много
добро.Използвани са необходимите ресурси за изпълнение на проекти свързани с
подобряване условията на живот на населението от община Брзник.
Прави впечатление изключително добрата работа на общината в областта на социалните
услуги, повишаването на административния й капацитет и дейностите за предоставяне на
услуги за професионално насочване сред завършващите младежи.

Образователната система в общината дава възможност за получаване на основно и
средно общо образование. Като основен образователен център се е утвърдил общинският
център – гр. Брезник (в който се намира и единственото Средно училище „В. Левски” в
общината), а като вторичен образователен център се е формирало с. Ноевци, в което се
намира Основно училище „Хр. Смирненски”.

П.4. Добро управление в полза на населението и бизнеса

П.4.1. Повишаване на административния капацитет

П.4.1.1.

Повишаване на административния капацитет за разработване,
управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране

П.4.1.2.

Развитие на партньорство на администрацията с НПО и бизнеса

Изпълнението на мерките и дейностите, включени в този приоритет е много
добро.Използвани са необходимите ресурси за изпълнение на проекти и подобряване на
съвместното сътрудничество между общинската администрация и бизнеса.

П.4.2. Оценка на степента на постигане на съответните целите на ОПР
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Поради ограниченото до момента постигане на целите, заложени в ОПР на Брезник,
вероятността за тяхното пълно изпълнение в рамките на разглеждания период е малко
вероятно. В тази връзка, по доброто фокусиране на ресурсите в някои от целите, които се
отличават като силни страни за Общината, както и занижаване очаквания от други от тях,
биха дали по-реалистична основа за работата по реализацията на плана до края на
разглеждания период.

Стратегическа цел 1: “Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване
конкурентоспособността на икономиката“

Степента на постигане на целта е по-скоро ниска. Известни подобрения са направени
по отношение качеството на бизнес средата и инфраструктура. За развитие на
логистична такава са предприети начални мерки по отношение на обособяване на
територии подходящи за инвестиции, като са изготвени подробни устройствени
планове за тази цел. Административните услуги за бизнеса не бележат значително
развитие. Липсват инициативи за цялостно стимулиране на бизнес средата, въвеждане
на технологии за повишаване на производителността и подпомагане достъпа до нови
пазари. В този контекст, стопанските субекти от Община Брезник, все още трябва да
насочат своите усилия за привличане на средства от европейските фондове, които да
ги стабилизират и да допринесат за повишаване на тяхната конкурентноспособност. В
икономическото развитие на целевата територия трябва да се насърчава и
подпомагането на селското стопанство и неговата модернизация, както и туризъм,
особено на алтернативните му форми, като сектор с висок потенциал за растеж,
каквото в случая не се наблюдава.

Стратегическа цел 2. „Балансирано устойчиво развитие,териториална свързаност и
достъпност“
Степента на постигане на целта е умерено висока. За разглеждания период са
предприети мерки, които да спомогнат за моденизиране на инфраструктурата.
Обърнато е внимание на съхраняването и възстановяването на историческото
наследство, обезпечаване функционирането на обществените институции и
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осигуряване на по-добра градска и архитектурна среда. Кумулативният ефект от
реализацията на тези мерки е повишаването качеството и атрактивността на
общината за живот. Предстои да се работи към частта,ориентирана към бизнеса
итуризма.

Стратегическа цел 3.. „Подобряване условията на живот,социалния климат и развитие
на човешкия капитал“

Степента на постигане на целта е сравнително висока. За разглеждания период се
наблюдава инициирането на поредица от мерки, които водят до подобряване на
социалните, икономическите и обществените процеси и до повишаване качеството на
живот на населението. Това се постига чрез провеждане на последователна политика
по отношение на човешките ресурси, повишаване на тяхната адаптивност към
потребностите на местната икономика, социална интеграция, подобряване достъпа до
заетост и до социални, здравни, образователни и публични услуги.

Особено внимание е отделено на мерките, насочени към преодоляване на социалната
изолация при уязвими и маргинализирани групи, отпадането от образователната
система, повишаване на образователното равнище на населението. Предприетите
мерки са свързани с разширяване на достъпа до качествено образование, адаптиране на
образованието към изискванията на местния пазар на труда, както и създаване на
условия за заетост, гарантираща социално включване, изграждане на адекватна
инфраструктура за образование и социални дейности, спортна и културна
инфраструктура - осигуряване на по-добър жизнен и културен статус на населението и
подобряване на социалното включване. Все още обаче не е наблегнато върху мерките за
повишаване възможностите за допълнителни доходи чрез предприемачество.

Стратегическа
цел
4..
„Подобряване
наадминистративния капацитет“

на

институционалната

среда

и

59

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020
ЗА 2018 г.

Степента на постигане на целта е умерено висока. За разглеждания период са
предприети мерки, които да спомогнат за модернизиране на администрацията,
административната инфраструктура и техническа материална база. Създаденият
административен
капацитет
позволява
компетентно
и
професионално
администрацията да решава проблемите на местното население.

4.ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР
4.1. По отношение на системата на изпълнение, наблюдение, контрол и оценка
В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и
ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. Основните участници са
общинския съвет на Община Брезник, Кмета на Общината, специализираните
дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните институции
осигуряващи информация, всички заинтересовани страни, професионалните
общности и участващите експертни екипи.
Общинският съвет е ръководния орган за наблюдение на ОПР. Практиките за
осигуряване на публичност при подготовката на плана следва да бъдат продължени
и във времето на неговата реализация, като се гарантират нормативните изисквания
за отчетност на резултатите от ОПР.

Кметът на Общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в
началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът
въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага
завършения документ за одобрение от общинския съвет. Неразделна част от
процедурата е изпращането на доклада до Председателя на Областния съвет за
развитие на Перник.
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4.2. По отношение механизма за планиране, координиране и подготовка на
проекти:
Всяка година общинската администрация планира своите проекти, като водещи са
експертите, в чиито ресор попада съответното кандидатстване.Ресурсното
осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР на
Община Брезник се осъществява чрез разработената Индикативна финансова
таблица. Тя е числен финансов израз на предвидените за реализация мерки по
съответните приоритети.

4.3. По отношение на механизмите за партньорство и мерките за осигуряване на
информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР:

Важен принцип при стратегическото планиране и програмиране е този за
публичността и партньорството. Същият е приложен и при изработването на ОПР на
община Брезник. Изискването на информираност и публичност се прилага за целия
период на действие на ОПР. Това изискване произтича от Закона за регионално
развитие и Правилника за неговото прилагане. Отговорните институции за това са
Кметът на общината и общинският съвет.Те осигуряват информация и публичност на
общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. Постигането на
обществена ангажираност към ОПР и припознаването на предвижданията му са шанс
за неговото успешно изпълнение.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е насочена в
две основни направления:
•

Осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите
страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на
местната политика за устойчиво развитие;

•

Мотивиране на заинтересованите страни за активно участие в процеса на
реализация на ОПР
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При осъзнаване на значимостта на изискването за информираност и публичност се
създадоха предпоставки Общинският план за развитие да се превърне в ефективен
инструмент за управление и пълноценно развитие на община Брезник. Така се
ангажираха всички заинтересовани страни за активен обмен на идеи и координирани
действия за реализацията на стратегията на ОПР, включваща стратегическите цели,
приоритетите, специфичните цели и отделните мерки. Това произтича от
обстоятелството, че в ОПР на община Брезник се съдържат и редица мерки, в които
основен ангажимент има бизнеса и които се финансират изцяло или в основната си част
с частни инвестиции.
Информираността и публичността за ОПР на общината е нужна както при
разработването на самия Общински план, така и в периода на неговата реализация. В
целия програмен период при коректна публичност за действията на Общинската
администрация и на решенията на Общинския съвет е възможно да се изградят
партньорските отношения на администрацията с бизнеса, неправителствения сектор и
други възможни партньори.
Важен инструмент за информация и за запознаване на обществеността и на
заинтересованите страни със стратегическите насоки за развитието на община
Брезник,за реализацията на проекти, включени в ОПР е официалният сайт на общината.
Информацията, разпространявана чрез него трябва да е актуална, да се актуализира през
по-кратки периоди от време. Положителният опит на някои общини – за отреждането на
секция за публикуване на новини, свързани с ключовите проекти по общинския план,
като част от структурата на интернет портала на общината дава добри резултати за
публичността и информираността.
Друг инструмент за информация, свързана с реализацията на ОПР са подходящо
изготвяни и разпространявани презентационни материали, брошури, анкети и др. по
основните мерки (проекти) които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация
и са от значение за населението, за бизнеса и за неправителствения сектор. Общинските
медии също могат да бъдат използвани за популяризирането и за прилагане на принципа
на партньорство. Обществените обсъждания, кръглите маси, форуми и др. също трябва
да се ползват за тази цел.
Изискването за публичност и информираност касае и основните документи, които
съпътстват реализацията на самия ОПР. А това са Годишните доклади и трите вида
оценки на общинския план – Предварителна,Междинна и Последваща. Като практика е
нужно тези документи да бъдат представени чрез тяхното публикуване на официалната
страница на Община Брезник.
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4.4.

По отношение на прилагане принципа на партньорство с местната
общественост и с други общини

По отношение на всички стратегически документи се провеждат обществени
обсъждания, като се дава възможност за представяне на мнения, предложения и
препоръки. Провеждат се редовни пресконференции на кмета на Общината, където се
предоставя информация за работата на общинската администрация. На сайта на
Община Брезник се представя информация за дейността на Общината, за предстоящи
събития, както и резултати от проведени обществени поръчки и търгове.

4.5.

Партньорство с други общини от региона

Показател за доброто партньорство на общината с други общини от региона е
създадената в началото през 2018 г. създаване на сдружения и асоциации с общините от
пернишка област.Съвместни проекти с други общини от областта по ТГС и др.

5.ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА НА ОПР
ОПР на община Брезник съдържа:

•

Анализи на икономическото и социалното състояние на общината;

•

SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за развитие;

•

Визия за развитие на общината,

•

Главна стратегическа цел,

•

Четири стратегически цели

•

Четири приоритета, мерки и действия, отнесени към всеки от приоритетите;

•

Организация и координация на дейностите за реализация на Общинския план

•

Програма за реализация на ОПР
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•

5.1.

Индикативна финансова таблица

Оценка на стратегията по отношение на промените в социалноикономическите тенденции

Разработената аналитична част от Общинския план за развитие на община Брезник за
периода 2014-2020 г. и направените изводи определят какво е текущото състояние на
общината, наблюдаваните тенденции и динамиката в развитието през 2018 г.

Анализът е задълбочен, използвани са актуални данни от официални източници, чрез
които са подкрепени направените изводи и констатации.

Анализът предоставя достатъчно добра основа за разработената адекватна и релевантна
стратегическа рамка, включващи приоритети и мерки, които да подобрят и гарантират
устойчивото социално-икономическо развитие на община Брезник за периода 20142020г.

5.2. Валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала за
развитие
Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите е разработен в
съответствие с Методическите указания на МРРБ. При изготвянето на анализа са
взети предвид външните и вътрешните фактори, които влияят върху формирането на
отделните страни.

5.3. Релевантност и консистентност на стратегията на ОПР

Стратегията за развитие на община Брезник отчита законодателната и стратегическа
рамка на регионалното планиране и развитие в европейското и националното
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пространство. Стратегическата част на плана адаптира на локално ниво ключовите теми
за развитие, въведени от Кохезионната политика и регламентите за управление на
фондовете на ЕС. Рамката е хармонизирана с Европа 2020, с Националната програма за
развитие България 2020, с предвижданията на НСРР и НКПР на България за 20 години
напред, с Националната програма за реформи, което сочи, че визията, стратегическата
цел и приоритетите не са загубили своята релевантност.

5.3.1. Съответствие на визията: Община Брезник - привлекателна за бизнес и
алтернативен туризъм европейска община, с високотехнологична индустрия,
функционираща модерна инфраструктура и добър жизнен стандарт.

Визията е формулирана с участието на заинтересованите страни и е съобразена с
мнението на обществеността. Принципно тя отразява спецификата на общината и
изводите от SWOT анализа, част от ОПР 2014-2020 г. Визията кореспондира с визиите
на НСРР, РПР, ОСР и ОПРР. В общи линии, може да се каже, че визията кореспондира
с визията на „Европа 2020" и акцентите на Новата кохезионна политика на ЕС за
периода 2014 - 2020. Изпълнението на ОПР от 2014 до 2018 частично допринася за
осъществяване на визията.

Извод: Визията може да бъде обсъдена със заинтересованите страни

5.3.2.

Съответствие на стратегическите цели:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Развитие на местната икономика чрез ефективно използване на ресурсите и привличане
на инвестиции в сферата на промишлеността, аграрния сектор и туризма

Стратегическата цел отразява основните предизвикателства пред Общината. Може да
бъде актуализирана с цел по-точно съответствие с настоящото състояние на Община
Брезник.
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Извод: Стратегическа цел 1 може да бъде обсъдена със заинтересованите
страни
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Балансирано пространствено развитие чрез подобряване на техническата
инфраструктура и устройственото планиране, разширяване на възможностите за
териториален достъп, свързаност и укрепване на икономическия потенциал.
Стратегическата цел отговаря на целите на регионалните, национални и европейски
стратегически документи. Тя отразява потенциала на община и основните стъпки за
подобряване на икономиката на общината.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Подобряване на качествата и използването на човешките ресурси

Стратегическата цел отразява изключително прецизно специфичния потенциал на
общината.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4

Добро управление в полза на населението и бизнеса

Стратегическата цел отговаря на целите на регионалните, национални и европейски
стратегически документи. Тя отразява потенциала на община и основните стъпки за
подобряване на икономиката на общината.

5.3.3.

Съответствие на приоритетите:
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Приоритетите са формулирани с участието на заинтересованите страни и отразяват
мнението на обществеността. Те отразяват спецификата на общината и изводите от
SWOT анализа. Приоритетите кореспондират с приоритетите на НСРР, РПР, ОСР,
кореспондират и с приоритетите на „Европа 2020" и акцентите на Новата кохезионна
политика на ЕС за периода 2014 - 2020. Изпълнението на ОПР от 2014 до 2018
допринася за осъществяване на приоритетите.
Липсват някои мерки, които биха могли допринесат допълнително за осъществяване на
приоритетите. Изпълнението на някои приоритети е много добро (Приоритет 3), докато
на други е по-слабо (Приоритет 1).

Извод: Приоритетите биха могли да се обсъдят със заинтересованите страни и
обществеността и да се актуализират.

IV.

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението

В този ред на мисли следва да се направи заключение, че липсват радикални и
същностни пропуски и грешки, използвани са и допълнителни възможности, което е
обективно обстоятелство за адаптивността на представителите на местната власт. В същото
време продължителността на преговорите с ЕС за следващия планов период, отварянето на
различните мерки по Оперативните програми със закъснение, са непреодолими пречки за
Община Брезник. С тези обективни констатации се обясняват известни закъснения в
изпълнението на фиксирани ангажименти.
В заключение – представителите на местната общност са положили възможните усилия за
цялостна реализация на ОПР. Обективирани в действителността действия / бездействия на
държавата във Втория планов период, обуславят някои преодолими закъснения. За
постигане на по-високи резултати е необходимо насърчаване и подобряване на публичночастното партньорство, по-добра комуникация и координация с местните представители на
бизнеса и НПО.
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