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Абревиатура Значение 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ЕС Европейски съюз 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

НКПР Национална концепция за пространствено развитие за периода 

ИТСР Интегрираната териториална стратегия за развитие 

ВЕИ Възобновяем енергиен източник 

ГКПП Гранично контролен пропускателен пункт 

ЕТ Едноличен търговец 

ПЕВП Полиетилен висока плътност 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 

ТПО Териториална проектантска организация 

АД Акционерно дружество 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

НСМОС Националната система за мониторинг на околната среда 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

ДОАС Диференциално оптична атомноабсорбиционна 

спектрофотометрия 

СКОС Стандарти за качество на околната среда 

БДДР Басейнова дирекция „Дунавски район― 

МДК Максимално допустими концентрации 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

МСП Малки и средни предприятия 

МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни 

ЦОП   Център за обществена подкрепа 

РСПБЗН Районна служба "Пожарна безопасност и защита на 

населението" 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

СГО Структури на гражданското общество 

ЗОП Закон за обществени поръчки 
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ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ОП Оперативна програма 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 

БВП Брутен вътрешен продукт 

РКООНИК Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата 

ЗПЗП Закон за подпомагане на земеделските производители 

НПУГ Национална програма за ускорена газификация 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 

НПО Неправителствена организация 

СМР Строително-монтажни работи 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България 2020 

 

I. Въведение 

 Планът за интегрирано развитие на община Антон интерпретира и конкретизира общата 

законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, поставяйки на 

преден план местната специфика и предлагайки аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към 

устойчивото развитие на общината. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община 

Антон е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и 

интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на община 

Антон е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително 

съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 2021-2027 и 

действащите устройствени планове. 

      Планът за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, интегриращи 

регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на проблемите, нуждите и 

потенциалите за развитие на общините и териториите им.   

      Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво 

развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална 

стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от 7 (седем) години. 
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      ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане 

на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите 

за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

 1. Общи условия и изисквания за разработване на ПИРО 

 При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Антон за периода 2021-2027 

г. са използвани методи и подходи, които се основават на опита от предходните години, съчетани с 

идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. В процеса на разработване на 

ПИРО са взети предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и 

определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. При 

разработването на ПИРО са взети предвид специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на 

нормативните документи, свързани с управлението на община Антон, нейното териториално 

устройство, опазването на околната среда, кадастърът, имотният регистър за територията на общината, 

всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика за развитие. В 

допълнение, ПИРО на община Антон е разработен в съответствие с целите на кохезионната политика 

на ЕС за периода 2021-2027 г. и допринася максимално към политика 5 - „Европа по-близо до 

гражданите чрез насърчаване на устойчивото развитие на градските, селските и крайбрежните райони 

и на местните инициативи―, и с целите на всички действащи европейски директиви.  

1.1. Основание за разработване на ПИРО 

 ПИРО на община Антон е разработен в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 3, чл. 13 и чл. 

23 от ЗРР и чл. 5 ал. 4  чл. 34 и чл. 35 от Правилника за прилагане на ЗРР. При разработването на 

ПИРО са интегрирани изискванията, приоритетните направления, стратегически цели и приоритети на 

следните стратегически документи, част от Националната рамка за интегрирано развитие: 

 Национална програма за развитие България 2030 

 Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е рамков стратегически документ от най-

висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите 

цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. Документът определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира 

правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социално-

икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз, целящ да 
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идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за развитие на страната, 

обсъден със социално-икономическите партньори в рамките на Икономическия и социален съвет и 

Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (НКПР) 

 Мисията на НКПР е да бъде пространствен координатор на секторните политики, но целите не 

са секторни, а интегриращи, хоризонтални, както следва: 

Териториално сближаване чрез интегриране в европейското пространство, полицентрично 

териториално развитие и достъп до основните икономически, административни, културни и 

образователни центрове на ЕС, съхранено природно и културно наследство. 

Икономическо сближаване чрез регионална конкурентоспособност в подкрепа на растежа и 

стимулирано развитие на специфични територии. 

Социално сближаване чрез пространствена свързаност и достъп до качествени образователни, 

здравни, социални и културни услуги, осигурени на основата на кооперирането на териториалните и 

административно-териториалните единици.  

На този целеви фон се добавя намаляване на риска от бедствия в застрашените територии и 

териториална интеграция на трансграничните райони. 

 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион 2013-2025 г. 

 ИТСР на Югозападен регион за планиране от ниво 2 е средносрочен стратегически планов 

документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематична рамка на 

развитието на региона в годините на новия програмен период 2021-2027 г. Стратегия за развитие на 

Югозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. е разработена в съответствие с 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и 

отчита предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото 

развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, 

енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Визията и пакетът от 

стратегически приоритети на ИТСР на Югозападен регион от ниво 2 за периода 2021-2027 г. са 

формулирани на основа на анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено развитие на 

областите в региона. 
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 Регионален план за развитие на югозападен регион 2021-2027 г. 

 Областна стратегия за развитие на област София 2021-2027 г. 

 Програма за управление на кмета на община Антон 2019-2023 г. 

 Програма за Енергийна ефективност на община Антон 

 Програма за насърчаване на използването на ВЕИ на община Антон 

 Програма за развитие на социалните дейности на община Антон 

 Общ устройствен план на община Антон 

 Програма за развитие на туризма на община Антон за периода 2021-2027 г. 

Европейска законодателна и стратегическа рамка: 

 Кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. 

 Хоризонт Европа 

 Цифрова Европа 

2. Цели и обхват на ПИРО 

 По своята същност регионалната политика се определя като комплексна политика, която 

посредством съвкупността от икономически, законодателни и административни действия на 

държавните и местните органи на управление  цели да ускори регионалния и местния икономически 

растеж и да преодолява различията в развитието на отделните региони и общини в България.  

 Регионалните различия произтичат от особеностите в развитието на обществените процеси 

(исторически, социални, икономически, управленски и т.н.) В резултат на това между отделните 

райони се оформят асиметрии в развитието от гледна точка на произведена брутна продукция, 

разпределение на инвестициите, доходи на глава от населението, равнище на заетост (безработица), 

възрастова и образователна структура на населението, ниво на престъпност и др. Сами по себе си тези 

многомерни цели на регионалното развитие се отнасят до управленската практика в областта на 

икономическото, социалното, културното, демографското, екологичното и т.н. развитие. Ето защо 

превръщането им в реално постигнати резултати в някакъв бъдещ момент зависи от прилагането на 
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интегрирана политика, предполагаща единство на икономическа, социална, демографска, екологична и 

други видове политики. ПИРО, като част от механизмите за прилагане на интегрирана политика и като 

част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и 

служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, 

общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и 

финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. ПИРО на 

община Антон цели прилагането на интегриран подход, който: 

 Подпомага стратегическото планиране, ориентирано към постигането на ограничен брой 

ключови средносрочни и дългосрочни цели и приоритети, изпълнението на които ще 

въздейства върху ключови обществени процеси, пряко свързани с устойчивото развитие на 

общината. 

 Идентифицира и определя интервенции, ориентирани към резултатите, с ясна логика и качество 

на изпълнението на поставените цели, чрез използване на реална система от индикатори и 

критерии, чрез които общинското ръководство ще съумява да извършва междинен и последващ 

контрол върху изпълнението на поставените цели и задачи в ПИРО. Това ще позволи 

поддържането на непрекъснат процес на мониторинг и стремеж към подобрения на 

реализирането на местните политики. 

 Класифицира, типологизира и определя зони за въздействие на интегрирания подход - с фокус 

върху приоритетни зони, нуждаещи се от социално-икономическо адаптиране и 

преструктуриране, райони в индустриален преход, изостанали селски територии и т.н. 

 Подпомага идентифицирането на взаимосвързани проблеми и цели, формулирането на 

комплексни решения и действия за решаване на проблемите в развитието и постигането на 

целите, заложени в ПИРО. 

 За постигане на предпоставки за успешно изпълнение на ПИРО е необходимо 

идентифицирането на комплекс от законодателни, изпълнителни, административни, икономически и 

социални мероприятия, а именно: 

 Създаване на необходимата нормативна база за общинско и регионално развитие и нейното 

синхронизиране с икономическото, социалното и екологично българско и европейско 

законодателство. 
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 Институционално осигуряване на местната политика - повишаване нивото на професионални 

компетенции на служителите в общинската администрация. 

 Прилагане на разнообразен икономически инструментариум за общинско въздействие - 

бюджетен инструментариум, финансова децентрализация, индиректна намеса в процесите на 

пазарно развитие с цел постигане на баланс в социално-икономическото развитие на общината. 

 Сътрудничество и партньорство между институциите, работещи за социално-икономическия 

просперитет на конкретната териториална общност. 

 Сътрудничество и партньорство между общинската администрация и гражданското общество. 

 Партньорства между общината и публични и частни субекти. 

II. Обща характеристика на община Антон 

1. Географска характеристика и местоположение 

 Община Антон се намира в Югозападен район от ниво 2, в административните граници на 

Софийска област.  Тя отстои на 86 км източно от столицата София, южно от Главен път І-6 (София - 

Бургас), осигуряващ пряк достъп до столицата и други съседни общини и региони. В географско 

отношение, e разположена във високите подбалкански полета, на изток от Златишко – Пирдопската 

котловина. На север е обградена от Стара планина, на юг е в близост до Средна гора, на запад от 

праговете на Гълъбец, а на изток е ридът Козница. Общината заема 76,098 кв. км. площ. Състои се 

само от едно населено място – село Антон и от неговото землище. Общината граничи с: Община 

Пирдоп – на запад и юг, Община Тетевен на север, Община Карлово на изток и има малка обща 

граница с Община Копривщица на югоизток. 
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1.1. Релеф и обхват 

 Според физико-географското райониране на България община Антон попада в Преходно-

планинска котловинна зона, Северна (Средногорско-Задбалканска) част. Средногорско-Задбалканска 

част е разположена на изток от река Тополница. Северните части на общината обхващат южните 

склонове на Стара планина. Затова и характеристиките на съвременния релеф са пряко свързани с 

геоложкото развитие на Старопланинската верига. В тези предели попада и Средна гора с развити 

склонове - къси, дълги северни и полегати южни. Наблюдава се слабо разчленение на карста от 0,5-1,0 

км/км² и среден наклон от 30 до 50 . Задбалканските котловини са обусловени от формирани напречни 

ридове, като в изследваната територия попада Златишко-Пирдопския праг със средна надморска 

височина от 750 м. В източните територии на общината попадат части и от рида Козница, които 

ограничава Златишко-Пирдопската котловина. Територията на общината попада във високите 

Подбалкански полета и източната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север граничи с 

южните склонове на Стара планина, а на юг с пределите на Средна гора. На запад е затворено от праг 

Гълъбец, а на изток от рид Козница. Минималната надморска височина за общината е 738 м., а 

максималната 2073 м. Като средна надморска височина може да се определи 1335 м. Най-голяма част 

от територията на общината е разположена на около 944 м., а най-малка част е на височина от 2049 м. 

Средната надморска височина на най-голямата част от територията е 1160 м. От характеристиката на 

релефа на община Антон могат да се направят няколко извода. В равнинната си част релефът има 
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добри предпоставки за развитие на земеделие и друг вид стопански дейности, докато във 

високопланинската част се затруднява не само използването на земята, но и прокарването на 

инфраструктура. 

1.2. Полезни изкопаеми 

      По данни на НСИ в баланса на територията по фонд не се включват територии, попадащи в 

категорията „за добив на полезни изкопаеми―. На територията на община Антон не са установени 

находища на полезни изкопаеми. 

1.3. Климат и климатични ресурси 

 Територията на община Антон попада в териториалния обхват на умереноконтиненталната 

климатична област, като териториите с надморска височина от над 1000 метра попадат под влиянието 

на планинския климат. Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред които 

ключово значение има географското положение на територията. Разположението на Същинска средна 

гора, която е на юг от територията на общината, ограничава проникването на средиземноморското 

климатично влияние. От друга страна, наличието на Стара планина на север ограничава влиянието на 

северните ветрове и смекчава влиянието на континенталния характер на климата. 

      Средните годишни температури от 9,3⁰ С са по-ниски от тези за страната. През зимата средните 

месечни температури са отрицателни и варират между -1 и -2⁰ С. Специфичният котловинен характер 

на релефа, създава предпоставки за застудявания, при появата на които е отчетена абсолютна 

минимална температура от 27,4⁰ С под нулата. 

 

      Средно юлските температури показват стойности от 21⁰ С, а годишната температурна амплитуда 

надхвърля 22⁰ С. Абсолютните максимални температури се регистрират през месец юли, като достигат 

стойност около 37⁰ С. 
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     Годишната сума на валежите на територията на община Антон е в порядъка на 615 мм, което се 

дължи на валежната сянка на север, формирана от Стара планина. Разпределението на валежите се 

отличава с ясно изразен летен максимум и зимен минимум. Като най-сух месец се отличава януари, а 

като най-валежен-юни. 

       Относителната средна месечна влажност на въздуха е 68%. По данни на НИМХ-БАН, почвеното 

засушаване на територията на община Антон се определя като нормално за 2019 г.  

 

 Снежната покривка  е със сравнително устойчив характер, като годишният брой на дните със 

снежна покривка е около 100. Преобладаващите ветрове са северозападни, западни и североизточни. 
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Диаграмата показва дните в месеца, през които вятърът достига определена скорост. 

 

 

Диаграмата показва посоката на вятъра на територията на община Антон. 
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      Климатичните условия в рамките на общината създават добри предпоставки за развитие на някои 

дейности в областта на земеделието и животновъдството. Територията се отличава с наследени добри 

традиции в овцевъдството и отглеждането на картофи. 

1.4. Влияние на глобалните климатични промени, природни рискове 

 Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за райони (NUTS 2) за целия 

ЕС Югозападен район, община Антон попада в четвърта група с сока уязвимост. Най- чувствителните 

сектори към климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните 

ресурси и горският фонд. 

 Влиянието на глобалните климатични промени е най-отчетливо при средните годишни 

температури и средните годишни валежи. Сравнението на температурата през 2017 г. за Югозападния 

район спрямо средната температура за базисния период 1961-1990 г., показва продължаваща 

тенденция за покачване на средната годишна температура. През 2017 г. аномалията на средната 

годишна температура на въздуха варира от +1,1-1,2°C до +1.5-1,6°C. По области отклонението на 

средната годишна температура на въздуха (в °С) през 2017 г. спрямо климатичните норми 1961-1990 г. 

е 1,5-1,6°C. 

 Най-топъл, с най-големи положителни отклонения на средномесечната температура на въздуха 

от нормата, е месец март. Най-студеният месец е януари, с най-големи  температурни аномалии. 

 През 2017 г. повече валежи спрямо нормата са паднали във всички области на ЮЗР. Районът е 

сред тези с най-голямо увеличение на валежите вследствие климатичните промени.  

 Най-дъждовният месец е октомври, с валежи средно 2.5-3 пъти повече от месечната норма. 

Най-сух е месец август. 

 Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на проекта 

CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два интервала ―близко 

бъдеще‖ (2021-2050 г.) и ―далечно бъдеще‖ (2071-2100 г.) за да се установят тенденциите (т.е. 

изменението спрямо сегашния референтен климатичен период 1961-1990 г.) за средната годишна 

температурата на въздуха и средната годишна валежна сума. 

 По отношение на температурата за ЮЗР, както и за цялата страна, се очаква увеличение на 

средногодишната температура с около 1.5-2°C за близкото и между 2.5 и 3.5°C за далечното бъдеще.  
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              Последствията от промените в климата по отношение на настъпване на наводнения в България 

и степента на техните неблагоприятни последици са все още много трудно предвидими, тъй като 

прилаганите към момента климатични модели имат много голям диапазон на вариране и степен на 

несигурност на прогнозите. Оценката на тенденциите на изменение на климата за района сочат не-

голямо повишаване на средногодишните температури и слабо намаляване на количеството на валежа.  

1.5. Агроклиматични ресурси 

 По данни на НИМХ-БАН, територията на област София и респективно на община Антон 

попадат в район, който се отличава с продуктивност на пшеницата отглеждана при естествени условия 

в периода 1970-2020 г. Особеностите на агроклиматичния потенциал на община Антон 

благоприятстват развитието на някои подотрасли на растениевъдството, като най-силно застъпено е 

отглеждането на картофи и зеленчуци. 

    По данни на Национална почвена служба, от гледна точка на почвено-климатичното 

райониране, територията на община Антон се включва към т.н. Севернобългарски лозарски район в 

България. На фигурата по-долу може да се види разпределението на видовете почви в България, 

съответно и на територията на община Антон. 
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1.6. Потенциал за използване на ВЕИ 

   Поради продължителността на слънчевото греене на територията на община Антон, можем да 

направим заключение, че в района съществува потенциал за използването на слънчевата енергия в 

качеството й на възобновяем енергиен източник. 

 Възможни решения за оползотворяване на слънчевата енергия и използването и за източник на 

електроенергия са фотоволтаичните инсталации и светлинно-слънчевите панели. Използването на 

повече енергия, генерирана от възобновяеми източници е с приоритетна важност за ЕС, тъй като това 

би намалило емисиите на парниковите газове. Повишеното използване на енергия от възобновяеми 

източници би могло да намали зависимостта на страните от ЕС от изкопаеми горива и вносна енергия. 

Поставянето на светлинно-слънчеви панели на обществени сгради е едно от сравнително достъпните 

решения за община Антон, поради това, че са надежден източник на електроенергия, които на 

практика са неизчерпаеми и инвестицията по инсталирането на подобен тип панели е бързо 

възвръщаема.  

 

 

1.7. Води и водни ресурси 

 Сред по-големите реки, които преминават през територията на община Антон, са: Бялата вода, 

Въртопска река, Гушева, Дебелска, Дълбок, Житница, Калиманско дере, Малина, Маргарта, Сухото 

дере, Селска река, река Конска и Браткеве. 
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     Три от реките преминаващи през територията на общината, са каптирани с цел удовлетворяване 

питейните нужди на местното население, а в близост до село Антон се намира водопровод 

„Пеперудата―.  

 Речната мрежа в пределите на община Антон се отнася към Егейския водосборен басейн. Най-

значимата по дължина река, която преминава през територията на общината, е река Тополница, която е 

ляв приток на река Марица. Реката прекосява областите София, Пазарджик, и има дължина от 154,8 

км. и обща площ на водосборния басейн 1789 кв. км. Започва течението си източно от връх Бич, 

разположен в Същинска Средна гора и се влива в р. Марица в непосредствена близост до гр. 

Пазарджик. 

1.8. Почвени ресурси 

 Природното развитие на района е довело до разнообразна почвена покривка. Сложните връзки 

между скалната основа, хидроклиматичните характеристики на общината, биоразнообразието и 

антропогенната дейност са довели до наличието на различни видове почви. Според разпределението 

на карста територията на община Антон попада в Средногорско-Тракийско-Странджанска област с 

район Смолски. Основните почвени типове са кафяви горски, канелени горски, алувиални и 

алувиално-делувиални и планинско ливадни. Кафявите горски почви са тъмни, преходни и светли, 

заемат обширни пространства на територията на общината и са подходящи за отглеждане на картофи, 

ръж, едногодишни фуражни култури, естествени ливади. Те са образувани при по-прохладен и влажен 

климат и наличието на широколистни и смесени гори. Почвеният им профил не е дълбок и хумусния 

хоризонт не е мощен. Канелените горски почви също заемат голяма част от територията на общината. 

Съдържанието на хумус варира в широки граници. Характерно за тези почви е, че при засушаване те 

силно се спичат. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица. При благоприятни 

микроклиматични условия върху тях се развиват добре и някои овощни видове. От азоналните 

почвени типове на територията на общината са разпространени алувиално-ливадните почви. Те са се 

образували върху алувиалните наноси по речните тераси по средните и долните течения на реките 

Житница, Дълбок, Селска, Гушава, Конска, Маргарата, Браткеве. Различават се два техни подтипа - 

делувиално-ливадни и алувиално-ливадни почви, като вторите заемат по-големи площи. Това са 

плодородни почви, подходящи за отглеждането на разнообразни култури. Алувиалните и алувиално-

делувиалните почви са подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни градини. По билото на Стара 

планина са развити планинско-ливадни почви, богати на органично вещество и с добре оформен чим. 

Наблюдават се ерозионни процеси в северната част на общината с интензитет от 151-500 t/ср. год. км². 

Почвите са важен ресурс за развитието на земеделието и животновъдството. 
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1.9. Биологично разнообразие и горски ресурси 

 Разпространението на растителността е в зависимост от климата, почвите и другите природни 

условия. На територията на община Антон са разпространени дървесните видове явор, ясен, черен бор, 

смърч, бял бор, благун, червен дъб, гледичия, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м. н.в. са 

разположени букови съобщества, които в значителна степен придават общия вид на горската 

растителност. Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от ерозия, 

регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма естетическа стойност и 

важно значение за реализирането на туризма и рекреацията на хората. От храстовата растителност са 

разпространени обикновения глог, дряна, трънката, драка, смрадлика, къпини, обикновена леска.  

 Тревната растителност е много разнообразна, включваща и много ценни билки – жълт 

кантарион, бял равнец, риган, полски хвощ, коприва, глухарче, мента, водна мента, черен бъз, бъзак, 

кукуряк, горска ягода. Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в 

района на общината са твърде разнообразни и създават благоприятни условия за развъждането им. 

Въпреки сравнително малката площ на общината в нея съществува богат и своеобразен животински 

свят. От полезния дивеч се срещат: елен, сърна, див заек, диви свине, вълци, от птиците: гривек, 

балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В общината има над 200 вида птици, някои от тях 

редки видове, които дават предпоставка за развитие на фото и хоби туризъм. От влечугите се срещат 

пепелянки, смок, усойници, гущери и др., а в реките: пъстърва, мряна, кефал, червеноперка и др. 

Разпространението на полезния дивеч предполага възможности за ловен туризъм. В защитените зони 

по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) са включени за опазване следните видове: Птици: Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos); 

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva); Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); Белошипа ветрушка 

(Falco naumanni); Полска бъбрица (Anthus campestris); Бухал (Bubo bubo); Бял щъркел (Ciconia ciconia); 

Горска чучулига (Lullula arborea); Градинска овесарка (Emberiza hortulana); Дебелоклюна чучулига 

(Melanocorypha calandra); Земеродно рибарче (Alcedo atthis); Козодой (Caprimulgus europaeus); Кръстат 

(царски) орел (Aquila heliaca); Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); Късопръста чучулига (Calandrella 

brachydactyla); Лещарка (Bonasa bonasia); Ливаден блатар (Circus pygargus), Ястребогушо коприварче 

(Sylvia nisoria); Уралска улулица (Strix uralensis); Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Черночела 

сврачка (Lanius minor); Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); Планински кеклик (Alectoris 

graeca graeca); Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); Полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata); Осояд (Pernis apivorus); Черен кълвач (Dryocopus martius); Синявица (Coracias garrulous); 

Орел змияр (Circaetus gallicus); Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); Малък креслив орел (Aquila 



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 18 

 

pomarina); Скален орел (Aquila chrysaetos); Сив кълвач (Picus canus); Сокол скитник (Falco peregrinus); 

Ливаден дърдавец (Crex crex); Малък орел (Hieraaetus pennatus); Черен щъркел (Ciconia nigra). 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus); Орко (Falco subbuteo); Обикновен мишелов (Buteo buteo); 

Малък ястреб (Accipiter nisus); Голям ястреб (Accipiter gentilis); Обикновен пчелояд . (Merops apiaster); 

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius); Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos); Зеленоножка 

(Gallinula chloropus). Бозайници: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Европейски вълк (Canis 

lupus), Видра (Lutra lutra), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългоух Общ устройствен план 

на община Антон 59 нощник (Myotis bechsteini), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник 

(Myotis capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям 

подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Лалугер 

(Spermophilus citellus), Кафява мечка (Ursus arctos), Пъстър пор (Vormela peregusna). Земноводни и 

влечуги: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена 

блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii). Риби: Маришка мряна 

(Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Безгръбначни: Ручеен рак 

(Austropotamobius torrentium), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), 

Одонтоподизма (Odontopodisma rubripes), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Кордулегастер 

(Cordulegaster heros), Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Полиоматус (Polyommatus 

eroides), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus 

funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita), Алпийска розалиа (Rosalia alpina). 

1.10. Защитени територии и зони по Натура 2000 

 На територията на община Антон са обявени защитени територии по Закона за защитените 

територии, и защитени зони по европейската мрежа Натура 2000, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие.  

По данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ към МОСВ на територията на община 

Антон се намират следните защитени територии: 

 Защитена местност Въртопа-попада изцяло в обхвата на общината 

 Национален парк Централен Балкан-разположен на територията на областите Габрово, Антон, 

Пловдив, София и Стара Загора, на обща площ 71 669,5 ха.  В рамките на област София, 
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националният парк заема 3 396 ха /4,7%/, като обхваща част от територията на общините 

Антон- 3 293,9 ха /в северната част на общината/ и Пирдоп-102,1 ха. Националният парк е 

обявен с цел запазване на комплексите от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 

видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 

забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за 

науката и културата. 

Защитени зони по НАТУРА 2000: 

 Средна гора /BG0001389/-33 по директива за местообитанията 

 Средна гора /BG0002054/-33 по директива за птиците. Цел на обявяването на зоната е 

опазването и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние- зеленоглава птица, голям ястреб, малък 

ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка, речен 

дъждосвирец, пчелояд. 

 Централен Балкан /BG0000494/- 33 по двете директиви. Цел на обявяване е опазване и 

поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно състояние-малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа 

ветрушка, голям горски водобегач, пчелояд. 

 Централен Балкан – буфер /BG0001493/- 33 по директивата за местообитанията 

 Централен Балкан – буфер /BG0002128/- 33 по директивата за птиците. Цел на обявяване е 

опазване и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно състояние-малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа 

ветрушка, орко. 

       По данни на ИАОС, защитените зони по Директива за птиците и по Директива за 

местообитанията, заемат съответно 53% и 67,4% от територията на община Антон. 

2. Обща характеристика на икономическото развитие на община Антон 

 Нивата на инвестиционна активност в общината по данни от последния Доклад за 

наблюдението на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на общинския план за 

развитие на община Антон за периода 2018-2020 г. са сравнително ниски. Преструктурирането на 
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икономиката е в посока на развитие на жизнеспособни и адаптивни малки и средни предприятия, 

базирани на местни ресурси. 

 Много са факторите, които влияят на икономическото развитие на община Антон. Основните 

от тях са: разположението на общината спрямо големи градове - центрове на растеж, особености на 

природноресурсния потенциал, традиции на местното население, степен на изграденост на различни 

видове инфраструктура и др.              

     На територията на единственото населено място – с. Антон, са разположени петролна база, 

ремонтна работилница, цел за автомобилни масла и млекопреработвателен цех. Като основна водеща 

позиция заема икономическата дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети―. 

     Разположението на община Антон спрямо столицата и наличието на благоприятна транспортна 

свързаност, както и природноресурсният потенциал, създават реална предпоставка за развитие на 

туризъм.  

 Икономическият потенциал на община Антон е представен от дейности на първичния, 

вторичния и третичния икономически сектор. Поради спецификите на природноресурсния потенциал 

на територията съществува реално ограничение за развитие на земеделието по отношение на 

икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство―. 

2.1. Първичен икономически сектор 

2.1.1. Земеделие 

 Водещ фактор оказващ влияние върху развитието на земеделието на територията на община 

Антон са почвените и климатичните особености. Природно-географските компоненти в билните 

стопански части се явяват неподходящи за отглеждането на някои земеделски култури. 

 Потенциалите за развитие на селското стопанство на територията на общината се определят от 

множество фактори, голяма част от които са ограничителни. Преобладаващият  полупланински 

характер на територията предопределя, както размера и относителния дял на видовете земеделски 

територии, така и възможностите за развитие на определени подотрасли. Основни ограничители са 

релефните, почвените и до известна степен климатичните условия, които в билните старопланински 

части се явяват височинен климатичен таван за някои земеделски култури.  

 Териториите в северната част на общината, достигащи до над 1520 м н.р., в голямата си част 

представляват високопланински пасища, но също и непригодни за селско стопанство площи - скали, 
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сипеи и др. В по-ниския пояс на Подбалкана,  земеделските земи са предимно разпокъсани и 

маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в различна степен ерозирани. Разпокъсаността на 

обработваемите земи и сравнително големите наклони ограничават възможностите за интензификация 

на селското стопанство. С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните 

долини и леко хълмистите територии в южните   и югоизточните части на територията. 

  От климатичните фактори основни ограничители са късните слани и ранните мразове, които не 

позволяват отглеждането на ранни и късни зеленчуци и други топлолюбиви култури. От друга страна, 

сравнително по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите са добра предпоставка за 

развитието на овощните градини, малиновите и ягодовите насаждения, естествените ливади и 

пасищата.   Почвите в по-голямата част от територията са преобладаващо плитки, нископродуктивни, 

кисели, подходящи преди всичко за естествена  тревна растителност. Значително разпространение, 

предимно в земеделските територии, имат канелените и кафявите  горски почви.. Растителността е 

естествена тревна - високопланински пасища. Посочените природни условия обуславят ниския 

относителен дял на земеделските земи и обработваемите земи  и особено на нивите и съответно 

високия  относителен дял  на площите  с естествена тревна  растителност   естествени ливади и 

пасища. 

 В категорията обработваеми площи попадат 38,8% от земеделските територии в общината. В 

землището на общината не се включват поливни площи в рамките на обработваемите територии. 

2.1.2. Растениевъдство 

 Най-голям брой на територията на община Антон заемат стопанствата, попадащи в категорията 

„семейни градини― и „постоянно затревени площи―.  

 Поради спецификата на почвените особености на територията, независимо че семейните 

градини попадат на първо място, те заемат едва 2% от стопанствата на общинско ниво, докато 

затревените площи заемат над 80 % от обработваемата земя. Ниското естествено плодородие на 

разпространените почвени типове превръщат тези територии в подходящи най-вече за отглеждане по-

невзискателни земеделски култури, сред които попадат: естествена тревна растителност, картофи, 

овес, ръж. 

       Най-голям дял от обработваемата земеделска площ заемат зърнените култури, а именно над 

85%.  
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 За осъвременяването на растениевъдството се предвижда чрез целенасочени научни и 

приложни изследвания, свързани с приложението на изкуствения интелект в земеделието, да се 

постигне намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите 

и качеството на водите. Целта е да се ограничи използването на торове и пестициди, да се намалят 

емисиите на парникови газове, да се подобри биологичното разнообразие и да се създаде по-

здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите. 

2.1.3. Животновъдство 

 Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен определят екстензивния характер 

на земеделието и специализацията в говедовъдство, овцевъдство и козевъдство, базирани на 

производството на сено от естествените ливади и ползване на значителния размер мери и пасища. 

Слабо е застъпено отглеждането на животни за угояване. В резултат от реформите в селското 

стопанство, изразяващи се главно в ликвидиране на едрите форми на стопанисване на земята и 

преминаването на животновъдството почти изцяло в личните стопанства, е налице спад в броя на 

селскостопанските животни, отбелязан в цялата страна, в т.ч. и в община Антон. Продължаващото 

намаляване на броя на отглежданите животни се обяснява с ниската изкупна цена на млякото, 

високите цени на фуражите, слабото търсене на месо, които причини принуждават населението да 

сведе броя на животните до оптималния минимум. Дребното стопанство не е рентабилно и не 

позволява да се извършват всички изисквания по европейските стандарти – контрол и хигиена на 

млекодобива, и ветеринарно-медицински мероприятия. В общината има млекопреработвателен цех на 

едноличен търговец. 

2.1.4. Горско, ловно стопанство и риболов в община Антон 

 На територията на община Антон функционира Държавно горско стопанство, със седалище на 

територията на едноименния град Пирдоп. В обхвата на Държавното горско стопанство Пирдоп 

попадат землищата на седем общини в областта-Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, 

Копривщица и Чавдар. Общата стопанисвана площ е в размер на 48 468 ха, а 44 821 ха или 92,5% - 

дървопроизводителна, а остатъка, който се равнява на 7,5%- недървопроизводителна.  

 

            Територията на държавното горско стопанство се намира в Софийска област, общини Мирково, 

Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар и обхваща горите в землищата на следните 

населени места :с. Буново, с. Мирково, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с. 

Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище, гр. Златица, гр. Пирдоп, с. Антон, гр. Копривщица и с. Душанци. 
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    Повече от половината от дървопроизводителна площ  на Държавното горско стопанство е 

разположена в подпояса на нископланинските гори, представени от горун, бук и ела, а останалата част 

попада в обхвата на среднопланинския подпояс, където преобладават дървесните видове -бук, ела и 

смърч. 

     Най- голям дял от площта на горския фонд, стопанисван от Държавния горски фонд на гр. 

Пирдоп, заемат горите държавна собственост – 54,9%, които се равняват на 26 601 ха, следвани от 

горите общинска собственост – 42,5% или 20 583 ха. От друга срана , най-малък дял заемат горите, 

собственост на частни юридически лица – 0,1% и МОСВ – 0,2%. Залесените територии са в порядъка 

на 43 615 ха, формиращи близо 90% от площта на горското стопанство. 

 Освен ТП ДГС „Пирдоп― на територията на община Антон функционира Ловно рибарско 

сдружение Средногорие – гр. Пирдоп, с основен предмет на дейност лов и развъждане на дивеч. 

Включва 18 съседно принадлежащи ловно стопански района с обща площ 74 900,2 ха, като обхваща 

изцяло териториите на седем общини от област София: Пирдоп, Златица, Мирково, Копривщица, 

Антон, Челопеч и Чавдар. Сдружението попада изцяло в района на дейност на две държавни горски 

стопанства в рамките на областта – ДГС Пирдоп и ДГС Копривщица. Държавно горско стопанство 

„Пирдоп― и Ловно рибарско сдружение Средногорие, попадат в границите на Регионална дирекция по 

горите – София. 
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Схема на горски фонд община Антон 

2.2.  Вторичен икономически сектор 

 Вторичният икономически сектор включва онези икономически сектори, които създават 

завършен, използваем продукт: производството и строителството.  Този сектор като цяло взима 

добитите в първичния сектор суровини и ги превръща в завършени стоки, независимо дали те са 

предназначени за по-нататъшно влагане в производство, за експорт или за продажба за домашно 

потребление. Този сектор се дели на лека и тежка индустрия. 

 Основните представители на вторичният икономически сектор на територията на община 

Антон са петролна база, работилница и цел за автомобилни масла. В общината също функционират 

два млекопреработвателни цеха, чиято локализация се свързва с преобладаващата млечна продуктова 

ориентация на животновъдството.  

 Вторичният икономически сектор на територията на община Антон не е добре развит. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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2.3. Третичен икономически сектор 

 Третичният икономически сектор е съвкупността от отрасли и дейности с голямо социално 

значение. В него се извършват услуги, задоволяващи потребностите на хората. Третичният сектор се 

развива успоредно с нарастването на националното богатство и жизнения стандарт на населението. В 

България този сектор е със значителни териториални диспропорции. Все още за него не се отделят 

достатъчно капитали и материалната му база в повечето случаи е остаряла, качеството на услугите е 

незадоволително, а заплащането на труда е ниско. 

Третичният сектор в националните стопанства на страните от ЕС се развива най-динамично. В 

него делът на заетите е до 65% от икономически активното население. 

С най-голямо значение са отраслите:  

транспорт, търговия, туризъм, образование, наука, комуникации и съобщения. 

     Развитието на третичния сектор в община Антон се категоризира с водещата позиция на 

икономическа дейности „Търговия: ремонт на автомобили и мотоциклети―, която е представена от 

най-голям брой нефинансови предприятия и формира най-голям дял в на реализираните нетни 

приходи и продажни. 

 

3. Възможности за развитие на туризма в община Антон 

 Туризмът в община Антон е слабо развит, липсва леглова база, но въпреки това съществуват 

условия за краткотраен отдих и спортен риболов. Наличните природни дадености с който общината 

разполага, както и това, че тя се намира в Национален парк ―Централен Балкан‖ налага необходимост 

от действия свързани с търсенето на всички възможни начини за използването на този потенциал с цел 

пълноценното развитие на туризма. Необходимо е да се бъде обърне внимание и да се подпомагат 

хората и фирмите за развитие на селски туризъм, конна езда, риболов, изграждане на екопътеки и др. 

Развиването на отрасъла ще доведе от една страна до нови възможности за развитие на малкия и 

среден бизнес в общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на местните 

природни ресурси. Необходими са значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата 

инфраструктура и да се реставрират и маркетират туристическите обекти. 
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 Развитието на туризма е приоритет на национално ниво. Общината притежава потенциал най-

вече за целогодишно развитие на туристическа дейност включваща развитие на алтернативни видове 

туризъм, като природен/екотуризъм, пешеходен туризъм, ловен туризъм, както и спортен риболов. 

 Развитието на изброените видове туризъм е напълно реално предвид това, че територията на 

община Антон обхваща Национален парк Централен Балкан. Националния парк е разположен на 

територията на пет области в страната на обща площ от 71 699,5 ха. Неговото обявяване се свързва със 

стремежа към запазване на комплексите от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово 

разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 

забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и 

културата. 

 Освен Национален парк Централен Балкан, в землището на община Антон попада и защитена 

територия – Защитена местност Въртопа, чийто обхват попада изцяло в територията на община Антон. 

 Село Антон е една от изходните точки за хижа „Планински извори―, разположена на 

старопланинското било в местността Гьолджука. Времетраенето на прехода между общинския център 

и хижата отнема три часа и половина, като преходът се извършва по  маркирана пътека. Към днешна 

дата хижата не функционира по предназначение. 

 

 Хижа Планински извори е построена в средата на равното и голо плато Гьолджука /Боатинско 

плато/, разположено на билото на Стара планина между върховете Тетевенска баба /Лъженска 

баба//2070 м./ от изток и Гьолджука /Колеляка//1957 м./ от юг.  
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 Гьолджука е открита, сравнително равна и изпълнена с треви, локви и камънаци местност, над 

която споменатите върхове доминират напълно. Традиционният начин за слизане от Планински 

извори към село Антон е по маркираната туристическа пътека, която извива на юг по рида Мандра ери 

/Мястото с мандрата/. Тъй като хижата се намира точно над Антон, маркираната пътека, освен че е 

най-сигурният, е и най-прекият път за слизане към селото. Прекрасните панорами, които се откриват 

от тази пътека, също не се за пренебрегване, като тяхната красота и необятност не подлежат на 

коментар. Освен покрай коловата маркировка, от Планински извори към Антон може да се слезе и по 

още няколко пътеки, които, макар и малко по-дълги като разстояние и по-нестандартни като посока, са 

изключително интересни, главно заради гледките от тях.  

        От хижа Планински извори пътеката води на югозапад към рида Буюк сърт /Големият хребет/ и 

по билото му се спуска стръмно към полето. Друга пътека, слизаща към с. Антон, се насочва от хижата 

на югоизток към вр. Гьолджука. В сравнение с останалите пътеки, тя е най-дългата като разстояние, но 

се откроява сред тях с невероятните си панорамни гледки. 

     При Гьолджука от върха на планината се отделя по права линия на югоизток изключително 

мощен, дълъг и много стръмен рид, добре оформен от долините на реките, които го заграждат - Ан 

дере на изток и Емин дереси /Гушава река/ на запад. Тъй като на юг под Гьолджука се издига група 

високи скали, от темето на върха ридът все още не може да се види в цялата си дължина. Навремето 

спускащият се от Гьолджука към полето хребет бил напълно гол, затова селяните от Антон го 

използвали, за да се изкачват по него с предните колела на каруците си към билото на планината. 

Оттук дошло и сполучливото име на рида - Колеляка. Със същото наименование в някои карти и 

пътеводители е вписан и вр. Гьолджука. От вр. Гьолджука към с. Антон се продължава с плавно 

слизане по губеща се пътека на югоизток, като се следва голото било на рида Колеляка.  

     Ежегодно провежданите културни събития и чествания с местно и регионално значение са 

предпоставка за развитие на културно-събитиен туризъм на територията на община Антон.  

      Община Антон има възможността да изгради свой собствен туристически продукт и марка, чрез 

които да бъде разпознаваема на туристическия пазар. Основните фактори, оказващи влияние за 

стопиране на развитието на туристическия сектор са липсата на изградена туристическа 

инфраструктура и съпътстваща инфраструктура. 

 Като заключение на гореизложеното се препоръчва в периода 2021-2027 г. община Антон да 

насочи усилия към създаване на среда, която да оползотвори потенциала за развитие на конкретна 

приоритетна туристическа ниша. Едни успешни инициативи по развитието на природен/екотуризъм, 
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като алтернативен вид туризъм биха дали добър тласък за развитието на туризма в общината.  Друг 

важен фактор за развитието на туризма е проучването на възможности за създаване на публично-

частни партньорства или инвестиция от страна със средства по оперативна програма или друг вид 

донор. 

        Положителен фактор за туристическо развитие и не на последно място е транспортната 

свързаност на с. Антон. Селото е с благоприятно транспортно-географско местоположение, наличен е 

първокласен път, осъществяващ транспортна достъпност между София и Бургас /през Карлово/, 

влияние оказва и близостта до столичния град – 88 км.  

       Относно стремежа към постигане на благоприятен ефект от развитието на туризма, могат да се 

положат усилия за реализиране на партньорства в регионален план, като освен територията на община 

Антон се включат и други съседни общини. В резултат на осъществените партньорства между 

общините се очаква повишаване на общата конкурентоспособност и развитие на обща туристическа 

дейност. 

4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси в местната икономика 

 

 Хората са най-важният и ценен ресурс за България. Политиката на демографско и социално 

развитие на населението е интегрална част от цялостната политика за икономическо, културно и 

социално развитие на страната и респективно на българските общини. 

 Социалната сфера е част от обществото, създаваща социални блага, които придобиват все по-

голямо значение за неговото функциониране. Тя е широко поле за проява и развитие на различни по 

вид и характер процеси включващи различни дейности- съхраняване на живота, създаване на 

семейство, образование, здравеопазване, социални дейности и др. 

5. Демографска характеристика и тенденции за община Антон 

 Демографското развитие на община Антон е социален приоритет с висока степен на значимост, 

изискващ максимална концентрация на усилията и провеждане на активна, целенасочена и 

последователна политика, както и обединение и координиране на действията на органите на местната 

власт и гражданското общество. В условия на демографски преход, от режим на нарастване към режим 

на неговото стабилизиране и остаряване, предизвикателството пред местните власти е да намери т.н. 

„баланс на населението―, за постигането на който водещ е стремежът за повишаване качеството на 
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живота и благоденствието на гражданското общество, с което неминуемо се гарантира и развитието на 

общината в социален и икономически аспект. 

5.1. Население 

 Община Антон обхваща едно населено място- с. Антон. По данни от месец декември 2019 г. на 

НСИ населението на общината наброява 1465 души, представена в Таблицата.  

 Таблица 1 

Населено място Население - общо Мъже Жени 

Антон 1465  727 738 

 

Броя на населението в периода 2011-2019 г. е представен в Таблица №2  

Таблица 2 

Населено 

място 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Антон 1565 1539 1510 1504 1478 1465 1453 1443 1465 

 От данните се вижда намаляване броя на населението в община Антон през последните десет 

години, но има тенденция за запазване на бройките. 

 В община Антон, както и при по-големият брой от общините в страната, се наблюдават 

демографски проблеми за преодоляване, а те са пряко свързани с икономиката. Демографската криза е 

обхванала цялостно Р. България и оказва неблагоприятно въздействие във всички аспекти на 

развитието на страната. 

 Тенденциите в демографското развитие се определят чрез анализа на следните основни 

демографски показатели – брой, гъстота и динамика на населението, естествено и механично 

движение /раждаемост, смъртност, миграции/, както и различните структури на населението /полова, 

възрастова, образователна, етническа и религиозна/.  По отношение на гореописаното следва да 

разгледаме човешкия ресурс като един от основните фактори за развитието на всяка териториална 

система. Темпът на протичащите демографски процеси на национално нива е основано негативен: 

застаряване, стеснена репродуктивна нагласа и поведение, нестабилна социална сигурност на 

населението и др. Посочените категории са индикатор за определянето на основните цели и 
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приоритети за провеждането на местните политики за развитие на община Антон в периода 2021-2027 

г.  

 Демографската характеристика на община Антон е направена на база официални данни от 

Националния статистически институт, както и  данни от служба ГРАО към община Антон. 

5.2. Брой и гъстота на населението на община Антон 

 По данни на НСИ броят на населението към декември 2019 г. на община Антон наброява  1599 

души, от които 810 жени 50,7% и 789 мъже 49,3%.  

 Община Антон формира 0,6% от населението на област София, като община Чавдар и община 

Челопеч също са с това приблизително процентно съотношение 0,5-0,6%.  

 Тъй като община Антон е представена само от едно населено място, а именно общинския 

център с. Антон, съотношението между градско и селско население е изцяло в полза на селското 

население, което формира 100% от населението на общината. 

       Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в страната, към 

31.12.2019 г. в община Антон живеят 1484 души, които оформят 0,6% от населението на областно 

ниво. На база гореизложеното не се отчита промяна в дела, който жителите оформят в структурата на 

населението на област София. Това се дължи на успоредното протичащите процеси  на намаление в 

броя на жителите на община Антон и на област София. 

 Данните за броя на населението в периода 2013-2020 г. се характеризират с неблагоприятни 

стойности. Между преброяването на населението през 2011 г. и по последни данни на служба ГРАО 

към общинска администрация Антон, жителите на общината бележат спад в порядъка на 115 души. 

Според характеристиката на общината на пръв поглед малкото намаление оказва тревожно влияние на 

фона на малкия брой жители в общината. Именно това е причината за отчитане на висок отрицателен 

прираст за периода. 

 Приблизителната стойност на отрицателния прираст за община Антон /10%/ е по-

неблагоприятна спрямо средната за страната, за Югозападния район от ниво 2 и област София. По 

отношение на Югозападния район, от който е част и София град, се бележи ръст в относителния 

прираст. Столицата е главния двигател на демографските процеси, които протичат в областта.  
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 Община Антон е една от слабо заселените общини не само в страната, но и в Югозападния 

район и в областта. Към 31.12.2019 г. населението на община Антон заема 0,02% от това на страната и 

0,07% от това на Югозападния район, и 0,6% от населението на София област.  

 Гъстотата на населението е основен показател, който отразява демографската ситуация. Като 

цяло средната гъстота на населението за София област е по-ниска от средната за страната, като това се 

дължи  до-голяма степен на София град и неговото влияние. Наблюдава се тенденция за  намаляване 

на жителите на всички териториални нива и се отчита спад на показателя за гъстота на населението, 

както на областно ниво, така и за община Антон. 

Гъстота на населението на община Антон 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

19.8 19.4 19.3 19.2 19.1 19.3 

 

5.3. Раждаемост и смъртност 

 Социално-икономическите и демографски процеси са пряко свързани със състоянието на 

човешките ресурси. Здравеопазването, образованието и социалната стабилност на жителите определят 

качеството на средата на живот и нивото на жизнения стандарт. Основен индикатор за измененията в 

демографското състояние и тенденциите за развитие на демографските процеси е различните 

структури на населението. По отношението на гореописаното ще разгледаме демографските процеси 

по структури на населението: естествен прираст, раждаемост и смъртност. 

      В периода от 2013-2020 г., според данни на служба ГРАО на община Антон, раждаемостта на 

територията на община Антон е с ниски стойности на база общия брой живородени деца. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Раждания в община Антон 8 17 12 18 13 11 14 17 

    

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Раждания 

София град 
13107 13799 13452 13489 13597 13060 13075 

Раждания в 

София 
1996 2080 1946 2045 1968 1988 2056 
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област 

   

 Може да се направи заключение, че броят на живородените деца на база 1000 д. в община 

Антон е многократно по-нисък от този на София град, както е по-нисък и в сравнение с други общини 

на територията на София област.  

          Тревожните стойности на живородените деца, които са отчетени на база 7 годишен период, 

както  стойностите отчетени за намаление броя на жителите, предопределят негативна демографска 

ситуация на територията на общината.  

 Друг показател, който е важно да бъде отчетен е ражданията на деца в брак и тези родени 

извънбрачно. Забелязва се тенденция, показваща че децата родени извънбрачно с течение на годините 

са равни или дори повече от тези родени в брак. Тази тенденция не е присъща само за община Антон, а 

и на национално ниво. Трябва да отбележим, че семейните традиции и разбирания на младото 

поколение са по-различни от тези на хората в зряла възраст.  

 За периода 2013-2020 г.  коефициентът на раждаемост за община Антон варира между 10,6% и 

4,5%. Посочените стойности са два пъти по-ниски от средните за страната и над два пъти по-

неблагоприятни спрямо тези за Югозападния район.  

 За периода  2015-2020 г. броят на умиранията в община Антон варира между 32 д. през 2018 г. 

и 23 д. през 2019г. По отношение разпределението на смъртните случаи по пол, през по-голямата част 

от периода преобладават умиранията при мъжете, спрямо тези на жените. Такава тенденция се отчита 

и на национално ниво. За 2019 г. общият брой на смъртните случаи е 23 д, като са починали 9 жени и 

14 мъже. Въпреки ниските стойности на умиранията за община Антон, отнасяйки смъртните случаи 

към броя на жителите се явява тревожна тенденция. 

 Коефициентът на смъртност на населението на община Антон варира между 10 и 22% за 

отчетния период от 2015 г. до 2020 г., като посочените стойности напълно съответстват с най-високия 

и с най-ниския брой на умиранията в общината. Коефициентът на умиранията в община Антон се 

определя като равен на средния за област София – 16,8%. Отчетената стойност обаче е по-

неблагоприятна спрямо средната за Югозападния район от ниво 2 /13%/ и за България /16%/ за 2019 г. 

 Важно е да се отбележи, че тенденцията за смъртността на национално ниво за 2020 г. е за ръст 

на умиранията. Това се дължи и на пандемията от Коронавирус инфекция-COVID 19. Като според 

данни на НСИ коефициентът на смъртност за началото на 2020 г. варира между 13 и 14%, а към края 
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за месеците ноември и декември стойностите са се повишили до 34 и 35%, като се има предвид, че има 

смътност, която поради спецификата на пандемичната обстановка не е вписана и съответно отчетена. 

Данните за смъртните случаи произтекли от корона вирус инфекция ще са най-точни и пълни след 

приключване на пандемията. 
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5.4. Естествен и механичен прираст на населението 

 Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през 

последните две десетилетия се отнасят към най-важните социални, икономически, регионални и 

политически предизвикателства в развитието на страната и съответно територията на община Антон. 

Значението на протичащите демографски процеси се подсилва от обстоятелството, че те оказват силно 

влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, 

здравноосигурителната и системата за социална защита. Демографските процеси, които протичат в 

община Антон, са характерни както за Софийска област, така и за страната. 

 Стъпвайки на анализите на показателите раждаемост и смъртност на населението можем да 

изчислим коефициента на естествен прираст на населението на община Антон. Наблюдава се 

тенденция за трайно застаряване на населението, на база демографските процеси, които протичат на 

общинско ниво, ниска раждаемост, нарастваща смъртност и отрицателно миграционно салдо. За 

периода от 2015 до 2020 г. естественото движение на населението се отличава с отрицателна стойност.  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Живородени  

12 18 13 11 14 
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 Починали  

29 23 28 32 23 

 Естествен прираст  

-17 -5 -14 -21 -9 

  

 В изследвания период 2015-2020 г., механичният прираст на населението се характеризира с 

положителна стойност през годините. Отчетените стойности на показателя за предишни години са 

отрицателни, като с най-неблагоприятна стойност се отличава 2015 г., когато механичният прираст е в 

порядъка на -7 души. През годините се забелязва, че броят на заселените средно е 30,6 д., при 22,2 д.  

изселени, за последните две години се забелязва трайна тенденция за положителен механичен прираст 

и то с благоприятни стойности в сравнение с броя на населението на общината към момента. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заселени 

18 21 29 32 53 

Изселени 

25 22 24 18 22 

Механичен прираст 

-7 

 

-1 5 14 31 

    

 Поради близостта на община Антон до столицата, движението на човешките ресурси извън 

територията на общината е насочено най-вече към гр. София. 

5.5. Полово-възрастова структура на населението 

 Според данни на Националния статистически институт съотношението между мъжете и жените 

в община Антон е 789 мъже, формиращи 49,3% от населението, и 810 жени равняващи се на 50, 7%, 

към декември 2019 г. 

 Възрастовата структура е неблагоприятна за населението на община Антон, като това е 

тенденция и през последните години.   Тревожен е фактът, че  броят на населението на възраст 70 и 

повече години е най-голям, а именно 14,9% от жителите на общината. От друга страна, населението 

във възрастова група от 0 до 4 години заема само 4,5 % за 2018 г. 
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 По отношение на съотношението между различните възрастови групи по пол, прави 

впечатление, че в някои възрастови групи преобладава мъжкото население, докато при други, броят на 

жените е по-голям от този на мъжете. Като цяло съотношението между половете е приблизително 

равно без съществени разлики. Разликата става все по-драстична при жителите над 70 и повече от 70 

годишна възраст, където тенденцията за превес е в голяма полза на жените. Това се дължи на факта, че 

смъртността на хората от мъжки пол е по-висока, като това са стойности на национално ниво.  

 Влошаването на  възрастова структура на населението е резултат от констатираните тревожни 

стойности на някои основни демографски показатели, сред които: динамика на населението, 

раждаемост, смъртност, естествен прираст. Прави впечатление големият брой на жителите на 

общината, които попадат в по-висока възрастова група, като те формират 19 % от населението на 

общинско ниво. 

Графика 

за разпределени по жени и мъже до 10 000 жители на национално ниво 

 

 Коефициентът на демографско заместване, който характеризира възпроизводството на 

трудовите ресурси, е основен елемент при особеностите на възрастовата структура на населението. 

Именно той определя броя на влизащите в трудоспособна възраст /населението на възраст от 15-19 г./ 

и броя на излизащите от трудоспособна възраст /населението на възраст от 60-64 г./. 

 Прогнозата до 2035 г. показва, че населението в района ще намалява и застарява. 

Предизвикателство пред икономическия растеж, ще бъде значителното свиване на населението в 

района и заедно с това, намаляването на трудоспособното население. 
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 Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда ще поражда 

необходимостта от въвеждането на съвременни и подходящи форми на обучение и учене през целия 

живот. Увеличаването на относителния дял на населението на възраст над 65 години ще увеличи 

натиска върху публичните услуги, здравеопазването, социалните грижи и пенсионната система. 

 Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в сферата на 

образованието и в мрежата от учебни заведения. 

 Според последните статистически данни, коефициентът на демографско заместване в община 

Антон е 65,5%, т.е. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 65,5 лица влизащи в 

трудоспособна възраст. 

5.6. Етническа структура на населението 

Всички данни, събирани по отношение на етническата структура на населението в страната са 

резултат от етническото самоопределяне, което е право на личен избор на всеки български гражданин 

да посочи своята етническа принадлежност при преброяването на населението на Република България. 

Един от  методите за събиране на данни за структура на етническите групи е анкетното проучване.  

Най-голям дял от жителите на общината се самоопределят към българската етническа група, а 

именно 90,8%, равняващи се на 1389 д. от хората с етническо самосъзнание. Този дял е по-висок от 

средния за страната /83,9%/ и по-нисък от този за областта, където представителите на българската 

етническа група, формират над 91% от отговорилите. 

На втора позиция е делът на жителите, които не са се самоопределили по етническа структура.  

Ромската етническа група заема трето място в структурата на населението – малко над 2%. Тази 

стойност е над два пъти по-ниска за средната за страната и над три пъти по-ниска от тази на областно 

ниво. Във връзка със стремежа към намаляване на риска от социално изключване и изолация на 

представители на ромската етническа група на областно ниво е разработена Областна стратегия за 

интегриране на ромите в Софийка област /2012-2020 г./ В стратегическия документ са заложени шест 

приоритетни области на въздействие, а именно образование, здравеопазване, жилищни условия, 

заетост, върховенство на закона и недискриминацията, култура и медии. 

На следващо място се нареждат отговорилите на въпроса за своето етническо самоопределение, 

които са заявили, че се отнасят към други етнически групи. А на последно място са жителите, които са 

се самоопределили, като принадлежащи към турския етнос.  
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По данни на НСИ, броят на хората, дали отговор на въпроса за своето вероизповедание по 

време на последното преброяване на населението са близо 86% от населението на община Антон. Най-

голям дял в конфесионалната структура, заема източноправославното население -81,1%, на следваща 

позиция с 16,2% са хората, които не се самоопределят, 2,1% се самоопределят към „друго 

вероизповедание―, а към мюсюлманското вероизповедание 0,3%. 

Националният статистически институт не предоставя данни за броя на жителите, които по 

време на последното преброяване са се самоопределили към католическото и протестантското 

вероизповедание. Тези данни са определени за конфиденциални съгл. Чл. 25 от Закона за статистиката. 

 

5.7. Икономическа активност на населението 

 Важен проблем за община Антон е ниският дял на лицата под трудоспособна възраст, защото 

от тях зависи, колко лица ще преминат следващите години в трудоспособна възраст, а това ще 

рефлектира върху икономическия и демографския облик на общината.  

 Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира и върху размера и 

качеството на трудовите ресурси. Видно от фигурата по- долу застаряващото население в Софийска 

област е близко до средното за страната (от 19 до 25 %, но варира за отделни части от територията на 

областта).   

 Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда с постоянно 

променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на заетите, поражда 

необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот, което е част от приоритетните политики 

на община Антон. 
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 Застаряването на населението оказва влияние и върху коефициента на естествен прираст на 

населението. Коефициента на естественият прираст е отрицателен и за общината е двойно по-малък 

спрямо този в страната. 

 Изводът, който се налага е, че икономически активните лица все още заемат значителен дял във 

възрастовата структура на населението, но населението на община Антон бележи тенденция на 

намаляване и застаряване.  Застаряването на населението, безработицата, намаляването на доходите 

на голяма част от населението и влошения социален статус са фактори, които директно влияят върху 

увеличение на заболеваемостта и общата смъртност, както за областта, така и за страната. 

 Други фактори, оказващи влияние върху негативните здравно-демографски показатели са: 

нездравословен начин на живот, неблагоприятна околна среда, тютюнопушене, нерационално и 

небалансирано хранене, психосоциалният стрес и други. 

5.8. Безработица и заетост 

 Заетостта е широко използван показател при анализ и оценка на социално- икономическото 

развитие на различни териториални единици. В ЕС се счита, че увеличаването на заетостта създава 

условия за поддържане и увеличаване на населението. Изхождайки от тази теза, заетостта се разглежда 

като една от възможностите за решаване на някои от проблемите на тези райони във връзка с 
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осъществяване на устойчивото им развитие. Трудовата заетост е сред най-силните. Тя осигурява 

необходимите доходи за издръжката на семействата и най-вече на децата. Ниското равнище на 

доходите, високото равнище на бедност, голямата група от хора застрашени от изпадане в бедност, 

заедно с високото равнище на безработицата формират високо равнище на социална нестабилност, 

ниска раждаемост и миграция. 

 По официални данни броят на заетите лица на 15-64 годишна възраст в община Антон е 57,5%, 

като общината бележи ръст с 0,3 % спрямо заетостта в Софийска област 57,2%.  

 Според данни на НСИ към 31.12.2018 г. коефициентът на безработицата в община Антон 5,5% 

от икономически активното население на 15-64 годишна възраст.  

 По данни от отчетни доклади на Областна стратегия за развитие на Софийска област за 2014-

2020 г., община Антон е една от шестте общини в областта, за които през последните години се отчита 

трайно намаляване на коефициента на безработица.  

 Всекидневните трудови миграции на населението са важна характеристика на пазара на труда. 

Според статистическите данни лицата, които живеят и работят в населеното място са 39,6% от заетите 

на 15 и повече навършени години. Лицата, извършващи всекидневни трудови миграции са 58,7% от 

заетите лица в разглежданата възрастова група, т.е. всекидневните трудови мигранти на 1000 заети 

лица са в порядъка на 569,0 д. Този интензитет на всекидневните трудови пътувания отрежда на Антон 

едно от първите места в страната. Това е в резултат на спецификата на самата община и на това, че тя е 

представена само от едно населено място – административният център с. Антон. 

 Данните относно равнището на безработицата за 2020 г. са силно повлияни от ситуацията с 

пандемията от  COVID- 19, като увеличаването на процента безработни е тенденция в цялата страна. 

Следва да се отбележи статистическата тенденция през предходните пет години за намаляване на 

процента безработни лица, съответно като през 2015 г. тя е 11,1 %, като този процент през 2019 г. се 

свива до 4,86%. Тази тенденция е особено видима на предложения по- долу графичен модел на 

безработица в Община Антон. 

 

Коефициент на безработица за община Антон  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 
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10. 8 % 9.0  % 11.1  % 6.4  % 6.8  % 5.5 % 4,86% 

 

 Статистическите данни за безработицата не отразяват в пълна степен действителното състояние 

на заетостта, поради факта, че голяма част от безработните лица не са регистрирани в бюрата по труда.  

 

5.9. Доходи 

 Основен източник на финансови средства за домакинствата в страната е работната заплата на 

заетите лица. За голяма част от населението в над трудоспособна възраст, както и за социално слабите 

жители, социалните помощи и пенсиите са единствен източник на средства. 

 По данни на НСИ за периода от 2015 до 2018 г. (последни данни), размерът на работната 

заплата на територията на община Антон нараства от 6326 лв. през 2015г., на 8722 лв. през 2018 г. 

Тоест се отчита ръст, равняващ се на 2396 лв.  

 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение за община Антон 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

6326 лв. 7030 лв. 7467 лв. 8722 лв.  

 

 По данни на Института за пазарна икономика, броят на наетите лица по трудово 

правоотношение в частния сектор за 2018 г. е 80 души. Броят на наетите в публичния сектор е 70 

души, което сформира дял  45,5% от общо наетите лица. Средната работна заплата на наетите в 

публичния сектор за 2018 г. в община Антон е 864 лв. 

6. Здравеопазване 

 Анализът на здравеопазването за територията на община Антон се извършва от гледна точка на 

равния достъп до здравни услуги на населението, както и от гледна точка на достъпа на жителите до 



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 42 

 

навременна болнична и извънболнична помощ. Функционирането на здравната система на дадена 

територия играе важна роля за качеството на живот на населението. 

 Структурата на здравеопазването в община Антон е представена от един Здравен дом, една 

Амбулатория за индивидуална профилактика за първична медицинска помощ по дентална медицина. 

Към 2019 г. по данни на Института за пазарна икономика на един общопрактикуващ лекар в общината 

са пречилени 1453 пациента, което е тревожна статистика.  

 На 11.11.2020 г., в с. Антон официално беше открит нов зъболекарски кабинет в Здравния дом в 

населеното място. Кабинетът е обновен със съдействието на община Антон. 

 На територията на община Антон не функционира МБАЛ-Многопрофилна болница за активно 

лечение. Но по данни на НСИ на територията на Софийска област функционират общо 16 лечебни 

заведения за болнична помощ в това число 8 Многопрофилни болници за активно лечение, 7 

Специализирани болници за активно лечение СБАЛ и 1 център за психично здраве. Лечебните 

заведения са разположени на територията на градовете: Ботевград, Годеч, Елин Пелин, Етрополе, 

Ихтиман, Пирдоп, Самоков и Своге. Болничното лечение на жителите на община Антон се 

осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение в Пирдоп. Достъпът на гражданите до 

лечебното заведение е пряко свързан с необходимостта от пътуване до гр. Пирдоп, който се намира на 

разстояние от 7,9 км от с. Антон.  

 Друг фактор, който оказва благоприятно въздействие е неголямата отдалеченост на територията 

на община Антон от столичния град, 88 км. Тази близост играе важна роля по отношение на достъпа 

на жителите на община Антон до специализирана и квалифицирана медицинска помощ от всякакъв 

характер. 

7. Образование 

 На територията на общината е изградена и функционира необходимата мрежа от образователни 

институции, предлагащи адекватни образователни услуги. 

 Образователната система играе важна и първостепенна роля за успешната професионална 

реализация, както и за повишаване на конкурентноспособността на човешките ресурси. 

 Основен национален приоритет, който е в унисон с образователната политика на община 

Антон, е обхващането на децата от ранна детска възраст в системата на предучилищното образование, 

както и задържането на по-големите ученици в образователната система. Реинтеграцията на деца и 
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ученици в системата на предучилищното и училищното образование също е национален приоритет, 

както е приоритет и за община Антон.  

 На територията на общината функционира една целодневна детска градина ЦДГ „Българче―. По 

данни на общинска администрация Антон  целодневната детска градина се посещава от 38 деца, 

разпределени в 2 детски групи, а именно 1-ва група с 23 деца и 2-ра група с 15 деца. По данни на 

института за пазарна икономика за 2019 г. в системата на предучилищното образование са ангажирани 

3 педагогически специалиста, които отговарят за средно 12 деца всеки.  

 Броят на общообразователните училища в община Антон в периода на учебните години до 2020 

г. остава непроменен – на територията на общината функционира едно общообразователно училище 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий―, в което се обучават 90 ученика през учебната 2019-2020 г. Броят на 

паралелките също се запазва непроменен от I – IV клас и от  V-VII клас. 

 

Учебна 

година 

Училища I – IV клас V-VII клас 

паралелки учители учащи паралелки учители учащи завършили 

2014/2015 1 4 4 58 3 7 39 10 

2015/2016 1 4 4 60 3 7 39 17 

2016/2017 1 4 4 58 3 7 32 10 

2017/2018 1 4 4 54 3 7 38 10 

2018/2019 1 4 4 47 3 7 39 10 

2019/2020 1 4 4 36 3 7 38 16 

2020/2021 1 4 4 33 3 7 33 0 

  

 Всички деца подлежащи на задължително обучение на територията на община Антон са 

обхванати в системата на образованието, по официални данни на общинска администрация Антон. 
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8. Социални услуги 

 Социалната политика, която прилага община Антон е отражение на социалната политика, която 

се прилага на национално ниво. Усилията, които се полагат са пряко насочени към превенция на риска 

от социална изолация на обществените групи в неравностойно положение, както и социалното 

включване на уязвими групи от населението. Стремежът към интеграция на хората, които се отнасят 

към т. н. уязвими групи, е насочен към лицата с психически и физически увреждания, както и към 

представителите на ромската етническа група, за които съществува потенциален риск от социално 

изключване. 

В Стратегия за развитие на социалните услуги в област София за 2016-2020 ., главни приоритети за 

прилагане на социалните политики са: 

Превенция и подкрепа за децата в риск и техните семейства 

 Социално включване за хората с увреждания 

 Достоен живот за старите хора 

 Услуги за други рискови групи и изолирани общност 

 Община Антон изпълнява Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 

2016-2020 г. 

 В период на пандемична обстановка националната социалната политика полага усилия за 

подкрепа както на хора в неравностойно положение, на хора пряко засегнати от коронавирус 

инфекция, така и на хора поставени под карантина. Помощта е освен финансова, за бизнеса и отделни 

сектори на икономиката, така и насочена към отделната личност – като съдействие за закупуване на 

хранителни продукти, лекарства, съдействие при заплащане на сметки по режийни разходи и др. 

 Общинска администрация Антон изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора, лица 

с увреждания и самотни родители в община Антон‖, от който се възползват 9 д. като основните цели 

на проектното предложение са: Предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на застрашените 

в най-голяма степен от COVID-19 лица за преодоляване последиците от коронавируса и  изграждане 

на капацитет за предоставяне на адекватна и своевременна патронажна грижа. 
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 Освен  гореописания проект община Антон е бенефициент и по програма  „Топъл обяд у дома в 

условия на извънредна ситуация - 2020―. От проекта са обхванати 106 д., като съдействие за работата 

по проекта оказва Домашния социален патронаж към община Антон. 

 Тъй като община Антон е представена от едно населено място, а именно с. Антон, социалните 

услуги, от които се възползват и жители на община Антон са разположени в други населени места. На 

територията на община Пирдоп е изграден Център за обществена подкрепа ЦОП, който обслужва 

общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч.  

 Стремежът за развитие на възможно най-широк кръг от социални услуги в общността, които да 

бъдат изцяло съобразени с индивидуалните потребности на хората, играе ролята на един от основните 

приоритети, залегнали в Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. В тази 

връзка в Златица функционира Дневен център за възрастни и деца с увреждания, от услугите на който 

могат да се възползват и населените места, който са разположени в близост. 

 На територията на община Антон функционират Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида с 

капацитет по 30 д. Изпълняват се дейности по Механизма за лична помощ, където хората с 

увреждания могат да подават заявления за ползване на лична помощ, на база на влезлите в сила Закон 

за личната помощ и Наредба РД-07-7/28.06.2019 г. В механизма „Лична помощ― се регламентира кой 

има право на тази помощ и как ползвателите да се включат в  механизма. В община Антон се 

изпълняват дейности за развитие и на Приемната грижа. 

 Социалната политика, която се прилага от община Антон е в унисон с националната и 

европейската социална политика. 

 

9. Културно историческо наследство 

 9.1. Исторически данни 

 В Златишко-Пирдопското поле са установени раннонеолитни и по-късни поселения, което 

показва, че районът е обитаван активно и продължително през праисторическата и следващите епохи, 

тъй като предлага благодатни условия на живот. 

Близката по територия „Култура Чавдар I‖ е едно от огнищата на т. нар. неолитна революция у 

нас. Артефакти от тази епоха се откриват и в други местности, разположени край водоизточници, 
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което показва, че в региона е имало и други селища от тази епоха. По данни на древните автори земите 

от този район попадат в пределите на Одринската държава. Тракийското племе, обитавало земите 

около с. Антон, се наричало великокойлалети, част от бесите. През 43г. сл. Хр. земите в околността 

стават част от римската провинция „Тракия‖, като римското присъствие е засвидетелствано от 

единични находки на монети и битова керамика. 

 Находка на златна монета от времето на император Лъв I (457-474 г.) свидетелства, че живота 

тук е продължил и през ранновизантийската епоха. В края на V-и век и през първата половина на VI-

ти, в западна посока се изгражда и съществува до късното Средновековие като значителен духовен 

център известната Еленска базилика. 

 Към края на VI-ти и началото на VII-ми век земите се населват от славяните. Доказателство за 

това е и славянския произход на името на селото „Лъджане‖ (или „Лъжане‖). Предполага се, че 

околностите на с.Антон са включени в пределите на Първото българско царство при превземането на 

Сердика от Хан Крум около 809г. Според проф. Петър Мутафчиев в границите на землището на с. 

Антон е съществувало старо българско селище, както и съседни калета, като разположението на 

средновековното селище е било на около два километра южно от днешното село. 

 При управлението на цар Калоян районът трайно се вписва към пределите на Търновското 

царство, към което (с кратки изключения) остава до падането на България под Турско робство. 

Българските владетели изграждат в тази част на земите си мощна укрепителна система, базираща се на 

поредица от крепости, които били разположени на околните върхове в Стара планина и Средна гора. В 

района на община Антон такива е имало на десния бряг на река Тополница. 

 Земите в поречието на р. Тополница през XIII и XIV в. постепенно се присъединяват към 

голямото имение на  болярина Смилец. Територията е била  важна за българската държава, тъй 

като тогава в била гранична с Византия, през нея са минавали стратегически съобщителни връзки 

и е имала стопанско значение. Смилец е избран за български цар и тукашните земи остават под 

владението на брат му деспот Войсил, а след това на третия брат – Севастократор Радослав. След 

възцаряването си Теодор Светослав успява да наложи властта си и над земите на своя 

предшественик Смилец, а след него властва Елтимир, който през 1306г. отцепва региона от 

българското царство и минава на византийска страна. През 1308г. земите отново са присъединени 

към границите на българското царство. Когато управлението се поема от Войсил,  той признава 

върховенството  на византийския император Андроник III и получава титлата „Деспот на 

България‖. Така върху някогашната голяма територия, в която влиза и землището на с. Антон, се 
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изгражда едно от първите самостоятелни български княжества с главен град Копсис, обхващащо 

територията от двете страни на Средна гора от Софийското поле до Тулово и Сливен. По-късно 

Михаил Шишман отново присъединява тези земи към българското царство и те остават подвластни и 

на следващите търновски владетели – Иван Александър и Иван Шишман. 

 Районът попада под властта на османските следжукски турци приблизително по едно и 

също време със София (1382/1385г.). Настъпват големи демографски промени – изчезват български 

села и се появяват нови с преобладаващо мюсюлманско население. 

 По време на Дългия поход на полско-унгарския крал Владислав III Ягело и Янош Хунияди 

в целия регион – от с. Петрич до с. Антон се разполагат водените от тях кръстоносни войски. 

Цялата област става поле на битки, като първото сражение се е провело в долината при Златица. 

 По всяка вероятност жителите (предимно мюсюлмани) на селата Коланларе (дн. Чавдар), 

Карлъ Обасъ (дн. Карлиево), Клисе къой (дн. с. Църквище), Лъджане (с.Антон) и Душанци са били 

натоварени с охраната на двата прохода, през които се осъществява връзката с Тракия – единият е от 

Никопол през Ловеч, Етрополе, Златица към с. Петрич и с. Поибрене за Пловдив и другият от 

Етрополе през Златица и местността „Медет‖ към Панагюрище пак за Пловдив. 

Основният поминък е било земеделието и животновъдството, като развити са били и 

металообработването и доставката на желязо и железни предмети за османската армия. 

По време на Априлското въстание с. Лъджане е населено предимно с мюсюлмани и не взима 

участие във въстаническите действия. След Освобождението селата Антон и Душанци, остават в 

пределите на Източна Румелия. 

В началото на ХХ век селото увеличава своето население и променя етническия си състав като 

предимно българско. След 1944г. в селото е образувано първото в Софийска област ТКЗС. 

 По инициатива на партийната организация след обсъждането на проблема, че в България 

има 5 селища с такова име, се взема решение да  се преименува по псевдонима  на  един от  своите  

герои-партизани  –  Стефан Минев-Антон.  С Указ №567 от 27 октомври 1950 г., въз основа на 

решение №23 от 23 октомври на най- висшата държавна институция селото се преименува като Антон. 

9.2. Недвижими културни ценности 

 По   списъка   на   НИНКН   недвижимите   културни   ценности   на   територията   на общината 

са: 
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 Партизанска землянка, м.―Въртопо―, 13 км североизточно; 

 Църква „Свети Пророк Илия―; 

 Антично селище, м. ―Кръста―, 2 км южно; 

 Надгробна могила „Косуловата могила‖, м. ―Топ курия―, 2 км южно; 

 Надгробна могила Турските гробища, м. ―Топ курия―, 2 км южно; 

 Надгробна могила, ляв бряг на Дебелска река, 4 км югоизточно; 

 Надгробна могила, м.―Беровица―, 4 км югоизточно; 

 Две надгробни могили, м.―Беровица ―, 4 км югоизточно; 

 Надгробна могила , 2 км източно от м. „Беровица‖; 

 Надгробна могила, м. ‖Маджар тепе‖, 3 км югоизточно; 

 Надгробна могила, м. ‖Козница‖, 5-6 км източно; 

 Могилен некропол, м. ‖Козница‖, 5-6 км източно; 

 Надгробна могила, м. ‖Въртопско кале‖, 10км източно; 

 Средновековна крепост, десен бряг на р. Тополница, 10 км източно; 

 Средновековно селище, десен бряг на р. Тополница, 10 км източно. 

 

 Единственият обявен в Държавен вестник (бр.87 от 1979г.) паметник на културата с местно 

значение в общината е Партизанска землянка, м. ―Въртопо―. Църквата „Свети Пророк Илия‖ в селото е 

декларирана като паметник на културата с художествена ценност, като интерес представляват 

иконостасните двери и отделни икони. Останалите  тринадесет  декларирани  паметника  са  

археологически  –  селища, крепост и могили. От античността са декларирани Антично селище, 

могилен некропол и единични могили. От  Средновековието  има  декларирани  останките  на  

средновековно  селище  и средновековна крепост. В селото не са декларирани Архитектурно-

строителни паметници. В Археологическата карта на България за Община Антон фигурират едно 
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антично селище в м. ‖Кръста‖, 4 могилни некропола в местностите „Аджиков асак‖, „Козница‖, 

„Голямо гламе‖, „Малко гламе‖ и 34 могили. Три от могилните некрополи и съответно 18 могили не са 

декларирани от НИНКН. Средновековните крепост и селище не са отразени в АКБ. 

 Недвижимите културни ценности се класифицират въз основа на тяхната принадлежност към 

определен исторически период, научната и културната област, към която се отнасят, пространствената 

им структура и териториален обхват и степента на застрашеност. 

Период Брой НКН 

Праисторически - 

Антични 11+18 

Средновековни 2 

Възрожденски 1 

От ново време - 

От най-ново време 1 

Таблица на недвижимите културни ценности спрямо тяхната принадлежност 

 Основният брой паметници са археологически, като най-много са структурите от 

античността - могили. 

 Църквата е единственият възрожденски паметник на културата в общината, няма значими 

представители на жилищната архитектура от този период. От най-новото време е регистрирана 

партизанска землянка. Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите 

културни ценности са: археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени, 

урбанистични, културен ландшафт, парково и градинско изкуство, етнографски и културен маршрут 

и за територията на общината са разпределени по следния начин. 

 

Научна и културна област Брой НКН 

Археологически 13+18 

Исторически 1 

Архитектурно-строителни - 

Художествени 1 

Урбанистични - 

Културен ландшафт - 

Парково и град. Изкуство - 

Етнографски - 
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Културен маршрут - 

Таблица НКЦ според научната и културната област, към която се отнасят 

 На територията няма декларирани или обявени архитектурно-строителни паметници на 

културата, няма запазени (не са създавани) ценни образци на строителството и архитектурата от 

Възраждането или по-ново време. 

 Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности 

са единични и групови, като при определянето на статута на недвижимите културни ценност за 

могилните некрополи може да бъде определен групов. 

 По смисъла на чл.146 от ЗКН, ал.3 археологическите обекти имат статут на културни ценности 

с категория национално значение до установяването им като такива по реда на този закон. За 4 от 

обектите в декларационното писмо са вписани като недвижими културни ценности с местно 

значение (предварителна категория), независимо, че са археологически. 

 

Научна и културна стойност и обществена значимост Брой НКН 

Световно значение - 

Национално значение 11+18 

Местно значение 4 

Ансамблово значение - 

 

Таблица  НКЦ според културна и научна стойност 

Поради факта, че не са извършвани археологически разкопки в недвижимите културни 

ценности, не може да се даде точна характеристика на тяхната значимост и научна стойност. 

На територията на общината има два военни паметника: 

 Паметник на убитите жители на Антон във войните 1912-1913; 1915-1918г, намиращ се в 

двора на църква „Св.Пророк Илия‖ ул. България № 45. 

 Паметник на убитите жители на Антон в Отечествената война 1944-1945г. (паметна плоча, 

намираща се в Централен парк на община Антон). 

Описание за всеки един от археологическите обекти – местоположение, находки, състояние, 

достъпност, възможност за експониране и др., е дадено в техните картони от АИС АКБ, които не 
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могат да бъдат публикувани съгласно Наредба №Н-2 от 06.04.2011г. за създаване, поддържане и 

предоставяне на информацията от АИС АКБ. 

9.3. Пространствено разположение 

 Единствената  недвижима  културна  ценност,  декларирана  в  селото  е  църквата „Пророк 

Илия‖. Археологическите обекти са разположени неравномерно извън урбанизираната територия на 

селището, като повечето от могилите са групирани в некрополи. Поради ниската степен на 

идентифициране и изследване на културното наследство в общината не могат да се дефинират 

пространствените взаимоотношения между отделните обекти на културна памет, настоящата 

информация за археологическите обекти е недостатъчна, за да бъдат определени визуални 

кореспонденции, исторически и културни ландшафти на района. 

 

Пространствено разположение на културно историческото наследство 
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9.4. Библиотечна и читалищна дейност 

 Читалище „Христо Ботев-1925― е единственото читалище на територията на общината. Към 

него функционира библиотека, която е част от програмата за „Глобални библиотеки-България― за 

осигуряване на информационно и телекомуникационно оборудване и интернет.  

 Сформирани към читалището са: детски танцов състав за народни танци, детска вокална група, 

женски тригласен хор за обработен фолклор и женска група за естрадни песни. 

 Общината проактивно търси възможности за подпомагане на групите към читалището чрез 

европейско финансиране, за обновяване на материалната база и др.  

9.5. Културни събития 

 Културният календар на Антон се актуализира ежегодно в нея влизат всички национални 

празници, както и традиционни събития с местно и регионално значение. 

Дата Място 

Наименование 

на събитието-

описание 

Организатори Финансиране 

03.03.2020 г. с. Антон Национален 

празник-

празничен 

концерт 

НЧ, ОУ, 

Община 

община Антон 

18.02.2020 г. с. Антон Честване 139 

години от 

обесването на 

Васил Левски – 

Рецитал 

 

НЧ ,Църковно 

настоятелство 

община Антон 

01.05-

06.05.2020 г. 

с. Антон Празник на 

община Антон, 

Гергьовден 

Община, НЧ, 

ОУ 

община Антон 

24.05.2020 г. с. Антон Ден на 

българската 

просвета и 

ОУ, Община община Антон 
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култура и на 

славянската 

писменост 

06.09.2020 г. с. Антон Ден на 

съединението  

Община  

22.09.2020 г. с. Антон Ден на 

независимостта 

Община община Антон 

Други празници 

06.01.2020 г. с. Антон Йорданов ден-

традиционно 

хвърляне на 

кръста в р. 

Селска 

Община, църква  

21.01.2020 г.  с. Антон Бабин ден-Ден 

на родилната 

помощ 

Община, БЖС община Антон 

01.03.2020 г. с. Антон Ден на 

самодееца и 

посрещане на 

Баба Марта 

Община, ОУ, 

НЧ, ЦДГ 

община Антон 

17.03.2020 г. с. Антон Сирни заговезни Община, НЧ община Антон 

02.06.2020 г. с. Антон Ден на Ботев, 

(годишнина от 

убийството на 

Стефан Минев- 

Антон) 

Община община Антон 

20.07.2020 г. Църковен 

двор 

Храмов празник 

–  Св. Илия 

Община Антон, 

църковно 

настоятелство 

община Антон 

31.08.2020 г. Стара планина Традиционен 

поход по билото 

на планината 

Общината община Антон 

15.09.2020 г. Двора на ОУ Първи учебен ОУ, Община община Антон 
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ден 

12.10.2020 г. с. Антон Ден на 

българската 

община – 

отворени врати  

Община община Антон 

01.11.2020г. с. Антон Ден на 

народните 

будители 

ОУ, Община, 

НЧ 

община Антон 

24-25.12.2020 

г. 

с. Антон Коледа-коледен 

концерт 

НЧ, ОУ, 

Община 

община Антон 

31.12.2020 г. с. Антон Нова Година-

традиционно 

посрещане на 

центъра в 

населеното 

място 

НЧ, Община община Антон 

 

9.6. Културни и природни забележителности  

 Еленската базилика - представлява руини от унищожения манастир Свети Илия. Намира се на 

2 км от град Пирдоп. Според археолози базиликата датира от V-VI век. Манастирът е бил 

действащ до 1700 г., когато турски войски са я разрушили и опожарили. Базиликата е от типа 

укрепени храмове и е единствена по рода си на Балканския полуостров. Тя е обявена за 

национален културен паметник. 

 Еленски манастир Св. Пророк Илия - от Еленският манастир Св. Пророк Илия днес са 

останали само руини, разказващи вековна история. Разположен е на около 3 км от град Пирдоп. 

Манастирът е изграден през IV век по византийски архитектурен стил. От тогава до XVII век 

той е културно и книжовно средище на българите, след което бива разрушен от турците. Днес 

някои части от манастира са реставрирани, но като цяло комплексът представлява само руини. 

Обявен е за паметник на културата.  

 Водопад Пеперудата - Водопад Пеперудата е разположен между с. Антон и град Клисура - до 

Подбалканския път. Височината му е около 20 метра.  
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 Резерват Боатин - Боатин е природен резерват в най-западната част на Централен Балкан, на 

800-2000 м надморска височина. Тук е тайнственото царство на бука - огромни дървета 

покриват голяма част от резерватната територия. Някои от тях достигат от сто и седемдесет до 

двеста и двадесет години. Това е и един от най-обширните в Европа защитени букови масиви. 

На височина стволовете са по-високи от 40 метра.  

10. Спорт и отдих 

 Спортната  инфраструктура  в  община  Антон  се  състои  от  един  обект,  общинска 

собственост: Стадион, разположен северно от селото с площ от 11 184 м
2
. Няма изградени 

технически  съоръжения и спортна  площадка, но  община Антон има намерение да се изработи 

проект за реализирането й.  За периода 2021-2027 г. се предвижда изграждането на модерен физкултурен 

салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий―. Физкултурният салон ще бъде изграден с 

финансовата  подкрепа на фонд „Земеделие― и със средства от общинския бюджет на община Антон.  

 Приоритет за общинската администрация е модернизирането и изграждането на нови спортни 

съоръжения, детски площадки и обособяване на зони за отдих.  

11. Транспортна, железопътна инфраструктура и пътна мрежа 

 Важна транспортна артерия с национално и регионално значение, преминаваща през 

територията на община Антон е: първокласен път I-6, преминаващ през северната част на общината, 

който е с важно транспортно значение. Той води своето начало от ГКПП Гюешево / гранично 

контролно-пропускателен пункт между Република България и Република Северна Македония/ и 

осъществява транспортна връзка между столицата София и град Бургас, като преминава през град 

Карлово, наричан още Подбалкански път. 

 Републиканската пътна мрежа, която преминава през територията на община Антон е с 

дължина 13 км. Общинските пътища, четвъртокласна пътна мрежа, са с дължина от 20,7 км. Уличната 

мрежа в село Антон е с дължина от 25 км, а към полските и горски пътища се отнасят 18 км. През 

територията на общината не преминават автомагистрали, второкласни, както и третокласни пътища. 

 Транспортно-географското положение на територията благоприятстват достъпа на жителите на 

с. Антон както до населени места в област София, така и Югозападния район от ниво 2. Благоприятна 

е и транспортната свързаност между територията на общината и различни части на страната. На юг от 

територията на населеното място преминава второкласен път II -37, който е отклонение на 
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първокласен път I-3 и свързва северната и южната част на страната. Второкласният път II -37 пресича 

териториите на областите София, Пазарджик, Смолян. Преминава през редица населени места в тези 

области, като край Пазарджик пресича автомагистрала Тракия, която е част от трансевропейски 

транспортен коридор №8 Бари/Бриндизи-Дурас/Вльора-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Стара Загора-

Сливен-Бургас/Варна. Този транспортен коридор свързва Адриатическо с Черно море, като в рамките 

на България провежда транзитните транспортни потоци по автомагистрала „Тракия―. 

 

Схема на транспортната инфраструктура 

 

 Проблем за общинска администрация представлява състоянието на пътищата от 

четвъртокласната пътна мрежа , както и незадоволителните параметри на уличната мрежа. Същите се 

нуждаят от ремонт и рехабилитация. Общинска администрация Антон търси възможности за ремонт 

чрез програми с европейско финансиране или финансиране посредством друг финансов инструмент.  

 Територията е обезпечена от страна на автобусни превози. Ежедневно се осъществяват превози 

от с. Антон до град София. Ангкор Травел е превозвачът, който обслужва населените места в 
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Средногорието, от което е част и община Антон. Автобусите се движат по разписание обезпечаващо 

всички часови диапазони. 

 Подбалканската железопътна линия преминава през част от територията на община Антон, тя е 

с направление София-Карлово-Бургас/Варна. Същата е електрифицирана, като през общината 

преминават 23 км от нея. В община Антон има една железопътна гара-Антон. 

 

12. Водоснабдяване и канализация 

 Населението на територията на област София е добре водоснабдено. Всички 21 общини, освен 

Ботевград, на територията на Софийска област се обслужват от „Водоснабдяване и канализация― 

ЕООД София. 

 По официални данни на НСИ към 31.12.2019 г. жилищният сграден фонд на общината е 

представен от  846 бр. сгради със застроена площ 52 282 кв. м. 98% от населението използва 

обществен източник на водоснабдяване, собствен източник на водоснабдяване използват 1% от 

жителите, 0,6% смесен източник на водоснабдяване, а 0,4% не са водоснабдени. 

Община Антон Общо 

Обществено водоснабдяване 846 

Собствен водоизточник Водохващане Дълбок; 

Водохващане Конски дол; 

Водохващане Гушава. 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

Няма данни 

Няма водоизточник Няма данни 

   

 На първо място, от общия брой домакинства, са домакинствата свързани към обществена 

канализация, на второ място се нареждат домакинствата свързани към септична яма или друго 

пречиствателно съоръжения и на трето място са тези, които не се обслужват от никакви 

канализационни услуги. 
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Община Антон Общо – 740 бр. къщи 

Свързани с обществена канализация 600  

Свързани с изгребна яма 50 

Свързани със септична яма или друго 

пречиствателно съоръжение 

40 

Без канализационна свързаност 50 

 

 На територията на община Антон не функционират станции за отпадъчни води СПСОВ, но на 

територията на област София функционират седем станции, които обхващат територията на 8 

населени места и обхващат 30% от населението в областта. 

 

Схема ВИК община Антон 
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13. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

 Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от водещите фактори за 

изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и 

приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите. 

Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално-

икономически сектори.  

 Подобряването на достъпа до Интернет съответно повишава и използваемостта му, но остава 

по-ниска от страните в ЕС, където над 80% от населението редовно ползва Интернет. Следователно 

въпреки по- високия темп на подобряване на достъпността, догонването на европейските страни 

изисква неговото ускоряване. Покритието с високоскоростен интернет в областта на много добро- над 

99%. 

 Навременната оптимизация на комуникационната инфраструктура на държавната 

администрация чрез изграждане на единна електронна съобщителна мрежа е задължително условие за 

икономическото развитие на страната. Община Антон има осигурена свързаност към единната 

електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация. 

           На територията на община Антон имат покритие мобилните оператори  Telenor, A1 и Vivacom. 

Степента на покритие на GSM мрежа на основните мобилни оператори е близо 100%. Развитието на 

съвременните телекомуникации е насочено към разширяване на честотната лента и на обхвата на 

предоставяните услуги, към все по-пълна конвергенция на съществуващите мрежи и услуги, към 

използването на технологии, задоволяващи потребностите по обем, качество и ефективно изграждане 

и управление на мрежите от операторите. Основна цел е максимално използване на изградената вече 

телекомуникационна инфраструктура и нейното модернизиране с оглед поетапния преход към бъдещо 

поколение телекомуникационни системи. 

 В областта работят основните мобилни оператори, налице са редица фирми, предлагащи 

кабелна телевизия и интернет. Разпространението на широколентовия достъп носи икономически и 

социални ползи и осмисля информационните и комуникационни технологии (ИКТ), и спомага за 

преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на изостаналите райони. 

 На територията на община Антон функционира един пощенски клон на Български пощи. 



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 60 

 

14. Енергийна мрежа, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

 14.1. Енергийна мрежа 

 Електроподаването в община Антон се осъществява посредством националната енергийна 

система, като територията се обслужва от една трансформаторна подстанция между Пирдоп и Златица. 

Общата дължина на въздушните и подземни магистрални електропроводи, минаващи през територията 

на общината, е 16 км. Трансформаторните постове за стопански и битови нужди са 8. Общественото 

обслужване с електроенергия на територията на общината се извършва от електроразпределително 

дружество „ЧЕЗ Разпределение България― АД.  

 

Схема електроснабдяване община Антон 

 Село Антон е електроснабдено и има изградена електроснабдителна мрежа. Един от 

съществените разходи, които общината отделя от общинския бюджет е този за енергия. Икономията на 

енергия е от изключителна важност не само за спестяването на средства, но и за опазването на 

околната среда, намаляването на консумацията и повишаването на качеството на услугите, които се 

предлагат на жителите на общината. 
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14.2. Улично осветление 

В село Антон се използва традиционен тип улично осветление, което е основен консуматор на 

електроенергия за обществени нужди е с висок коефициент на електропотребление и средства. В 

следствие на развитието на полупроводниковата осветителна индустрия и повишаването на 

светлинния добив от енерго спестяващи осветителни тела, този тип осветителни тела правят 

икономически изгодно и обосновано внедряването им в съществуващата осветителна инфраструктура 

в населените места. Сред основните недостатъци на традиционните осветителни тела е изискването за 

специфично оборудване, което води до значителни затруднения и разходи при подмяна на лампата с 

нова. Енергоспестяващото улично осветление има многократно по-дълъг живот и не се влияе от 

характеристиките на електричеството. При традиционното осветление след прекъсване на 

електрозахранването за кратък период от време, лампите се нуждаят от охлаждане преди да стартират 

отново, при енергоспестяващото осветление този негатив е избегнат. 

По тези причини община Антон е предприела стъпки за поетапна подмяна на съществуващото 

улично осветление със средства от общинския бюджет. Очаква се общо да бъдат подменени и 

добавени 330 броя LED-тела. Ремонтът и цялостната подмяната се очаква да приключат в рамките на 

2020 година.  

На територията на община Антон не е изградена газопреносна мрежа. Изграждането на такава и 

газификацията на битовия, публичния и индустриалния сектор в района би имало важно значение за 

повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на екологичните 

показатели както на общината, така и на граничещите с нея общини. Природният газ е един от най-

икономичните енергоизточници за частните и публични потребители, а уредите и инсталациите 

работещи с природен газ работят с максимално малка консумация и коефициент на полезно действие 

приближаващ 100%,  което е предпоставка за значително спестяване на средства. Изграждането на 

отклонения от магистрални газопроводи, с които да бъдат газифицирани общините ще помогне на 

бизнеса и публичния сектор да реализират икономии на енергия и средства и ще повиши енергийната 

им ефективност, което ще намали значително вредните емисии в околната среда.   

Община Антон търси възможности за прилагане на енергийно ефективни мерки за сградите 

общинска собственост и съдейства с информация и експертна помощ за прилагане на енергийно 

ефективни мерки и на частни жилища на територията на общината.  
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14.3. Възобновяеми енергийни източници 

 По отношение на възобновяемите енергийни източници общината притежава най-голям 

потенциал за производство на слънчева, вятърна енергия и енергия от биомаса. 

Основни насоки в развитието на ВЕИ са следните: 

- Изграждане на соларни, термични и фотоволтаични инсталации; 

- Увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори; 

- Използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна енергия 

 

 Политиката, която води община Антон по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източни е отражение на националната и европейска енергийна политика. 

15. Сметосъбиране и управление на отпадъците 

 Генерираните битови отпадъци от територията на община Антон се събират и извозват от 

външен изпълнител, съгласно сключен договор. Събирането на отпадъците се осъществява в съдове 

тип „Бобър― и съдове тип „Мева‖ 110 л., които са равномерно разпределени по територията на 

общината. Събирането и извозването на битовите отпадъци се извършва веднъж седмично – в 

четвъртък. Сметоизвозващият автомобил е МАН ПВ 7890. Отпадъците се депонират на общинското 

депо на община Пирдоп в м. „Сулюманица―, до изграждането на новото регионално депо. С най-голям 

дял от генерираните на територията на община Антон битови отпадъци са фракциите „инертни― – 

24,76 %, „градински― – 24,15%, и „пластмаса― – 16,62. Делът на биоотпадъците е 36,84 %, а този на 

биоразградимите отпадъци – 42,64 %. 

 На 31.01.2020 г. стартира изпълнението на най-значимия към момента проект за подобряване 

управлението на отпадъците в Средногорието. Проектът „Изграждане на компостираща инсталация 

и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица 

за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ обединява усилията 

на седемте общини в района. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 

2020 г.―, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е в размер на 

8 879 238,54 лева, от които 6 616 178,41 лева безвъзмездна финансова помощ и 992 426,76 лева 

национално съфинансиране. 
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 Основната и главна цел на проекта е да се намали количеството на депонираните битови 

отпадъци  на територията на включените в обхвата на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците „СРЕДНОГОРИЕ-ЕКО― общини, като се осигури допълнителен капацитет за 

предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, както и за разделно събиране и 

рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. 

 Община Антон полага усилия за подобряване качеството на околната среда с мерки насочени 

към качествено и ефикасно управление на събирането на отпадъци. 

 

16. Екологично състояние и рискове 

 Екологичното състояние на община Антон се определя от комплексната оценка на отделните 

групи фактори, които имат влияние върху качеството на околната среда. Те показват, че общината се 

характеризира с добро качество на екологична среда. Институционално състоянието и контрола на 

околната среда се осъществява от Регионална Инспекция по околната среда и водите-София. 

 Екологичното състояние на община Антон е добро, а това се дължи на факта, че на територията 

й няма изградени промишлени предприятия. Въпреки това, за да няма проява на краткотрайни 

неблагоприятни условия върху средата е нужно да се контролират нерегламентираните сметища и 

инцидентно възникналите пожари, замърсяването на водите от селското стопанство, 

млекопреработвателната промишленост, замърсяването на почвите от селското стопанство, както и 

сметищата и отпадъците свързани със строителни дейности. 

 Друг фактор пораждащ проблеми от геоекологичен характер, на който трябва да се обърне 

внимание, предвид спецификите на района на община Антон, е неконтролируемото събиране на 

ядливи гъби и бракониерството.  

 Потенциален източник на замърсяване са дейностите свързани с горене на стърнища, които 

оказват неблагоприятно влияние върху атмосферния въздух. Общинска администрация Антон 

осъществява превенция в тази насока. 

17. Структура на общинската администрация и административен капацитет 

 Ръководството на община Антон полага усилия и провежда множество вътрешни обучения на 

служителите,  които финансира с общински средства и чрез национални и европейски програми. 
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Проактивно търси възможности за участие в програми с европейско финансиране за обмяна на опит с 

други администрации или обучения. 

 Администрацията на община Антон инвестира  в укрепване и повишаване на своя 

административен капацитет. Повишаването на административния капацитет, ще допринесе за 

подобряване на работата на Общинската администрация за ефективно и ефикасно изпълнение на 

местните политики и повишаване качеството на обслужване, при отчитане на нуждите на гражданите 

и всички заинтересовани страни. Чрез намаляване на бюрокрацията и повишаване на ефективността и 

ефикасността на Общинската администрация ще се спомогне за създаването на среда, насърчаваща 

икономическия растеж в община Антон, и ще повиши доверието на гражданското общество към 

публичните институции. В дългосрочен план ще бъде подобрена конкурентоспособността на 

общината, ще се създадат условия за привличане на нови инвестиции, разкриване на нови работни 

места и трайно и устойчиво развитие на общината и региона като цяло. 

Структурата на община Антон е разпределена,  както следва: 

№ Структура 
Държавно 

финансиране 
Дофинансиране Всичко 

1. Кмет на община 1 - 1 

2. Секретар на община 1 - 1 

3.  Главен специалист „Технически 

секретар и ОбС― 

1 - 1 

I.          ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ДИРЕКЦИЯ „Финансово-стопанска дейност и административно обслужване“ 

4. Директор на дирекция/Главен 

счетоводител 

1 - 1 

5. Главен специалист „Орган по 

прихода― 

1 - 1 

6. Старши специалист „ФСД и бюджет― 1 - 1 

7. Старши специалист „ТРЗ и каса― 1 - 1 

8. Специалист „Деловодител― 1 - 1 

9. Изпълнител „Куриер-чистач― 1 - 1 

Всичко обща администрация: 6 0 6 
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II.        СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ДИРЕКЦИЯ „Териториално селищно устройство и управление на проекти“ 

10. Директор на дирекция/Главен 

инженер 

1 - 1 

11. Главен архитект 0,5 - 0,5 

12. Главен специалист „Строителство и 

кадастър― 

1 - 1 

13. Старши специалист „ГРАО― 1 - 1 

14. Старши експерт „Управление на 

проекти― 

1 - 1 

15. Младши експерт „Социални проекти― 1 - 1 

16. Специалист „Кореспонденция и 

канцелария―  

1 - 1 

17. Главен специалист „Техническа 

поддръжка― 

1 - 1 

18. Специалист „Обществен ред и 

комунални дейности―  

1 - 1 

19. Изпълнител „Полски пазач и 

озеленител― 

2 - 2 

20. Изпълнител „Завеждащ 

Пенсионерски клуб― 

1 - 1 

Всичко специализирана администрация: 11,5 0 11,5 

Всичко щатна численост: 20,5 0 20,5 

 

Държавно делегирани дейности 

№ Структура 
Държавно 

финансиране 
Дофинансиране Всичко 

III. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 

3.1. Изпълнител „Дежурен ОбС С― 4 - 4 

3.2. Специалист „ОМП и охрана― 1 - 1 

3.3. Изпълнител „Охрана и поддръжка― 1 - 1 

Всичко дейност „Отбрана и сигурност―: 6 0 6 

IV.       МКБППМН 
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4.1. Обществен възпитател 3 - 3 

Всичко дейност „МКБППМН―: 3 0 3 

V.       ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1 Педагогически персонал 4 0 4 

5.2. Непедагогически персонал 4 - 4 

Всичко дейност „Образование―: 8 0 8 

VI.       ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

6.1. Медицинска сестра ОУ и ДГ 1 - 1 

Всичко дейност „Здравеопазване―: 1 0 1 

 

 

18. SWOT анализ 

 SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод, дефинира действието на 

вътрешните и външните фактори за развитие на община Антон и възможностите за избор на 

подходяща стратегия за постигане на целите и визия за развитие. Отразява взаимодействието на 

вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи) на средата. 

Необходимостта от  включването  на  такъв  тип  анализ  е  обусловена от факта,  че  SWOT  анализът е 

мощен  инструмент  за оценка  въздействието  на силните  и  слабите  страни,  възможностите и  

заплахите  пред  дадено  явление или  субект  (икономически  или  неикономически).  Това  го  прави  

безценен инструмент  за  определяне  качествените  характеристики  на  изучаваното явление, но също 

и  за предвиждане на перспективите за  неговото развитие в бъдеще. 

Сфера на въздействие Силни страни Слаби страни 

Местоположение Добро транспортно-

географско положение, 

осигуряващо условия за 

сътрудничество 

Изселване на част от 

населението към София и 

големите областни центрове 

Близост до важен 

образователен център, какъвто 

е град София 

Ежедневни пътувания от 

страна на населението, за да 

стигнат до работните си 

места  

Природни ресурси и Наличие на природни паркове Замърсяване на атмосферния 
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околна среда и защитени зони и територии въздух през зимния период 

 Наличие на почви подходящи 

за отглеждане на определен 

тип култури 

Недостатъчна изграденост 

на системи за наблюдение и 

контрол на компонентите на 

околната среда 

 Наличие на богато природно 

разнообразие 

 

 Община Антон е изходен 

пункт за Национален парк 

Централен балкан 

 

 Наличие на огромно 

растително и животинско 

разнообразие 

 

Икономика Тенденция за намаляване на 

процента на безработица 

Малък обем на 

чуждестранните инвестиции 

 

Развита транспортно-

комуникационна 

инфраструктура, осигуряваща 

условия за връзки между 

отделните общини на областта 

и със съседните области. 

 

 

Традиции в сектора на 

търговията и особено в някои 

подотрасли, които могат да се 

използват с цел развитие на 

местната икономика, 

повишаване на заетостта и 

жизнения стандарт на 

населението;  

 

Проблемно демографско 

развитие, изразяващо се с 

намаляващи възможности за 

естествено възпроизводство, 

голяма миграция и 

застаряване на населението, 

както и намаляване на 

населението в 

трудоспособна възраст 



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 68 

 

Добре развито 

животновъдство и заетост в 

селскостопанския сектор 

Неоползотворени 

туристически потенциали и 

много ниска заетост на 

съществуващата леглова 

база 

 Неразвити партньорства 

между публичния и частния 

сектор, липса на практика за 

използването на ПЧП като 

инструмент за общинско 

развитие;  

 

 Липса на достатъчна леглова 

база за туристи 

 Слаба 

конкурентоспособност 

Техническа 

инфраструктура 

Добри транспортно-

комуникационни връзки със 

съседни населени места; 

Няма налична газопреносна 

мрежа 

Добре изградена 

инфраструктура за обществено 

обслужване в гр. Антон; 

Нисък дял на разделното 

събиране на отпадъци 

Наличие на терени, които биха 

могли да се използват за 

развитие на нови 

производства; 

Занижено качество на 

пътните настилки от 

четвъртокласна пътна мрежа 

на територията на общината  

 

 

Амортизирана водопроводна 

система и съоръжения в 

части от населеното място 

 Не са приложени достатъчни 

мерки за достъпна среда на 

хора с увреждания 
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 Липса на пречиствателно 

съоръжение  

 Не напълно изградена 

канализационна мрежа 

Селищна мрежа Нискоетажно строителство и 

равномерно разпределение на 

жилищните обекти 

Амортизиран сграден фонд 

(жилищен, промишлен, 

публичен), с ниска 

енергийна ефективност;  

 

 Липса на публични и частни 

инвестиции за обновяване на 

производствени терени и 

сгради;  

 

 Незадоволително състояние 

на общинската  

пътна мрежа;  

 

 Нисък дял на използването 

на енергия от възобновяеми 

енергийни източници 

Социална сфера Етническо и културно 

разнообразие  

 

Незадоволителна 

професионална адаптивност 

към изискванията за 

квалификация на пазара на 

труда 

Ниски нива на престъпност Ограничени възможности за 

образование в общинския 

център 

Създадено чувство за общност Остарял сграден фонд на 

обектите на 

здравеопазването и др. 
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общински сгради 

Добре развита социална 

инфраструктура 

През зимните месеци се 

наблюдават редовни 

превишения на нормите за 

запрашеност, следствие най-

вече на битовото отопление 

Осигуреност на населението с 

места в детската градина 

 

Липса на екологични 

проблеми, замърсявания и 

увреждания на околната среда, 

застрашаващи човешкото 

здраве; 

 

Създадена добра организация 

за подкрепа на възрастни и 

хора в неравностойно 

положение 

 

Култура Периодична актуализация на 

културния календар и 

културните събития на 

територията на общината  

Сравнително остаряла 

материална база 

Добре развита читалищна 

дейност 

Липса на повече и 

многообразни клубни 

дейности 

Организиране на ежегодни 

традиционни събития с местна 

и регионална значимост 

Пряко въздействие на 

неблагоприятните 

демографски процеси върху 

организиране на клубна 

дейности за деца и младежи 

Наличие на богато природно-

културно наследство 

 

Развитие на спорт Създаване на условия за 

активен спорт и развиване на 

Община Антон има 

потребност от финансов 
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спортните дейности ресурс за изграждане, 

поддръжка и ремонт на 

спортни зали и съоръжения, 

за да подобрява средата за 

спорт и провеждане на 

спортни събития. 

Административен 

капацитет 

Добре структурирана 

администрация 

Липса на средства за 

провеждане на  

специализирани обучения за 

общинска администрация 

Антон 

Изграден капацитет на местно 

ниво за усвояване на средства 

от ЕС 

Подобряване на 

комуникацията между 

местната власт, бизнеса и 

гражданския сектор. 

Квалифициран екип от 

специалист по разработване, 

защита и изпълнение на 

проекти в различни сфери 

 

Достъпно и адекватно 

гражданско обслужване 

 

 

Възможности Заплахи 

Развитие на местна политика за създаване 

на младежка заетост и предприемачество. 

Задълбочаваща се амортизация на 

сградния фонд и нарастване броя на 

опасните сгради. 

Развитие на масов спорт и осигуряване на 

условия за провеждане на повече спортни 

събития. 

Периодична поява на рискови природни 

явления. 

Привличане на средства за обновяване на 

общинския сграден фонд. 

Рискове при проява на бедствия и аварии, 

здравни кризи и др. 

Подобряване на инвестиционния климат Увеличена зависимост от твърди и 
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фосилни горива за отопление и транспорт 

и ограничена възможност за прилагане на 

мерките за ЕЕ в жилищни и 

производствени сгради. 

Използване на финансови средства от ЕС 

или други донори 

Невъзможност на общинския бюджет да 

осигури необходимото съфинансиране при 

усвояването на средствата от ЕС. 

Междуобщинско сътрудничество за 

реализация на ключови инфраструктурни 

проекти за региона 

Деградация на жизнената среда следствие 

на обезлюдяване на голяма част от 

населените места в общината. 

Разработване на качествен и атрактивен 

регионален туристически продукт и 

туристически услуги и ефективното им 

предлагане и увеличаване на 

туристопотока в общината в унисон с 

опазване на околната среда 

Продължаващи негативни тенденции, 

свързани със здравното състояние на 

населението и липса на интерес за 

физическа активност при подрастващите. 

Ниска данъчна ставка, стимулираща 

бизнеса 

Невъзможност за получаване на 

квалификация, адекватна на пазара на 

труда в общината. 

Създаване на публични пространства и 

поддържане на съществуващите такива в 

жилищните квартали 

Намаляване и застаряване на населението 

и работната сила и продължаваща 

емиграция на младите. 

Саниране и прилагане на мерки за 

енергийна ефективност за публичните и 

жилищни сгради 

Риск от свлачища и наводнения 

Развитие на нови социални услуги и 

повишаване на достъпността до тях сред 

различни групи от населението 

Намаляване на инвестиционната активност 

и справяне с последиците от пандемията 

от Коронавирус 

По-широко използване на възможностите 

на европейските фондове (чрез добре 

обосновани и подготвени проекти) за 

подобряване на жизнената среда и 

По-добри условия за развитие на младите 

хора извън границите на общината 
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качеството на човешкия капитал, 

административния капацитет на 

публичните институции, 

конкурентоспособността и 

интелигентността на икономиката чрез 

развитие на предприемачеството, 

използващо най-новите постижения на 

науката 

 

 

 

 

 

 

19. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален социално-

икономически анализ на районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие― ЕАД 

Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни тематични 

направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия, чуждестранни преки инвестиции, 

научноизследователска и развойна дейност); туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, 

специализация); социално развитие (демография, образование, здравеопазване, социални услуги, 

заетост и безработица), пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна (пътен, 

железопътен, въздушен и воден транспорт) и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни 

системи и мрежи, водоснабдяване и канализация, газоснабдяване, телекомуникации, управление на 

отпадъците); жилищен сектор (състояние на жилищния фонд, специфики на българския пазар); околна 

среда; управление и административен капацитет; и ефективност на проектите и усвоените фондове по 

оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти.  

Основната цел  на провеждането на хоризонталния социално-икономически анализ на районите 

на национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие― ЕАД е посредством 

извеждането на данни от редица официални източници, техния задълбочен анализ и обобщаване, да се 
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сформира цялостна визия за проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени всеки 

български регион, община и населено място.  

След направените изводи и заключения стъпвайки на направения анализ, произтичат 

определени специфични цели и мерки, които са пряко свързани със сферата на социални и 

икономически живот в регионите, общините. Търсенето на взаимовръзките между общинското и 

регионалното развитие с поставените национални цели в различните сфери на обществения живот е 

обусловено от необходимостта да бъдат взети предвид данните от всяка община в България и нейния 

принос към постигането на националните цели за развитие.  

Този подход на постоянно проследяване на текущото състояние на общините и регионите, чрез 

представяне на сравнителни анализи, подсигурява възможност за експертно ориентиране в национален 

план и съставяне на актуален синтезиран профил на страната. Предпоставя и възможност за 

своевременно извеждане на необходимите препоръки за подобрения във всички сфери на обществения 

живот, при ясно и актуално отчитане на основни предимства, недостатъци, силни и слаби страни. 

 

Геостратегическа политика 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Стремеж към пълноценно оползотворяване 

на  важното геостратегическо 

разположение на България в Европейския 

съюз и Черноморския регион. 

В отговор на поставените цели за 

сближаване на Европейските страни 

община Антон проактивно търси 

възможности за партньорски проекти със 

съседни трансгранични зони и търси нови 

партньорства на транснационално 

равнище. 

 

Безработица 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Стремеж към висок дял на заетост на най-            Община Антон се стреми да съхрани 
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активното население в групата от 15-64г. и 

нисък дял на безработица в повечето 

общини и области в България. 

демографския потенциал и развитие на 

човешките ресурси, чрез полагане на 

специална грижа към младите хора – 

осигуряване на възможности за създаване 

на качествени работни места, проникване 

на информационните технологии в средата 

на обитаване, управление и бизнес, 

увеличаване броя на младежите с висше 

образование и задържането им за живот и 

работа в общината 

 

Образование 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Стремеж към образователни реформи, 

иновации в образователния процес и 

поддържане на съвременна материална 

база в българските училища 

           Община Антон активно подкрепя 

образователните институции поддържайки 

добра материална база и съдейства за 

развиването на иновативни практики в 

образователния процес. Преподавателите 

се адаптират и прилагат най-новите 

методи за обучение, които са в унисон с 

националните и европейски изисквания. 

 

Здравеопазване 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Гарантиране на равнопоставен достъп до 

здравни услуги на населението 

        Община Антон успява да поддържа 

съществуващата материално-техническа 

база на здравните услуги на своята 

територия, като постоянно търси 

възможности за кандидатстване по 
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проекти с европейско и/или друго 

финансиране.  

         Ръководството на общинска 

администрация Антон се стреми да 

задържи и да привлече лекари и дентални 

специалисти на своята територия. 

 

Социални дейности 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Постепенно повишаване на качеството на 

социалните услуги към целевите групи 

нуждаещи се реципиенти 

            Чрез участия в проекти, 

съфинансирани от европейския съюз и 

средства от общинския бюджет, община 

Антон предоставя на жителите модерна, 

ефективна система от социални услуги, 

които поставят в своя център ползвателя, 

отговаря на нуждите на общността, 

осигурява равен достъп и непрекъснато 

подобрява своето качество. 

 

Спорт и спортни дейности 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Създаване на условия за активен спорт и 

развиване на спортните дейности 

         Община Антон е създала условия за 

развиване  на спортни дейности и отдих, 

чрез изграждане на материална база. 

Благоприятното географското положение 

на общината спомага за развитие на спорта 

и отдиха посредством изграждането на 

туристически и еко пътеки в района.       
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Туризъм и културно-историческо наследство 

Хоризонтален социално-икономически 

анализ 

Анализ на община Антон 

Развитие на разнообразни форми на 

туризъм чрез използване на богатото 

културно-историческо наследство и 

природните ценности като значими 

ресурси за патриотичното възпитание и 

национално самочувствие. 

          Поради географското си 

местоположение и близостта на 

Национален парк Централен Балкан, както 

и наличието на защитени територии по 

Натура 2000, община Антон се стреми да 

се позиционира като туристическа 

дестинация, чрез осигуряване на адекватно 

маркетиране, използване възможностите 

на новите технологии и социалните мрежи 

и включването й в разнообразни 

туристически маршрути.  

III. Цели и приоритети за развитие на община Антон за периода 2021-2027 г. 

Планът за интегрирано развитие е стратегически документ, който обхваща периода 2021-2027 г. 

и се основава на реалистична оценка на очакваното и постижимо социално- икономическото развитие 

на община Антон, базирана на извършените ситуационен и SWOT анализ, анализ на възможностите и 

заплахите за общината, както и на база на получени становища в рамките на публични дебати, анализи 

и изводи на работната група, определена от кмета на общината.  

В основата на ПИРО на община Антон е определянето на визия, общи стратегически цели и 

приоритети за развитието на общината до 2027 г.   

Визията, стратегическите цели и приоритети са съгласувани и предвиждат взаимодействието с 

факторите, условията и потенциала за специфично развитие на община Антон. 

Формулираните стратегически цели и приоритети отразяват пряко визията за развитие на 

община  Антон за периода 2021-2027 г. и гарантират интегритет при реализацията им и свързаност със 

всички планови и стратегически документи както на община Антон, така и на регионално, национално 

и европейско ниво, като са съобразени с всички нормативни, законови и подзаконови изисквания 

свързани с ПИРО. 
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 Йерархичната свързаност между визия, цели, приоритети и мерки е изобразена във фигурата 

по-долу: 

 

1. Визия за развитието на община Антон за периода 2021-2027 г. 

Визията за развитие на община Антон за периода 2021-2027 г. е формулирана в следствие 

отчитането на средно- и дългосрочните цели на провежданата регионална политика, утвърдени в 

разработените стратегически документи на областно, регионално и национално ниво.  

Постигането на визията за развитие на общината трябва да се реализира посредством 

изпълнението на йерархично структурирани стратегически цели, приоритети, специфични цели, 

мерки, дейности и конкретни проекти. В процеса на тяхното разработване следва да се вземат под 

внимание както съществуващите потребности на местното население /установени в аналитичната част 

на документа/, така и да се отчете степента на реализируемост на предложените приоритети, цели и 

мерки. Следователно, ключов момент за успешното изпълнение на Плана за интегрирано развитие на 

община Антон се явява постигането на синхрон между аналитичната, стратегическата и управленската 

част на документа за местно развитие. 

Общинската администрация е дефинирала следната визия за развитието на общината до 2027 г.: 



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 79 

 

 

ОБЩИНА АНТОН - СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ, ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, СЪХРАНЕНА 

ОКОЛНА СРЕДА, УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ 

ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

2. Стратегически цели, приоритети и мерки 

 При извеждането на стратегическите цели и приоритетите в ПИРО е приложен принципа на 

необходимостта и приемствеността. Заварените приоритети при финализиране на текущия период на 

планиране: икономика, инфраструктури, човешки ресурси и жизнена среда, административен 

капацитет, са валидни, покриват обхвата на новия пакет оперативни програми и затова в известна 

степен се запазват и през следващия планов период 2021-2027, като претърпяват редакция, 

съответстваща на целите на новите стратегически документи, за да се подсигури баланса, който е 

необходим за цялостното развитие на общината. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1  

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

 

Създаване на условия за 

подобряване на местната 

икономика 

Мярка 1.1 

Развитие на подходяща среда, подкрепяща предприемачески 

инициативи в община Антон 

 

 

Мярка 1.2 

Подкрепа за инициативи на гражданското общество, насочени 

към обучения, преквалификация, разпространение на добри 

практики и информация сред предприемачите и работната 

сила от община Антон 
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Мярка 1.3 

Подкрепа за инициативи на СГО, насочени към опазването на 

околната среда, културното наследство и традициите на 

местните жители 

 

 

Мярка 1.4 

Създаване на експертен екип за подкрепа на инвеститори 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

 

Развитие на благоприятна 

среда за привличане на 

инвестиции. Развитие на 

партньорства. 

Мярка 2.1  

Подобряване на административните услуги за бизнеса и 

реализиране на успешни партньорства 

 

 

Мярка 2.2  

Създаване на експертен екип към община Антон в подкрепа 

на местната администрация при реализирането на проекти с 

инвестиционен характер 

 

 

Мярка 2.3 

Реализиране на инициативи и партньорства със СГО, 

подкрепящи комуникацията с организации на инвеститори и 

работодатели 

 

 

Мярка 2.4. 

Участие в национални изложения, конференции и 

консултации в сектори икономика, туризъм, екология, ВЕИ, 

енергийна ефективност и др. 
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ПРИОРИТЕТ 3 

 

Създаване на условия за 

развитие на туристическия 

сектор 

Мярка 3.1 

Оползотворяване на съществуващия потенциал за развитие на 

алтернативни форми на туризъм 

 

 

Мярка 3.2 

Подкрепа за проекти, създаващи условия за включване в 

туристически маршрути на защитени и културни обекти на 

територията на община Антон 

 

Мярка 3.3 

Реализиране на публично-частни партньорства с цел 

създаване на туристически атракциони и анимации с висока 

добавена стойност  

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2  

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО 

НА СОЦИАЛНИ, ЗДРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, КУЛТУРНИ УСЛУГИ И СПОРТ И 

ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ 

 

ПРИОРИТЕТ 4 

 

Създаване на условия за 

трудова заетост и увеличаване 

на възможностите за социално 

включване 

Мярка 4.1. 

Развитие на условия за трудова заетост и реализация на 

трудовия пазар 

 

 

Мярка 4.2. 

Подкрепа за проекти, дейности и програми за добиване и/или 
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повишаване на професионалната квалификация на човешките 

ресурси 

 

 

Мярка 4.3. 

Подкрепа за публични и частни проекти, насърчаващи 

младежката заетост и професионалното обучение 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5 

 

Развитие на социалните 

услуги на територията на 

община Антон 

Мярка 5.1 

Реализиране на проекти за разширяване спектъра и обхвата на 

социалните услуги, предоставяни в общността 

 

Мярка 5.2 

Реализиране на проекти, водещи до разширяване на услугата 

домашен социален патронаж и обществена трапезария   

 

 

ПРИОРИТЕТ 6 

 

Подобряване на условията за 

лична и обществена сигурност 

 

Мярка 6.1  

Реализиране на проекти за видеонаблюдение на територията 

на община Антон 

ПРИОРИТЕТ 7 

 

Подобряване качеството на 

образованието и създаване на 

условия за развитие на 

младите хора 

Мярка 7.1 

Модернизиране на общинската образователна 

инфраструктура, обновление и енергийна ефективност на 

обекти на образователната инфраструктура публична 

общинска собственост 

 

 

Мярка 7.2. 

Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и 

учебно оборудване в обекти на образователната 
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инфраструктура публична общинска собственост 

 

 

ПРИОРИТЕТ 8 

 

Повишаване на адекватността 

на квалификацията на 

човешките ресурси на 

потребностите на трудовия 

пазар 

 

Мярка 8.1 

Повишаване нивото на образование на младите хора, в това 

число в области като иновации, опазване на околната среда и 

енергийна ефективност 

ПРИОРИТЕТ 9 

 

Повишаване качеството на 

медицинското обслужване и 

подобряване на достъпността 

до здравни услуги 

Мярка 9.1 

Развитие на условия за повишаване качеството на здравните 

услуги в община Антон 

 

 

Мярка 9.2 

Организиране на партньорства с болници и неправителствени 

организации, осигуряващи извънредни медицински прегледи 

и услуги 

 

 

ПРИОРИТЕТ  10 

 

Развитие на културата и 

културните институции. 

Опазване, популяризиране и 

развитие на културното 

наследство 

Мярка 10.1. 

Съхранение на материалното и нематериалното културно 

наследство на територията на община Антон 

 

 

Мярка 10.2 

Реализиране на проекти за обновление на културната  

инфраструктура 
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Мярка 10.3 

Реализиране на проекти, разширяващи и разнообразяващи 

културно-просветната дейност на територията на общината 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 11 

 

Повишаване на 

административния капацитет 

и ефективността на 

публичните услуги за 

гражданите. 

Мярка 11.1 

Нарастване на броя на реализираните публични проекти и 

предоставянето на ефективни публични услуги 

 

 

Мярка 11.2 

Реализация на проекти и дейности за обучение и 

преквалификация на общинска администрация 

 

 

Мярка 11.3 

Разширяване на спектъра на предлаганите електронни 

административни услуги 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3  

ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА  НА 

ОБЩИНА АНТОН 

 

ПРИОРИТЕТ 12 

 

 

Мярка 12.1  

Подобряване параметрите на техническата инфраструктура в 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4  

 СТАРТИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО 

СБЛИЖАВАНЕ 

 

ПРИОРИТЕТ 15  

Насърчаване на  проекти, 

насочени към подобряване на 

техническата инфраструктура 

и зелената система 

община Антон,  изграждане на нови и обновяване на 

съществуващи пътища, тротоари, алеи, зелени площи и 

съпътстваща инфраструктура 

 

 

Мярка 12.2  

Реализация на проекти за подобряване качеството и степента 

на изграденост на водностопанската инфраструктура  

 

Мярка 12.3.  

Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и 

публично осветление в общината 

 

Мярка 12.4   

Създаване на условия за подобряване параметрите на 

телекомуникационната инфраструктура 

 

ПРИОРИТЕТ 13 

 

Подобряване на 

осигуреността с устройствени 

планове 

 

Мярка 13.1 

Реализация на проекти за изготвяне на подробни 

устройствени планове в община Антон 

 

 

ПРИОРИТЕТ 14 

Повишаване  качеството на 

селищната среда 

 

Мярка 14.1  

Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт 
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Подобряване на свързаността 

и достъпността на пътната 

инфраструктура и уличната 

мрежа. 

Мярка 15.1  

Изграждане на регионалната транспортна свързаност 

 

 

Мярка 15.2  

Изграждане и рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура и привеждането й в съответствие с 

европейските изисквания 

 

ПРИОРИТЕТ 16 

 

Териториално сътрудничество 

в приоритетни области за 

развитието на общината 

Мярка 16.1  

Подкрепа за проекти, водещи до подобряването на 

туристическата инфраструктура, като част от туристическото 

предлагане в общината 

 

 

Мярка 16.2 

Проект за изграждане на партньорства със съседни общини в 

областта на туризма за предлагане на регионален 

туристически продукт 

 

 

Мярка 16.3 

Участие в регионални инициативи и програми, подобряващи 

социалното и икономическо развитие 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 

 ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ 

СЕКТОР 
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ПРИОРИТЕТ 17 

 

Повишаване на енергийната 

ефективност, чрез изграждане 

на алтернативни енергийни 

източници и обновяване на 

енергийната инфраструктура. 

Мярка 17.1 

Подобряване на енергийната ефективност на общинския 

сграден фонд. 

 

Мярка 17.2 

Широко популяризиране сред обществеността на ползите, 

възможностите и задълженията  за енергийна ефективност и 

спестявания съгласно българското и европейско 

законодателство 

 

 

Марка 17.3 

Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми 

енергийни източници 

 

Мярка 17.4 

Широко популяризиране сред обществеността на ползите, 

възможностите и задълженията  за Ползване на ВЕИ енергия 

съгласно българското и европейско законодателство 

 

Мярка 17.5 

Проучване на възможността за насърчителни мерки, в това 

число данъчни стимули при изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност и нови ВЕИ мощности 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6  

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 

ПРИОРИТЕТ 18 Мярка 18.1 
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ПОДОБРЯВАНЕ 

УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Проучване на възможностите и развитие на инфраструктура, 

свързана с управлението на битовите отпадъци за постигане 

на целите за 2030 г. за рециклиране на отпадъците и 

намаляване на количествата на депонираните отпадъци; 

 

Мярка 18.2 

Разработване на стандарти за разделно събиране и 

рециклиране на отпадъците в общината, съобразено с 

възможностите и степента на инфраструктурна обезпеченост, 

подготовка за изграждане на система за разделно събиране на 

отпадъци 

 

Мярка 18.3 

Предотвратяване генерирането и насърчаване на рециклиране 

на отпадъците 

 

Мярка 18.4 

Информираност и обучение на гражданите (в това число и в 

училищата), стопанските субекти и на отговорните 

административни структури в областта на управление на 

отпадъците и кръговата икономика 

 

Мярка 18.5 

Разработване на проекти за идентифициране, оценка, 

закриване и саниране на нерегламентираните сметища в 

общината 

 

Мярка 18.6 

Подобряване на базата от знания относно кръговата 

икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от 

материали. 

Мярка 18.7 

Проучване на възможностите за финансиране и насърчаване 
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на публични – частните партньорства  

 

ПРИОРИТЕТ 19 

 

СЪХРАНЯВАНЕ 

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА В 

ОБЩИНА АНТОН 

 

Мярка 19.1 

Превенция на екологичните рискове. 

 

Мярка 19.2 

Подобряване управлението на водите и управлението на 

почвите. Реализиране на проекти насочени към подобряване 

на параметрите на повърхностни и подземни водни тела. 

 

Мярка 19.3 

Подкрепа за проекти, опазващи елементите на околната среда 

 

ПРИОРИТЕТ 20 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ 

НА ЧИСТОТАТА НА 

ВЪЗДУХА 

 

Мярка 20.1 

Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото 

отопление и проучване възможностите за поетапна замяна на 

отоплителните уредите на твърдо гориво 

Мярка  20.2 

Информационна кампания и обучения за широката 

общественост и за администрацията за европейските 

изисквания и национални изисквания за чистота на 

атмосферния  въздух 

 

 

Мярка 20.3 

Управление на риска от природни бедствия и за превенция на  

риска за живота и здравето на населението 

 

Мярка 20.4 

Стимулиране на застраховането срещу рискове от бедствия и 

аварии и такива, породени от изменението на климата 
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ПРИОРИТЕТ 21 

 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПЛАСТМАСОВИ 

ПРОДУКТИ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

Мярка 22.1 

Изготвяне на анализ на изискванията на Директива (EC) 

2019/904 относно забрани за използване на определени 

пластмасови продукти и ефектът върху местната икономика, 

подготовка и проучване на добри практики за замяна на някои 

видове пластмасови продукти с алтернативни. 

 

Мярка  21.2 

Провеждане на информационни кампании за актуалните 

проблеми по предотвратяване изменението на климата за 

положителния ефект от рециклирането на пластмасовите 

изделия и кръговата икономика 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7  

СПРАВЯНЕ С КРИЗАТА ПРИЧИНЕНА ОТ COVID-19 

ПРИОРИТЕТ 22 

 

Готовност и реакция при 

възникване не епидемия и 

пандемия 

Мярка 22.1 

Информираност на обществеността за актуалната 

информация и епидемична обстановка 

Мярка 22.2 

Грижа, обучение и превенция  на социални групи в риск, 

малцинствени групи 

 

Марка 22.3 

Организиране и набиране на  доброволчески актив 

 

Мярка 22.4 

Комуникация между общинска администрация Антон и 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019L0904
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общопрактикуващите лекари на територията й 

 

 

IV. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите 

на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност 

 

 Настоящата Комуникационна стратегия се изготвя на основание Методически указания за 

разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-

2027 г.  

 Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа за 

партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират заинтересованите страни и 

участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво 

развитие. Трябва да се осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за 

местната общност като цяло, както и да се мотивира обществеността за активно участие в процеса на 

подготовка и реализация на ПИРО. 

 Заинтересованите страни следва да бъдат всеобхватно анализирани, индивидуализирани и 

включени както на етапа на разработване и приемане на ПИРО, така и при реализацията на целите и 

приоритетите, заложени в плана. 

 Ангажимент на общината е да осигури необходимата публичност и да предприеме всички 

възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на местните общности в 

определянето и в реализацията на целите и приоритетите на документа. 

 ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и 

социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи 

отношение към развитието на общината, като се цели предоставяната информация да достигне до 

максимален брой представители на заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие в 

обсъжданията и вземането на решенията. 

 Задължително е да се гарантира участието на съответните организации, представляващи 

гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за 

насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството 
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между половете и недискриминацията, действащи на територията на общината. За изпълнението на 

този ангажимент общината разработва съответна комуникационна стратегия, която да гарантира 

прилагането на принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по изготвяне и 

реализация на плана чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и 

действия. 

Документът определя рамката за стратегическа комуникация на община Антон за периода 2021-2027 г. 

1. Принципи на комуникационната стратегия 

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи: 

 Отчетност и публичност в дейността на общината  

 Създаване на условия за провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна 

информация, изчерпателност, задълбоченост и аналитичност на комуникационните послания, 

достигащи до най-голям брой заинтересовани лица, както и осигуряване на възможност гражданите да 

изразяват своите очаквания и предложения; 

 Защита на обществения интерес  

 Идентифицирането и включването на заинтересованите страни и гражданското общество чрез 

подходящи форми, включително кампании за идентифициране на проектни идеи, които да бъдат 

включени в програмата за реализация на плана чрез стимулиран подход „отдолу нагоре― при 

определяне на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения, както и защита и отстояване 

на права и свободи от неблагоприятни управленски решения.  

 Изграждане на съпричастност  

 Изграждане на съпричастност и климат на доверие у населението и структурите на 

гражданското общество (СГО) към проблемите на общината и мотивирането им за участие в нейното 

управление чрез позитивни послания и многообразие и ефикасност на използваните комуникационни 

канали.  

 Синергия между обществен, административен и финансов ресурс чрез прилагане на 

интегриран подход 

 

 Прозрачност  
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 Информиране на обществеността, координация с други програми, изпълнявани от общината, 

като комуникационните дейности за осигуряване на прозрачност и публичност при усвояване на 

еврофондове, изпълнение годишните бюджети. 

 Ефективност на разходите  

 Постигане на максимални резултати с наличните ресурси. 

2. Приоритети на комуникационната стратегия 

Приоритет 1  

Осъществяване на дейности за информираност на широката общественост за ролята на местната власт 

и структуриране на гражданското общество в процеса на местно развитие и възможностите за 

ефективно усвояване на средства от Европейските фондове.  

Приоритет 2 

Установяване на единен информационен стандарт в диалога между местната власт, другите държавни 

институции, структурите на гражданското общество и медиите.  

Приоритет 3 

Формиране чрез позитивни послания на реалистични обществени представи за ефективността, 

дейността и възможностите за създаване на благоприятна бизнес среда на местната власт. 

Приоритет 4 

Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на местната власт в хода на 

административната реформа и за приобщаване към европейското административно пространство. 

Приоритет 5 

Създаване на устойчиви модели за професионална кариера и авторитет, съобразно професионалните и 

етичните стандарти, възприети в етичния кодекс на общинските служители. 

3. Цели на комуникационната стратегия 

 Комуникационната стратегия се стреми да насърчава общуването и сътрудничеството между 

различните местни структури; да стимулира активния диалог и съпричастността на всички 

заинтересовани страни на местно ниво към процесите на формиране на добро и прозрачно управление, 
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включително и чрез предоставяне на възможности гражданите и структурите на гражданското 

общество да изразяват мнението си за управлението на общината; да привлича обществения интерес; 

да разясни възможностите и ползите от приоритетите на ПИРО; да осигури прозрачност и откритост 

при нейното изпълнение 

3.1. Обща цел 

 Общата цел на комуникационната стратегия е да осигури прилагането на принципа на 

партньорство и сътрудничество за интегрирано устойчиво развитие, прозрачност и информация 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност и да мотивира, популяризира сред 

широката общественост и заинтересованите страни ползите и положителните ефекти от изпълнението 

на ПИРО за периода 2021-2027 г.  

3.2. Специфични цели 

Специфична цел 1 

Да осигури подкрепата на обществеността по приоритетните направления, мерки и дейности и за 

привлече всички заинтересовани страни чрез прилагането на принципа за партньорство и 

сътрудничество. 

Специфична цел 2 

Да се привлече общественото внимание и да се повиши чувствителността на обществото към хората от 

различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за решаване на проблемите им, за 

толерантност, социална интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие. 

Специфична цел 3 

Да осигури подкрепа за изграждане на облик на общината като активна страна в провеждането на 

политики и формирането на позитивни нагласи за нейното прозрачно управление, като по този начин 

допринася за по-активни действия от страна на заинтересованите страни на местно ниво. 

Специфична цел 4 

Да стимулира съпричастността и участието на населението и структурите на гражданското общество, 

развиващи дейност на територията на общината, за формиране на доброто и прозрачно управление и 

превенция на корупцията. 
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Специфична цел 5 

Да осигурява канали за комуникация между местната власт, населението, структурите на 

гражданското общество и бизнеса. 

4. Хронология на комуникационната стратегия 

 

*Основни фази на комуникационната стратегия 

4.1. Сформиране на работна група 

Сформиране на работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на 

Комуникационната стратегия;  

 Избор на ръководител на работната група и експерти;  

 Избран изпълнител по правилата на ЗОП (ако е приложимо).  

 

4.2. Представяне на екипа пред обществеността с данни за контакти  

 Информация на сайта на общината.  

 Изнасяне на информация на информационни табла за началото на процеса и даване на 

възможност на гражданите за заявяване на интерес за участие в него чрез предоставяне на 

електронна поща, на която да бъдат информирани и канени за участие в различните форми за 

участие в процеса. 

4.3. Определяне на целевите групи чрез прилагане на специфичен подход 

   



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 96 

 

 Подходът за идентифициране на множество заинтересовани страни означава идентифициране и 

избор на подходящи участници, както и създаване на метод за подпомагане и улесняване на плавното 

сътрудничество между страните. Акцентира се върху включването на публични и частни 

заинтересовани страни, различни от представители на различни слоеве на управление или 

междусекторно участие на заинтересованите страни. Предизвикателството е да се привлекат 

необходимите заинтересовани страни заедно в политическия цикъл.  

 Методът за подбор на заинтересованите страни е от решаващо значение за разработване на 

успешни механизми за управление. Трябва да се избере компромисен модел за включването на всички 

потенциални заинтересовани страни, но не хаотично, а да се прецизират важните за съответното 

решение допълнителни участници. Това не следва да попречи на напредъка или да направи 

политическият контекст крехък, а действително да се идентифицират субектите, които от една страна 

ще са пряко заинтересовани, от друга - полезни за разработване и прилагане на интегрирана политика 

на местните общности. 

ПРЕПОРЪКИ: 

 Да се започне процесът за въвличане на заинтересованите страни, като се идентифицират 

потенциалните заинтересовани страни. 

 Внимателното проучване помага да се определят заинтересованите страни, които оказват най-

голямо влияние; 

 Заинтересованите страни могат да бъдат индивидуализирани по отношение на техните роли, 

отговорности, влияние, мотивации, ниво на свързаност с проекта и мащаб; 

 Да се предвидят всички заинтересовани страни, които могат да имат участие в резултата или 

вероятно ще бъдат засегнати, включително публични и частни заинтересовани страни; 

 Да се обсъдят очакванията, отговорностите и бъдещото участие на различните заинтересовани 

лица; 

 Да се анализират основните мотиви на всички заинтересовани страни е от решаващо значение 

при оценката на нивото на влияние на заинтересованите страни и степента им на ангажираност; 

 Да се предвиди, че партньорствата вероятно ще се променят, докато се преминава от едно фаза 

на стратегията към друга (например от подготовката и планирането до фазата на изпълнение); 
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 Да се определи предварително начинът на вземане на решения, целта за ангажиране на 

заинтересованите страни и очакваният принос. Това може също да помогне за изясняване на 

въпроси, свързани с комуникацията, доверието, консенсуса и солидарността; 

 Да се предвидят подходящи финансови и човешки ресурси за ангажиране на заинтересованите 

страни; 

 Да се избягва фрагментирането на информация и да се осигури единна точка за контакт за 

всички заинтересованите страни; 

 Да се използва ясен и разбираем език и да се избягва жаргона; 

 Да се поддържа отворена комуникация през целия процес, която ще спомогне за  израстването 

и научаването. 

5. Подход ―Отдолу-нагоре― 

 ПИРО има за цел да насърчи интегрирания подход „Отдолу-нагоре― към териториалното 

развитие чрез силно представяне на местни участници. Очаква се включването на местната общност в 

процеса на планиране и имплементиране на плана да популяризира мерките и да създаде чувство за 

собственост и принадлежност към общността чрез засилено участие. Освен това подходът подкрепя 

управлението на много нива чрез снабдяване на местните общности с начин да участват изцяло във 

формирането и прилагането на местните политики. 

 Подходът „Отдолу-нагоре― включва създаването на местна група за действие, която поема 

отговорността за целия процес на стратегията за местно развитие. По същество това е партньорство 

между публични и частни субекти. Това укрепва демократичния процес, изграждането на ангажирано 

и информирано гражданско общество. 

 

Подходът „Отдолу- нагоре“ носи някои важни предимства: 

 Хората, които биха създали конфликт, ще имат възможност да станат част от решението.  

 Техният пряк опит в комбинация с мненията на други заинтересовани страни може да помогне 

за адаптиране на политиките далеч по-добре към реалните нужди и възможности.  
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 Участието им в процеса увеличава способността им да действат и да предприемат 

конструктивни инициативи; 

 Това от своя страна насърчава усещането за местна идентичност и гордост, както и на чувство 

за собственост и отговорност. 

 Участието като равни около масата с други партньори изгражда мостове и доверие между хора, 

частни предприятия, публични институции и секторни групи по интереси. 

 

 Един от възможните начини за подобряване на участието в ПИРО е предоставянето на насоки 

на потенциалните кандидати.  

 Детайлната характеристика на целевите групи на заинтересованите лица ще създаде ясна 

разпознаваемост на целите и потребностите им, което дава отпратка в стратегията за формулиране на 

общите и специфичните цели, индикативните дейности и очакваните резултати. Определянето на 

информационните нужди на целевите аудитории ще отчита мненията, знанията и нагласите на 

идентифицираните обществени групи по отношение на наличието на информация, необходима за 

взимане на решения, свързани с доброто управление на общината. 

 Основните целеви групи на стратегията са местна власт, представители на населението и 

обществеността, юридически лица, имащи отношение към развитието на общината - да се гарантира 

участието на съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите от 

областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, 

основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията, 

действащи на територията на общината СГО, бизнес структури. 

 За постигане целите на Комуникационна стратегия целевите групи могат да бъдат представени 

по следния начин: 

 Органи и институции на държавната и местната власт; 

 Териториални структури на държавните органи и институции; 

 Неправителствени организации; 

 Браншови и други представителни организации, бизнес;  
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 Икономически и социално активни граждани; млади хора;  

 Потребители на социални услуги; 

 Лидери на обществено мнение; 

 Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и постиженията на местната 

власт;  

 Групи в неравностойно положение;  

 Медии - регионални и национални, с фокус върху регионалните, специализираните медии;  

 Представители на администрацията, бизнеса и гражданското общество от съседни общини; 

 Съседни общини, кметства; 

 Широката общественост. 

 Препоръчително е да бъде извършен подробен анализ на всеки етап на разработване, прилагане 

или актуализация на ПИРО на актуалните заинтересовани лица от съответната дейност.  

ПРЕПОРЪКИ 

 Ангажиране на гражданите 

 Подсигуряване на възможност гражданите да имат думата при 

определянето на политическия дневен ред  

 Признаване на приноса на гражданите в процесите по формулиране на 

местните политики 

 Избор на целенасочен подход на участие 

 Преглед на различните механизми за стимулиране на гражданското 

участие и идентифициране на подходящите за прилагане 
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 Насърчаване на участието на гражданите 

 

6. Провеждане на кампания за набиране на идейни проекти 

Възможни действия 

 Публикуване на заповедта на кмета на сайта на общината, в местната преса и 

електронни медии, поставяне на обява на видно място в общината; 

 Изработване и разпространение на анкета за участие и идентифициране на 

заинтересованите страни на различните нива; 

 Информиране на целевите групи за възможността да представят проекти и 

условията, на които следва да отговарят, за да се избегнат хаотични и 

неизпълними предложения, което ще влоши комуникацията и позитивната 

нагласа; 

 Уведомяване чрез имейли на гражданските организации, действащи в общината, 

както и бизнес и обществени съвети, кметски съвети, квартални съвети, 

профсъюзи и професионални организации, местни личности с експертиза в 

определена област, граждани, заявили желание.  

 *Работа с фокус групи; 

 Организиране и провеждане от Общината на работна среща с покана до целевите 

групи за насърчаване интереса за вземане на участие по разработване на ПИРО; 

 Определяне на лица за контакт в Общината - телефонна линия/имейл - за даване 

на информация при възникнали въпроси; 

 Създаване на подменю в сайта на Общината с информация за ПИРО, следва да се 
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актуализира, да има актуални новини, секция „Често задавани въпроси― - това ще 

облекчи комуникацията от често задавани въпроси, на които е възможно да бъдат 

давани типови отговори;  

 Организиране на кръгла маса; 

 Проучвания (чрез анкети или фокус групи) на специфичните характеристики на 

общината, чрез които следва да се съберат данни или информация, за която няма 

налични официални източници за разкриване на нейния специфичен потенциал 

за развитие; 

 Информиране на гражданите - как и към кого могат да отправят предложения; 

 Поставяне на съобщение и анкети за попълване в центровете за услуги и 

информация за гражданите;  

 Събиране на мнения и предложения и сред администрацията, кметове и кметски 

наместници; 

 Публикуване на информация за широката общественост в електронните медии и 

местната преса; 

 Публикуване в срок и обявяване на резултатите от дейността на работната група. 

 

7. Обобщаване на информацията и отчет на резултатите 

Необходими действия 

 Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 

групи и други по категории;  
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 Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 

администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 

съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

 

 Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 

общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 

администрация - публикуване в сайта на общината. 

 

 Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 

използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 

целевите групи:  

- Отчитане на активността, броя участия; 

- Постъпили предложения; 

- Как са отразени в изготвения документ; 

 

 Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група. 

 
 

 Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 

групи и други по категории;  

 

 Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 

администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 

съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

 

 Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 

общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 

администрация - публикуване в сайта на общината. 
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 Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 

използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 

целевите групи:  

 Отчитане на активността, броя участия; 

 Постъпили предложения; 

 Как са отразени в изготвения документ; 

 

 Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група. 

 
 

 

8. Обсъждане на ПИРО с гражданите 

Необходими действия 

 

1. Публикуване на изготвения план за запознаване преди обсъждане: 

 на сайта на общината; 

 чрез местни медии; 

 на информационно табло на сградата на общината; 

 чрез информационни табели на различни обществени места с цел да се 

обхванат и хората, които не използват интернет и социални мрежи.  

 Отново се поканват всички целеви групи и организациите, представляващи 

гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и 

отговарящите за социалното включване, основните права, правата на хората с 

увреждания, равенство между половете и недискриминацията, действащи на 

територията на общината, и широката общественост. 
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2. Обществено обсъждане с фокус върху мерките и приоритетите – във фокус групи, 

чрез организиране на:  

 Тематични работни срещи  

 Провеждане на Обществен форум 

 Конференции 

 Кръгла маса 

 

3. Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината след обсъждането - 

публикуване на протокол от срещата/срещите, както и постъпили материали и 

предложения;  

 

4. Даване на обратна връзка на гражданите за направените от тях предложения - 

мотивирано приемане или отхвърляне на предложенията. 

5. Отразяване на провежданите работни срещи между назначената работна група и 

избрания изпълнител, за определяне на приоритетните зони за въздействие в 

общината на база на Анализа на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната територия и 

набелязаните визия, цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.  

 

6. Извършване на предварителна оценка на плана, съгласно заложени мониторингови 

мероприятия. 

 

 

9. Приемане на ПИРО 

 Окончателно изготвения ПИРО по предложение на кмета на общината се внася за приемане от 

Общинския съвет и  се публикува на сайта на общината, ведно с решението за приемането му. Кмета 
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на общината представя пред съответния областен съвет за развитие задължително по чл.13 ал.5от 

ЗРР в срок до три месеца приетия от общинския съвет ПИРО. 

 

10. Комуникиране на етапа на изпълнение на ПИРО 

Комуникационни канали 

Външни комуникационни канали 

 

 Уеб сайт – уеб сайтът на Общината съдържа актуална информация за всичко, 

свързано с нея, в това число и ПИРО, както и публикации в уеб сайтовете на 

партньорите и на заинтересованите страни. Използване възможностите на 

ежемесечния електронен бюлетин, издаван от общината; 

 

 

 Открити срещи и обсъждания с населението на Общината – директна 

комуникация - обществените дискусии спомагат за оценка на мнението и 

нагласите на местното население, неговата съпричастност и ангажираност към 

реализирането на мерките и конкретните дейности, предоставя възможност на 

заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите 

мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и 

дебати. Само чрез преки дебати и комуникация могат да бъдат координирани и 

хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни политики.  

 

 

 Кутия за мнения и препоръки – кутии за мнения и препоръки, поставени на 

обществените места в Общината, позволяват на гражданите в писмен вид да 

изказват мнения, да дават препоръки, да отправят забележки, предложения и 

сигнали. 
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 Комуникация чрез масовите медии - редовно и системно предоставяне на 

информация относно изпълнението на ПИРО чрез пресконференции, брифинги, 

съобщения за медиите, неформални работни срещи на журналисти с 

координационно звено/работна група, изпълняваща стратегията; 

 

 

 Комуникация чрез информационни материали - публикуване на тематични  

информационни материали като брошури, плакати и други, съобразени с визията, 

целите и приоритетите на ПИРО, и разпространението им сред адресати без 

достъп до интернет. 

 

 

 Социологически проучвания за нагласите на населението по стратегически 

въпроси, анкети, допитвания до определени целеви групи по конкретни въпроси. 

 

 

Вътрешни комуникационни канали 

 

 Семинари и обсъждания с представители на общинската администрация - 

включват обучение и разяснения по въпроси от местно значение, осъзнаването и 

реализирането на приоритетите и целите на Общината и настоящата Стратегия.  
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 Срещи с местните представители на гражданското общество.  

Периодични срещи с предварително обявена тематика с представители на 

местните сдружения на гражданското общество и неправителствения сектор, 

професионални организации, партньорите от областта на околната среда и 

организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните 

права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и 

недискриминацията, действащи на територията на общината, на който се 

обсъждат въпроси, свързани с разработването на общинските планове, стратегии 

и актове с местно значение, възможностите и ограниченията, които съществуват 

за общината и съответно оказват влияние върху реализирането на дейностите и 

постигането на очакваните резултати. 

 

 

11. Комуникация за актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.: 

 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;  

 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на 

ЕС;  

 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на 

плана.  

 

 При актуализацията на програмата за реализация, в нея задължително следва да се включат и 

следните видове проекти/проектни идеи, за които е доказан приносът към постигането на целите и 

приоритетите на плана: 

 Всички проектни идеи, които общината е включила след 2020 г. в процеса по актуализиране и 

допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
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градско развитие‖ на Оперативна програма „Региони в растеж‖ 2014-2020, които не са 

включени в ИПГВР 2014-2020 до финалното му отчитане. 

 Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие― на Оперативна програма „Региони в растеж― 

2014-2020 след 2020 г., за които Междинното звено е издало положително становище за 

съответствие с ИПГВР, които не са включени в ИПГВР 2014-2020 до финалното му отчитане.  

 Други идентифицирани след 2020 г. проекти/проектни идеи за градско развитие, които са 

финансирани със средства от ЕСИФ 2014-2020, които не са включени в ИПГВР 2014-2020 до 

финалното му отчитане.  

 В случай на възникнала възможност за включването на допълнителни ресурси – средства от ОП 

за периода 2021-2027 г. или от други донорски проекти и програми, или допълнителни проектни идеи, 

които да бъдат финансирани с допълнителни ресурси. 

При реализирани по-високи приходи от общината, които могат да бъдат насочени към проекти 

и проекти идеи, необходими за развитието на общината -  след обосновка на приноса им към 

постигане на целите и приоритетите и спазване на интегрирания подход. 

Стъпки за актуализация на ПИРО 

1. Кметът възлага на работната група да разгледа и предложи актуализация на ПИРО 

2. Предложението се публикува на сайта на общината за обсъждане, определя се срок, 

описват се мотивите и очакваните резултати от промяната 

3. Публикува се съобщение в медиите и на информационно табло на общината 

4. Извършва се предварителна оценка на актуализацията – публикува се резултатът от 

оценката. 

5. След приключилото обсъждане се внася за приемане от Общинския съвет – 

публикува се решението. 

6. Публикува се окончателната актуализация. 
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7. Всички стъпки при актуализацията на ПИРО се извършват при стриктно спазване на 

принципа на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната стратегия по 

приемане на ПИРО. 

 

Стъпки за актуализация на ПИРО 

1. Кмета възлага на работната група да разгледа и предложи актуализация на ПИРО 

2. Предложението се публикува на сайта на общината за обсъждане, определя се срок, 

описват се мотивите и очакваните резултати от промяната. 

3. Публикува се съобщение в медиите и на информационно табло на общината 

4. Извършва се предварителна оценка на актуализацията – публикува се резултата от 

оценката. 

5. След приключилото обсъждане се внася за приемане от Общинския съвет – 

публикува се решението. 

6. Публикува се окончателната актуализация. 

 

7. Всички стъпки при актуализацията на ПИРО се извършват при стриктно спазване на 

принципа на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната стратегия по 

приемане на ПИРО. 

 

 

12. Комуникация за осигуряване на популяризиране на механизмите за отчетност. 

Годишен отчетен доклад 

Веднъж годишно работната група изготвя отчетен доклад за изпълнение на ПИРО, като отчита: 

 мероприятията изпълнени по комуникационната стратегия,  
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 достигнато ниво на информираност,  

 изпълнение на приоритетите за развитие и резултатите в икономическата, социалната сфера, в 

областта на техническата инфраструктура и околна среда; 

Годишният доклад се публикува на сайта на общината. Публикува се съобщение в медиите, както и на 

информационно табло в общината. 

Резултати от текущи мероприятия 

Публикува се периодично  резултатите от текущите мероприятия: работни срещи, стартирали проекти, 

етапи и други. 

13. План за действие при изпълнение на комуникационната стратегия 

 

 Дейности Отговорник Информационни 

канали 

Очакван резултат 

I. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

1

  

Сформиране на 

работна група 

Кмет на 

община 

Местни медии, сайт на 

общината, 

информационни табла 

Сформирана работна 

група; 

Изготвен план за 

работа; 

Информирана широка 

общественост и 

заинтересовани 

страни; 

2 Определяне на 

целевите групи,  

участващи в 

разработването на 

Работна група Изработване и  

разпространение на 

анкета за участие и 

идентифициране на 

Определени целеви 

групи и 

заинтересовани лица. 

Информирана широка 
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ПИРО заинтересованите 

страни на различните 

нива. 

Поставяне на 

съобщение и анкети за 

попълване в центровете 

за услуги и 

информация на 

гражданите.   

Събиране на  мнения и 

предложения, в това 

число и сред  

администрацията, 

кметове и кметски 

наместници. 

Публикуване за 

широката 

общественост  в 

електронните медии и 

местната преса. 

Информация в 

медиите.  

Информация на сайта 

на общината. 

Работни срещи, 

брейнсторминги, 

уъркшопи 

Кръгла маса. 

Индивидуални срещи. 

общественост и 

заинтересовани 

страни. 

Събрани мнения и 

предложения. 

Проведени кръгли 

маси, работни срещи 

и уъркшопи. 
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Работа с фокус групи. 

Публикуване в срок и 

обявяване на 

резултатите от  

работната група. 

3 Изработване на 

календар на 

основните 

събития, които да  

бъдат  включени  

в  общия план за 

осъществяване на 

планираните 

дейности на 

общинска 

администрация. 

Работна група Разглеждане и 

отразяване на 

събитията в календара 

на общината, както и 

тези от културния 

календар, като 

информационни 

поводи и възможности 

за надграждане на 

тяхното съдържание с 

информация за ПИРО. 

Определяне на външни 

за общината (областни, 

национални и 

международни) 

събития (изложения, 

панаири, конференции 

и различни форуми), 

чрез участието в които 

общината ще получи 

информация за нови 

механизми и внедрен 

сполучлив опит. 

Изработен  календар 

на основните събития 

за включване в  

общия план. 

II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПИРО 
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 Подготвителни дейности за разработване на ПИРО 

1 Формулиране на 

визия, цели и 

приоритети за 

развитие за 

периода 2021-

2027 г. 

Общинско 

ръководство 

 

Ръководител 

на работна 

група 

Публикуване на анкета 

и съобщение на сайта 

на общината. 

 

Формулирани визия, 

цели и приоритети за 

развитие за периода 

2021-2027 г. 

2 Анализ на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, 

нуждите и 

потенциалите за 

развитие на 

съответната 

територия 

Ръководител 

на работната 

група. 

Експерти в 

различните 

области. 

Теренни проучвания 

(на място, чрез анкети 

или фокус групи) на 

специфичните 

характеристики на 

общината, чрез които 

следва да се съберат 

данни или информация, 

за която няма налични 

официални източници, 

но е важна за 

идентифициране на 

основните процеси, 

които протичат на 

съответната територия, 

както и за разкриване 

на нейния специфичен 

потенциал за развитие;  

 

Публикуване на 

информация в медиите 

за извършване на 

Проведени теренни 

проучвания с 

гражданите;  

 

Проведено анкетно 

проучване;  

 

Изготвен анализ на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, нуждите и 

потенциалите за 

развитие на 

съответната 

територия.  
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проучванията и как 

гражданите биха могли 

да вземат участие в 

тях;  

 

Публикуване в сайта на 

общината на 

съобщение и анкета;  

 

Поставяне на 

съобщение и анкети за 

попълване в центровете 

за услуги и 

информация на 

гражданите и в други 

публични сгради. 

3 Определяне на 

приоритетни зони 

за въздействие 

Ръководител 

на работната 

група. 

Експерти в 

различните 

области. 

Организиране на 

работна среща между 

назначената работна 

група и избрания 

изпълнител за 

определяне на 

приоритетните зони за 

въздействие в 

общината на база на 

Анализа на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, нуждите и 

Определени зони за 

въздействие 
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потенциалите за 

развитие на 

съответната територия 

и набелязаните визия, 

цели и приоритети за 

развитие за периода 

2021-2027 г.;  

 

 

Публикуване на 

информация в медиите 

и в сайта на общината 

за взетите решения.  

 

4 Изработване на 

Програма за 

реализация на  

ПИРО и описание 

на интегрирания 

подход за 

развитие 

Ръководител 

на работната 

група, 

експерти в 

различните 

области; 

Публикуване на 

изработената програма 

на сайта на общината. 

 

Подаване на обратна 

връзка към гражданите 

за включените по тяхно 

предложение мерки. 

Изработена Програма 

за реализация на 

ПИРО. 

 

Дадена обратна 

връзка на гражданите 

за направените от тях 

предложения. 

5 Набелязване на 

мерки за 

ограничаване на 

изменението на 

климата и за 

адаптация към 

Работна група 

Експерти в 

областта на 

екологията 

Организиране на среща 

с експерти в сферата на 

екологията и чистотата 

на въздуха. 

Провеждане на 

консултации с РИОСВ 

Набелязани мерки за 

ограничаване на 

изменението на 

климата и за 

адаптация към вече 

настъпилите промени; 
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вече настъпилите 

промени. 

и МОСВ. 

 

6 Определяне на 

индикатори за 

наблюдение и 

оценка на ПИРО 

Работна група 

Общинска 

администраци

я 

Разглеждане на целия 

проект на документа на 

експертен съвет и 

определяне на 

необходими действия и 

индикатори за 

наблюдение и оценка 

на ПИРО. 

Определени 

индикатори за 

наблюдение и оценка 

на ПИРО 

7 Изготвяне на план 

за мониторинг и 

оценка на ПИРО 

Работна група  Изготвен план за 

оценка и мониторинг 

на ПИРО 

 Публикуване и обществено обсъждане на проект на ПИРО 

1 Публикуване на 

изготвения 

проект на ПИРО  

Ръководител 

на работната 

група 

Обявяване на срок за 

приемане на становища 

и предложения за 

промени на ПИРО на 

сайта на общината и по 

всички онлайн канали 

за комуникация. 

Обявяване на приемни 

дни, място и отговорен 

служител в 

администрацията, 

който да осигури 

възможност на 

неизползващите 

Информирана 

общественост и 

заинтересовани 

страни за текущия 

процес на запознаване 

с проекта на ПИРО. 
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интернет да се 

запознаят с ПИРО на 

хартиен носител. 

Публикации в медиите. 

Информационни 

табели за протичащия 

процес на запознаване 

с проекта на ПИРО, 

поставени на 

информационни табла 

на общината, и в други 

обществени сгради. 

2 Организиране на 

процес на 

обществено 

обсъждане на 

проекта на ПИРО 

Работна група 

Избрани 

модератори 

 

Провеждане на 

обществено обсъждане 

с всички 

заинтересовани страни. 

Проведено 

обществено 

обсъждане. 

Приет от 

обществеността 

проект на ПИРО. 

3 Обработване на 

постъпилите на 

общественото 

обсъждане 

предложения или 

промени и 

отразяването им в 

плана. 

Работна група -  Редактиран и 

допълнен план. 

4 Цялостно 

завършване на 

плана 

Работна група -  Завършен план 
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 Приемане на ПИРО 

1 Внася за 

приемане  от 

Общинския съвет 

на окончателно 

изготвения ПИРО 

и публикуване  на  

сайта на 

общината, заедно 

с решението за 

приемането му. 

Кмет 

Общински 

съвет 

Публикуване на 

решението на 

Общинския съвет на 

сайта на общината. 

Публикуване на 

приетия ПИРО 

Приет ПИРО 

2 Кметът на 

общината 

представя  пред 

съответния 

областен съвет за 

развитие  

задължително  по 

чл. 13, ал. 5 от 

ЗРР в срок до три 

месеца приетия от  

Общинския съвет 

ПИРО. 

Кмет Представяне  пред 

областния съвет 

Изпълнено 

задължение по чл. 13, 

ал. 5 от  ЗРР   

III. ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО 

 Комуникация в процеса на изпълнение 

1 Оповестяване на 

изпълнени мерки 

и дейности, част 

Ръководител 

на работна 

група 

Сайт на общината и 

други онлайн канали. 

Информационни 

Предоставена 

актуална информация 

относно напредъка по 
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от програмата за 

изпълнение на 

ПИРО 

съобщения на таблата 

на общината и други 

обществени сгради 

изпълнението на 

ПИРО 

 Комуникация при необходимост от актуализация на ПИРО 

1 Публикуване на 

предвидените 

промени 

Ръководител 

на работна 

група 

Аргументация на 

необходимите 

промени. 

Анкетно допитване на 

сайта на общината. 

Запозната 

общественост с 

необходимостта от 

актуализация на 

ПИРО. 

2 Провеждане на 

обществено 

обсъждане  

Работна група 

Общинска 

администраци

я 

Местни медии. 

Сайт и интернет 

канали. 

Информационни табла 

Проведено 

обществено 

обсъждане 

3

  

Изготвяне и 

публикуване на 

резултат от 

предварителна 

оценка на 

актуализацията на 

ПИРО 

Работна група Сайт на общината. 

Информационни табла 

Предварителна 

оценка 

4 Внасяне за 

гласуване в 

Общинския съвет 

Кмет Публикуване на 

решението на 

Общинския съвет на 

сайта на общината 

Решение на 

Общинския съвет 

5 Публикуване на 

актуализацията на 

Работна група Публикуване на 

актуализацията на 

Публикуван ПИРО 
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ПИРО ПИРО в сайта на 

общината 

IV. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

1 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на механизмите за 

отчетност и 

годишния доклад 

за напредъка по 

изпълнението на 

ПИРО 

Работна група    

Ръководител 

на работна 

група 

Публикуване на 

годишен доклад на 

сайта на общината 

Годишен доклад 

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на междинна 

оценка за 

изпълнението на 

ПИРО 

Работна група Публикуване на 

междинна оценка за 

напредъка на 

изпълнението на ПИРО 

на сайта на общината 

Междинна оценка 

2 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на последваща 

оценка на 

изпълнението на 

ПИРО 

Работна група Публикуване на 

последваща оценка на 

напредъка на 

изпълнението на ПИРО 

на сайта на общината 

Последваща оценка 
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14. Мерки за комуникация и публичност на ПИРО 

Мярка 1 - Популяризиране чрез средствата за масова комуникация на 

възможностите, които предоставя ПИРО на всеки етап от  изпълнение 

 

Дейности 

Публикации на сайта на общината; 

Публикации в социални мрежи; 

Публикации в местни онлайн и печатни медии. 

 

Целеви групи 

 Широката общественост; 

 Потенциални партньори; 

 

Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация  за 

работата на общината; 

 Формиране на положителна обществена нагласа. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност на преобладаващата част от гражданите относно дейностите и 

сферите на плана; 

 

 

Мярка 2 - Комуникация с медиите 

 

Дейности 

 Прессъобщения; 

 Пресконференции; 

 Интервюта по темата; 

 Публикувани тематични статии. 
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Целеви групи 

 Широката публика; 

 Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за 

формиране на положителна обществена нагласа; 

 Прозрачност при изпълнението на ПИРО, както и навременна и изчерпателна 

информация за Кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и 

допълнителни процедури; 

 Приобщаване на различни целеви групи. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност на широката общественост относно възможностите за активно 

участие в програмата. 

 

 

Мярка 3 - Информационни събития, посветени на ПИРО  

 

Дейности 

 Конференции; 

 Семинари и обучения; 

 Срещи – дискусии с представители на целевите групи; 

 Ежегодни прояви за популяризиране на ПИРО (може на други мероприятия  от 

календара на общината). 

 

 

Целеви групи 

 Потенциални  партньори; 

 Съседни общини. 

 

Цели 
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 Прозрачност при изпълнението на ПИРО , както и навременна и изчерпателна 

информация за кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и 

допълнителни процедури; 

 Приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата. 

 

Очаквани резултати 

 Активно участие на потенциалните партньори  в процеса на изпълнение на 

ПИРО; 

 Успешно реализирани проекти, които да гарантират постигането на 

индикаторите, заложени в ПИРО; 

 Постигане на индикаторите за обхванати групи. 

 

 

 

 

Мярка 4 - Интернет страница  

 

Дейности 

 Актуализиране на интернет страницата на общината; 

 Пълна обобщена информация относно ПИРО: Текущите и приключили проекти; 

Връзки към страниците на партньори; 

 Публикуване на списъци със спечелили проекти;           

 Публикуване на добри практики 

 Публикуване на информация относно напредъка в изпълнението ПИРО (доклади 

за оценка); 

 Публикуване на социологически данни относно информираността на 

обществеността за дейностите и целите на ПИРО.  

 

Целеви групи 

 Широката публика; 

 Потенциални партньори. 
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Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за 

ПИРО за широката общественост 

 Прозрачност при изпълнението, както и навременна и изчерпателна информация 

за кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и допълнителни 

процедури. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност за сферите,  постигане на индикаторите за обхванати целеви 

групи, заложени за активно участие в процеса на изпълнение на ПИРО; 

 

 

Мярка 5 - Разработване и разпространение на печатни информационни материали 

 

Дейности 

 Разпространение на брошури и други информационни материали 

 

Целеви групи 

 Широката публика; 

 Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация; 

 Формиране на положителна обществена нагласа; 

 Създаване на „видимост‖ на ПИРО за широката общественост; 

 Прозрачност, навременна и изчерпателна информация за кандидатстването по 

проекти, критерии за избор, срокове и допълнителни процедури. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 
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Мярка 6 - Външна реклама 

 

Дейности 

 Разпространение на плакати, билбордове и информационни табла. 

 

Целеви групи 

 Широката публика; 

 Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация; 

 Формиране на положителна обществена нагласа; 

 Създаване на „видимост‖ на ПИРО. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 

 

 

Мярка 7 - Информационен център  

 

Дейности 

 Информационни услуги за гражданите и Информационен терминал за 

предоставяне на електронни услуги, достъпен за посетителите; 

 Разпространение на брошури и други информационни материали; 

 Разпространение на сувенири с логото на общината (химикалки, шапки, 

бележници, чаши и пр.); 

 Пресконференции; 

 Семинари и обучения; 

 Срещи – дискусии с представители на целевите групи.  
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Целеви групи 

 

 Широката публика; 

 Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

 Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация; 

 Формиране на положителна обществена нагласа; 

 Създаване на „видимост‖ на ПИРО. 

 

Очаквани резултати 

 Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 

 

 

15. Мониторинг и критерии за оценка на ефективността 

 Ефективното приложение на настоящата комуникационна стратегия зависи от равнището на 

координация между усилията на Общината, Общинския съвет и останалите институции на държавното 

управление, медиите и гражданското общество. Структурата и организирането на дейността на 

Община Антон способства за постигането на необходимата степен на субординация при 

ръководството и оценяването на ефективността на стратегията.  

 Организирането и реализацията на подобна стратегия предполага наличието на определени 

критерии за ефективност, които да бъдат прилагани при оценката на всяка от фазите и етапите от 

нейната реализация. Тези критерии трябва да отразяват обхвата на достигнатите аудитории спрямо 

целите, които включва стратегията. В конкретен план това означава да бъде оценен обемът от 

информация и относителните дялове на целевите аудитории, до които следва да достигнат основните 

послания на стратегията. Постигането на тези цели ще бъде реализирано чрез изграждането на система 

от критерии за количествен и качествен анализ и оценки, които ще бъдат прилагани в рамките на 

мониторинга за изпълнение.  

 В рамките на количествените критерии за ефективност на Стратегията, самостоятелно значение 

имат ритъмът и периодичността, с които ще бъде предоставяна информация и анализи в различните 

етапи от реализирането на настоящата Стратегия. В този контекст определящо място би следвало да 
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имат оценките за реализацията на отделните информационни кампании, както и общият обем от 

информация, която достига до обществеността за работата на Общината и нейната администрация.  

 След първоначалното тестване на количествените критерии за ефективност на Стратегията, 

може да бъде изграден постоянно действащ модел, който да регистрира периодично промените в 

количествените показатели и да оценява обхвата на достигнатите аудитории. 

 Качествената оценка на постигнатите резултати може да бъде осигурена чрез периодични 

проучвания на степента, в която масовите обществени нагласи се доближават до целите и 

приоритетите, представени в настоящата Комуникационна стратегия.  

 Достъпът до различните аудитории и целеви групи, определени в настоящата комуникационна 

стратегия, предполага различен интервал от време и специфични средства. Позицията и значението на 

Общината предполага преди всичко изграждането на устойчиви партньорски отношения на 

организационно равнище. В този смисъл, дори при максимално интензивни действия, видимият ефект 

върху общественото мнение няма да се прояви незабавно.  

 От друга страна, всички органи на местно самоуправление са заинтересовани от постигането на 

максимално ефективна координация, както в непосредствената си дейност, така и в своята публична 

комуникация.  

 Основната мониторингова дейност, която ще се осъществява съгласно настоящата 

Комуникационна стратегия е ежегодно изготвяне, публикуване и комуникиране на Отчетен доклад за 

напредъка по ПИРО. 

 Практическото приложение на настоящата Комуникационна стратегия предполага 

разгръщането на серия от документи, притежаващи по-висока степен на конкретност, както и 

реализирането на отделни проекти в рамките на всеки от нейните модули. Динамиката на 

общественото развитие през следващите години ще наложи някои от нейните подцели да бъдат 

актуализирани, а други ще загубят острата си актуалност, но необходимостта от изграждането на 

авторитета и достойнството на Общината остава неизменен приоритет. 

V. Зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за 

подкрепа на потенциалите на развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини 
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 На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на 

общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата 

за реализация на плана.  

 Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с 

ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено необходимо за общините, при 

които изпълнението на отделни мерки в различни части от общината без ясна обвързаност между тях 

представлява само временно задоволяване на конкретна нужда, но не оказва въздействие върху 

цялостното развитие. Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в 

териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при анализа територии с 

най-голям специфичен потенциал за развитие. Приоритетните зони са с ограничен брой и така 

подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен да повлияе върху развитието на цялата 

община. Размерът на конкретната зона не се ограничава като площ, а в ясно дефинирани потребности, 

задоволяването на които, чрез изпълнение на конкретни дейности би повлияло положително върху 

цялостното развитие на общината. Подборът на приоритетните зони за въздействие е обоснован и 

базиран на реални данни и проучвания за съответната територия, а в плана ясно са описани 

характеристиките, проблемите и потенциалите на всяка зона, както и аргументите, въз основа на които 

съответната зона е определена като приоритетна за развитие.  

 Тъй като ПИРО обхваща обобщена информация заместваща плановете за интегрирано градско 

възстановяване и развитие и общинските планове за развитие, при определянето на зоните за 

въздействие са предвидени освен териториални зони и зони със секторен характер. Що се отнася до 

постигането на интегрираното развитие на общината, освен въздействието върху територии е 

предвидено и секторно въздействие, за да се гарантира цялостен подход на интегративно влияние, 

обхващащ всички заложени в плана мерки и дейности.  

1. Урбанизирани зони за въздействие 

 Урбанизираните зони за въздействие включват територии в урбанизираната селищна част на 

село Антон (в рамките на строителните граници на селището), селищни покрайнини или 

функционални селищни зони. Прилагането на интегриран подход ще бъде насочен в следните 

направления:  
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- Поддръжка и изграждане на пътна мрежа; 

- Поддръжка и изграждане на селищна инфраструктура; 

- Поддръжка и изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа; 

- Поддръжка на публичните сгради-кметство, читалище, училище, детска 

градина и др. 

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публичния и частния 

сектор; 

- Поддръжка на гробищен парк; 

- Поддръжка и изграждане на зони за отдих и спорт; 

- Поддръжка и изграждане на детски площадки; 

- Обособяване и поддръжка на зони за икономически и стопански дейности; 

- Поддръжка на културно-исторически обекти; 

- Управление на отпадъците. 

 

2. Междуобщински зони за въздействие 

 Транспортни и пътни мрежи 

 Земеделски земи и терени 

Предизвикателства: 

- Поддръжка и изграждане на междуобщински пътни артерии; 

- Подсигуряване на транспортна свързаност между община Антон и 

съседните общини; 

- Поддръжка и изграждане на селскостопански пътища и инфраструктура 
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3. Секторни зони за въздействие 

 Целта на разработването на секторни зони за въздействие е да покрият всички дейности, които 

общината изпълнява, но не могат да бъдат съотнесени към териториални единици. За разлика от 

териториалните зони, при които дейностите са свързани със рехабилитация, поддръжка, строеж и 

ремонтни дейности, при секторните зони въздействието е съсредоточено към разгръщане на 

компетентности, стратегическо планиране и изграждане на капацитет насочен към успешно планиране 

и разгръщане на процеси, които допълват основните извършвани в териториалните зони. Тази 

диференциация е необходима както за цялостното обхващане на всички дейности извършвани в 

изпълнение на ПИРО, така и за да бъдат методическите указания за разработване на ПИРО изпълнени 

в пълнота и цялост. 

Общинската администрация е идентифицирала следните зони за секторно въздействие: 

 Образование 

 Здравеопазване 

 Социални услуги 

 Култура 

 Туризъм 

 Развитие на човешките ресурси 

 Икономическо развитие 

 Селско стопанство и земеделие 

 Спорт 

 Енергийна ефективност 

 Опазване на околната среда 

 Стратегическо планиране 

 Гражданско общество и неправителствен сектор 
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Предизвикателства: 

- Подобряване и модернизиране на образователния процес във всички 

образователни институции в общината и осигуряване на достъп до 

образование за всички; 

- Подобряване на здравните услуги в общината и привличане на здравни 

специалисти; 

- Развитие и подобряване на социалните услуги в общината; 

- Развитие и стимулиране на културата и културните дейности; 

- Развитие на туризма; 

- Развитие на човешките ресурси за по-добра реализация на пазара на труда; 

- Повишаване на административния капацитет на общинската 

администрация; 

- Подпомагане и развитие на спорта; 

- Повишаване на комуникацията с гражданския сектор; 

- Повишаване на енергийната ефективност; 

- Подпомагане на развитието на земеделските и селскостопански 

производители. 

 

4. Зони с общо предназначение 

 Гори 

В тези територии са обединени: 

Стопански и защитни гори с основно дървопроизводителни, средообразуващи (регулиране на 

климата), водоохранни, противоерозионни и мелиоративни функции. Към този тип ландшафт спадат и 

териториите около водни течения и обекти, заети с влаголюбива дървесно-храстова растителност, 

която подчертава и засилва изразителността на бреговия силует. 

 Горски земи 
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 Този тип територии са част от горските територии и включват земите за залесяване и не 

дървопроизводителните земи които са част от горските територии. 

 Специални гори с рекреационно значение 

 В тази категория се включват рекреационни (курортни гори и местности , горски паркове и 

зелени зони извън урбанизираните територии. Гори в защитени територии (горите и земите от горския 

фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, и в 

защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие). Горски територии 

свързани с отдих и туризъм с допустимо обслужващо строителство съвместимо с основното 

предназначение на специалните горски територии с рекреационно значение. В специалните горски 

територии не се допуска промяна на предназначението на териториите с цел обитаване, 

производствени и складови дейности. Инфраструктурата на отдиха и туризма (алеи, заслони, 

поставяеми елементи и оборудване – пейки, маси, огнища, детски съоръжения и др.) се изгражда по 

правилата на чл. 152 от ЗГ без смяна предназначението на горите. 

 Спорт и атракции 

 Това са територии част от зелената система за спортни и атракционни паркове, голф игрища, 

панаири и др. със специфичен устройствен режим. 

5. Защитени зони 

 Защитена местност Въртопа-попада изцяло в обхвата на общината 

 Национален парк Централен Балкан-разположен на територията на областите Габрово, Антон, 

Пловдив, София и Стара Загора, на обща площ 71 669,5 ха.  В рамките на област София, 

националният парк заема 3 396 ха /4,7%/, като обхваща част от територията на общините 

Антон- 3 293,9 ха /в северната част на общината/ и Пирдоп-102,1 ха. Националният парк е 

обявен с цел запазване на комплексите от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им 

видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 

забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за 

науката и културата. 

Защитени зони по НАТУРА 2000: 

 Средна гора /BG0001389/-33 по директива за местообитанията 
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 Средна гора /BG0002054/-33 по директива за птиците. Цел на обявяването на зоната е 

опазването и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние- зеленоглава птица, голям ястреб, малък 

ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка, речен 

дъждосвирец, пчелояд. 

 Централен Балкан /BG0000494/- 33 по двете директиви. Цел на обявяване е опазване и 

поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно състояние-малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа 

ветрушка, голям горски водобегач, пчелояд. 

 Централен Балкан – буфер /BG0001493/- 33 по директивата за местообитанията 

 Централен Балкан – буфер /BG0002128/- 33 по директивата за птиците. Цел на обявяване е 

опазване и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 

благоприятно природозащитно състояние-малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа 

ветрушка, орко. 

6. Таблично представяне на зоните за прилагане на интегриран подход 

Таблично представяне на зоните за прилагане на интегриран подход 

Урбанизирани селищни зони  с. Антон 

Секторни зони  Образование 

 Здравеопазване 

 Социални услуги 

 Култура 

 Туризъм 

 Развитие на човешките ресурси 

 Икономическо развитие 

 Селско стопанство и земеделие 

 Спорт 

 Енергийна ефективност 

 Опазване на околната среда 

 Стратегическо планиране 
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 Гражданско общество и неправителствен 

сектор 

 

 

Междуобщински зони  Транспортни и пътни мрежи 

 Земеделски земи и терени 

 

Защитени зони  Защитени природни зони за опазване на 

дивите птици 

 Защитени природни зони за опазване на 

местообитания 

Зони с общо предназначение  Гори 

 Горски земи 

 Специални гори с рекреационно 

значение 

 Спорт и атракции 

 

7. Приоритетни зони за въздействие 

 Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с 

ограничени ресурси. Подбраните приоритетни зони за въздействие са съобразени с реалните 

потребности за развитието на община Антон, които са идентифицирани в следствие направения 

ситуационен анализ и реализирани допитвания до обществеността в изпълнение на приложената към 

ПИРО комуникационна стратегия. 

Приоритетните зони, които е идентифицирала община Антон са една териториална и няколко 

секторни както следва: 

7.1. Урбанизирани селищни територии: 

 подобряване на жизнената и икономическата среда в община Антон 

 привличане на инвеститори  
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 развитие на конкурентоспособна икономика. 

7.2. Секторни зони за прилагане на интегриран подход 

 развитие на туризма  

 повишаване на качеството на човешките ресурси  

 подобряване на образованието  

 предвид ситуацията с пандемичната обстановка и тежките последствия от COVID-19, 

общинската администрация определя секторна зона здравеопазване като приоритетна с фокус 

подсигуряване на повече здравни специалисти, които да полагат грижа за жителите на 

общината. 

VI. Програма за развитие на туризма в община Антон  

1. Стратегически цели и приоритети за развитие на туризма  

Стратегическа цел 1 

Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината; 

Приоритети 

1. Ремонт и текуща поддръжка на местните пътища, свързваща туристическите забележителности на 

общината с транспортните възли; 

2. Поддържане на паметниците на културата и другите обекти на историческото ни наследство; 

3. Изграждане на информационен център за реклама и обслужване на туристите с цел повишаване на 

интереса и подобряване на информираността за съществуващия туристически потенциал и 

предлаганите продукти в общината; 

Дейности: 

- ремонт/рехабилитация на общински пътища и улици; 

- благоустрояване център, паркове и зелени площи; 

- подобряване сметосъбирането и сметоизвозването; 
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- почистване на нерегламентираните сметища и ограничаване замърсяването около селото; 

- поддържане маркировката на пешеходните туристически маршрути; 

хигиенизиране и поддръжка на зелените площи и декоративна растителност в обектите за 

обществено ползване; 

- облагородяване средата край параклис «Свети Георги» в местността «Над село»; 

- изграждане на екопътека и велопътека; 

 

Стратегическа цел 2 

Разумно използване на природната среда при създаването на условията за отдих и развлечения на 

жителите и гостите на общината, съчетано с опазването на природата и съхраняване на 

биоразнообразието. 

Приоритети: 

1. Създаване на условия за развитие на туристическия сектор 

Дейности: 

- извършване на своевременна категоризация на туристическите обекти; 

- текущ контрол върху качеството на предлаганите услуги и събирането на такси; 

Стратегическа цел 3 

Насърчаване развитието на малкия и среден бизнес в сферата на туризма. 

Дейности: 

- консултантска и методическа подкрепа на предприемачите в туризма при разработване на 

проекти в областта на туризма и стартиране на туристически бизнес; 

- опит на добрите практики – запознаване на бизнеса с опита на сродни и съседни общини за 

- избягване на вече допуснати грешки; 
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- Интегриране на туризма с другите стопански дейности чрез използване възможностите на 

селското стопанство и предприятията от сферата на услугите в процеса на привличане на 

потенциални туристи. 

Стратегическа цел 4 

Развитие на нови алтернативни форми на туризъм – пешеходен, селски, планински. 

Стратегическа цел 5 

Създаване на общ туристически продукт в партньорство с други общини. 

Дейности: 

- включване на общината в разработването на регионалните планове за управление на 

туристическия поток и разработване на общи проекти с други общини; 

- разработване на цялостна информационна система и поставяне на указателни табели за 

местонахождението на природните, културно-исторически и туристически обекти в общината; 

- съхраняване на традиционните дейности в селското стопанство и предлагането им като 

атракция на туристите – производство и дегустация на натурални местни и млечни продукти, 

добиване на мед, варене на ракия, винопроизводство, отглеждане на зеленчуци.  

- разкриване на малки семейни хотели и селски къщи, позволяващи развитие на селския туризъм; 

- разработване на туристическа информация за ученици и запознаване подрастващите със 

забележителностите на общината; 

- включване раздел «Туризъм» в информационния сайт на общината. 

VII. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от бедствия 
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 Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През последните две 

десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, откакто съществуват измервания, и екстремни 

метеорологични явления като горски пожари, големи горещини и наводнения, които зачестяват все 

повече в Европа и на други места. 

 Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне вероятно ще 

надхвърли до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди индустриализацията, а към края на века може 

дори да достигне 5°C. 

 Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има опустошително въздействие 

върху природата, което ще доведе до необратими промени на много екосистеми и до последваща 

загуба на биологично разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични 

явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще възпрепятстват 

способността на страните да произвеждат храни. 

 Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. ЕС е 

една от организациите, подписали Парижкото споразумение, целта на което е да се ограничи 

глобалното затопляне значително под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му до 1,5°C. 

 Държавите от ЕС одобриха целта до 2050 г. да бъде постигната неутралност по отношение на 

климата в съответствие с Парижкото споразумение. Постигането на тази цел ще изисква 

трансформация на обществото и икономиката на Европа, която ще трябва да бъде икономически 

ефективна и справедлива, а така също и социално балансирана. 
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 Всичко това очертава централното място, което ще заема в предстоящите години темата за 

изменението на климата, смекчаване на негативните последици и адаптацията към тези изменения. 

Доколкото това изменение дава пряко и непосредствено отражение, както в икономическия и социален 

живот на хората, така и върху човешкото здраве и качеството на живот, следва да се постигне 

синергия и интегриран подход при очертаването на планове и политики, като те бъдат съобразявани с 

основно набелязаните цели за ограничаване на негативните последици от климатичните промени. 

            Основните инвестиционни насоки на ЕС относно финансирането по линия на 

политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. за България по Цел на политиката 2: 

Нисковъглеродна и по-зелена Европа(чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към изменението на климата и превенция на 

риска), са във връзка с набелязани нужди от инвестиции с висок приоритет с цел 

насърчаване на мерките за енергийна ефективност, подобряване на ефективността на 

ресурсите и управлението на отпадъците и насърчаване на прехода към кръгова 

икономика. И по-специално: 

- подкрепяне на мерките за енергийна ефективност, насочени предимно към 

намаляване на замърсяването на въздуха; 

- подобряване на енергийната ефективност в промишлените малки и средни 

предприятия, включително техните помещения, инсталации и процеси; 

- подобряване на енергийната ефективност на сградите - с основен акцент върху 

обществените сгради; 

- преминаване към най-високите стъпала на йерархията на управление на 

отпадъците, включително инфраструктурата: предотвратяване на генерирането на 

отпадъци, повторно използване и рециклиране на отпадъците и разширяване на 

системата за разделно събиране на отпадъци; 

- повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на кръговата икономика, 

включително разработване на алтернативи на суровините и използване на 

рециклираните материали като суровини; 

- подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на 
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отпадъците и потоците от материали; 

- повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление, както и относно съпътстващите ги мерки с акцент върху 

икономическите инструменти. 

1. Основни цели, приоритети и политики на ЕС във връзка с изменение на климата 

 

 Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става въпрос за справяне 

с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил емисиите на парникови газове с 23 % в 

сравнение с нивата от 1990 г. и е поел ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През 

декември 2019 г. Европейската комисия представи европейския зелен пакт - пакет от мерки, насочени 

към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г., и 

намаляване на въглеродните емисии на икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с ангажиментите, 

поети по Парижкото споразумение. 

 

 2.1.  Общ контекст 

2.1.1. Глобалното затопляне 

 Без политики за допълнително намаляване на емисиите средната температура в световен мащаб 

се очаква да се увеличи между 1,1°C и 6,4°C в течение на този век. Човешките дейности като 

използването на изкопаеми горива, обезлесяването и селското стопанство водят до емисии на 

въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O) и флуор въглеводороди. Тези 

парникови газове улавят топлината, която се излъчва от земната повърхност, и ѝ пречат да се освободи 

в космическото пространство, като причиняват по този начин „глобално затопляне‖. 

2.1.2. Въздействие на изменението на климата 

 

 Глобалното затопляне доведе и ще продължава да води до повече екстремни метеорологични 

явления (като наводнения, суша, обилни валежи и горещи вълни), горски пожари, недостиг на водни 

ресурси, изчезване на ледници и покачване на морското равнище, промени в структурата на 

разпространение и дори изчезване на фауна и флора, болести и вредители по растенията, недостиг на 

храна и питейна вода и миграция на хора, бягащи от тези опасности. Науката показва, че рисковете от 
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необратима и катастрофална промяна силно ще се увеличат, ако глобалното затопляне се повиши с 

повече от 2°C или дори с 1,5°C в сравнение с нивата преди индустриализацията. 

 2.1.3. Адаптиране към изменението на климата 

  

 Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и нескъпоструващи 

мерки (опазване на водните ресурси, сеитбооборот, използване на устойчиви на суша сортове, 

обществено планиране и повишаване на информираността на обществеността) до скъпоструващи 

мерки за защита и преместване (увеличаване на височината на диги, преместване на пристанища, 

промишлени центрове и хора далеч от ниско разположени крайбрежни зони и алувиални долини). 

Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата има за цел Европа да стане по-устойчива 

на климатичните изменения. Тя насърчава по-добра координация и по-голям обмен на информация 

между държавите членки и способства за интегриране на мерките за адаптиране във всички съответни 

политики на ЕС. 

 

 

 

2.2. Усилия на ЕС за борба с изменението на климата 

 Чрез своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., която представлява също 

така неговите ангажименти по Парижкото споразумение, ЕС се ангажира със следните цели, които да 

бъдат постигнати до 2030 г. 

Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с 1990 

г.; 

Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%; 

Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от 

брутното крайно потребление на енергия в ЕС; 

Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност 

между държавите членки 
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2.3. България в контекста на европейската политика по предотвратяване изменение на климата и 

адаптация към промените в климата 

 

2.3.1. Национална програма за развитие България 2030 (НПРБ)  

 НПРБ е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните 

програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички 

сектори на държавното управление, като основна ос на развитие е посочена „Зелена и устойчива 

България―. 

В рамките на тази ос са определени три национални приоритета: 

 Кръгова и нисковъглеродна икономика 

 Чист въздух и биоразнообразие 

 Устойчиво селско стопанство 

 

2.3.2. Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата 

 С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и изпълнение на 

стратегията на Енергийния съюз, Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на 

околната среда и водите изготвиха Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата 

- в съответствие с изискванията на Регламент(ЕС) 2018/1999
1
. 

 Към 2015 г. повече от 74% от емисиите парникови газове са от енергийния сектор, 

трансформацията на този сектор има ключова роля за намалението на ПГ като цяло. Значителен 

принос за намаляването на емисиите на парникови газове имат мерките, водещи до увеличаване на ЕЕ 

в производството на енергия, промишлеността и домакинствата, ВЕИ в производството на енергия и 

ВЕИ в транспорта, както и промените, предвидени във вътрешния енергиен пазар. 

 Резултатите от моделирането показват, че нивата на парникови газове в енергийния сектор 

намаляват с около 19% до 2030 г. в сравнение с базовата година за моделиране - 2015 г. Това може да 
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се обясни със значителния спад в производството на първична енергия от твърди горива, запазващата 

се роля на производството на първична енергия от ядрено гориво, използването на природен газ и 

увеличаване на възобновяемите енергийни източници (като слънчева енергия, вятърна енергия и 

биомаса), съчетани с повишена енергийна ефективност в жилищния, промишления и енергийния 

сектор. 

 Очакваният принос на България за постигане на целите на Европейския съюз до 2030 г. е 

обобщен в таблицата по-долу: 

 

Възобновяеми енергийни източници 

Национална цел за дял на енергия от ВИ в 

брутното крайно потребление на енергия до 2030 

г. 

27.09% 

ВИ -Е 30.33% 

ВИ-ТЕ и ЕО 42.60% 

ВИ –транспорт 14.20% 

Енергийна ефективност 

Намаляване на първичното енергийно потребление 

в сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 

27.89% 

Намаляване на крайното енергийно потребление в 

сравнение с базовата прогноза PRIMES 2007 

31.67% 

Първично потребление на енергия 17466 ktoe 

Крайно потребление на енергия 10 318 ktoe 

Емисии на парникови газове 

Национална цел за намаляване на емисиите на ПГ 

до 2030 г. спрямо 2005 г. за секторите извън ЕСТЕ 

(сграден фонд, селско стопанство, отпадъци и 

0% 
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транспорт), съгласно Регламент (ЕС) № 2018/842 

за задължителните годишни намаления на 

емисиите на парникови газове за държавите 

членки през периода 2021-2030 г. 

Национална цел в сектор Земеползване, промените 

в земеползването и горското стопанство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 2018/841 за включването на 

емисиите и поглъщанията на парникови газове от 

земеползването, промените в земеползването и 

горското стопанство в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г. 

за периодите 2021—2025 г. и 

2026—2030 г. емисиите на ПГ да 

не надхвърлят поглъщанията, 

изчислени като сбора на общите 

емисии и на общите поглъщания 

на нейна територия общо във 

всички отчетни категории площи 

(№-debit commitment) 

Ниво на междусистемна електроенергийна 

свързаност  

15% 

 

 

2.3.3. Секторни политики за ограничаване изменението на климата 

 

Сектор „Транспорт“ 

 

Основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор Транспорт са: 

 Насърчаване на производството и потреблението на електрически и други екологични превозни 

средства; 

 Ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и хибридни 

автомобили; 

 Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, свързани с екологични превозни 

средства; 
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 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни по отношение на развитието на устойчивата мобилност. 

 поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура; 

 Мерките в транспортния сектор с непосредствено действие са, както следва: 

 Рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура за осигуряване на 

оптимална скорост и оптимални режими на управление на автомобилните двигатели; 

 Въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната и градската пътна мрежа; 

 Увеличаване дела на обществения електрически транспорт - железопътен, тролейбусен, 

трамваен, метро; 

 Разработване и изграждане на интермодални терминали за комбиниран транспорт; 

 Увеличаване на дела на биогоривата. 

 Интелигентните транспортни системи (ИТС) обхващат широка гама от технически решения, 

предназначени да подобрят транспорта, като подобрят мобилността и повишат безопасността 

на движението по пътищата. Телематиката (комбинация от телекомуникации и информатика) 

използва усъвършенствани технологии, за да отговори на нуждите на транспорта. 

Интелигентните транспортни системи и телематичните решения спомагат за подобряване на 

безопасността по пътищата, насърчават ефективността на използваната съществуваща 

инфраструктура и допринасят за намаляване на замърсяването на околната среда чрез 

контролиране на трафика и управление на обема на трафика; 

 Интелигентните транспортни системи в градските условия могат да включват интегрирано 

управление на таксите за обществен транспорт, засилено управление на взаимоотношенията с 

клиентите, прогнози за трафика, подобрено управление на трафика, информация за пътниците и 

събиране на пътни такси. 

Сектор „Индустрия“ 

 

Мерките в индустриалния сектор са насочени към: 

 По-висока енергийна ефективност в промишлеността и намаляване на топлинните загуби; 
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 Увеличаване използването на природен газ в промишлеността чрез нова газова 

инфраструктура; 

 Използване на алтернативни горива; 

 Създаване на технологичен парк - въвеждане на стимули за насърчаване на частния сектор да 

инвестира в научноизследователска и развойна дейност и иновации на широко използвани 

производствени методи, насочени към оптимална ефективност на ресурсите; 

 Насърчаване на обмена на добри практики между предприятията по отношение на ефективното 

използване на суровините в производството; 

 Системи за мониторинг за използване на енергия в промишлеността; 

 Одити за енергийна ефективност и изпълнение на предписаните мерки. 

 Освен Европейската схема за търговия с емисии, така и европейското законодателство относно 

промишлените емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), намаляване 

на флуорираните парникови газове и контролиране на веществата, които разрушават озоновия 

слой, също допринасят за намаляване на емисиите на ПГ и вредни вещества във въздуха. 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

 

 Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) регламентира държавната 

подкрепа за земеделските производители по отношение на изпълнението на мерките, включени 

в Националния план за развитие на земеделието и селските райони. Помощта се предоставя на 

земеделски производители, които оперират и са регистрирани в райони в неравностойно 

положение или в райони, обхванати от мрежата "Натура 2000". 

 ЗПЗП регламентира някои от дейностите, чрез които могат да бъдат приложени мерките, 

предвидени за селското стопанство, както и дейностите, свързани с производството на 

биогорива. 

 ЗПЗП е законът, който регламентира основния финансов механизъм за управление на 

селскостопанските дейности. Повечето от предложенията за въвеждане на добри практики и 
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иновативни решения могат да бъдат приложени чрез финансовите механизми, регулирани от 

ЗПЗП. 

 Законът за защита на земеделските земи позволява промяна на предназначението на 

земеделската земя само в определени специфични случаи. 

 Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи е забранено. 

Потребителите на земеделска земя са отговорни за изгарянето на стърнища и други растителни 

отпадъци на земеделската земя и трябва да участват в тяхното гасене. 

 Собствениците и ползвателите на земеделска земя имат право на данъчни и кредитни 

преференции при изпълнение на задължителното ограничаване на използването на 

земеделските земи, както и при изпълнение на проекти за възстановяване и подобряване на 

плодородието на земеделските земи. 

 Едно от основните предизвикателства, пред които е изправена ОСП, е намирането на решение 

на все по-влошените производствени условия в селското стопанство поради изменението на 

климата и необходимостта земеделските стопани да намалят своя дял от парниковите газове, да 

играят активна роля за смекчаване на изменението на климата и за предоставяне на енергия от 

възобновяеми източници. 

 

Въз основа на анализа на основните източници на емисии в селското стопанство се определят следните 

две основни цели: 

 Намаляване и/или оптимизиране на емисиите от селскостопанския сектор; 

 Повишаване на осведомеността и познанията както на фермерите, така и на 

администрацията по отношение на действията и въздействието им върху изменението на 

климата. 

До тези основни цели се отнасят следните приоритети: 

 Намаляване на емисиите от земеделска земя; 

 Намаляване на емисиите на метан от биологичната ферментация в животновъдството; 
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 Подобряване управлението на оборския тор; 

 Оптимизиране на използването на растителни остатъци в селското стопанство; 

 Подобряване на управлението на оризовите полета и технологиите за производство на ориз; 

 Подобряване на познанията на земеделските стопани и администрацията по отношение на 

намаляването на емисиите от сектора на селското стопанство. 

Мерките, предвидени в Третия национален план за действие за изменение на климата, които са 

предвидени да продължат до 2030 г., и Националната програма за контрол на замърсяването на 

въздуха 2020-2030 г., включват: 

 Стимулиране използването на подходящи сеитбообороти, особено с азотфиксиращи култури; 

 Управление на деградирали земеделски земи чрез: 

 Биологична рекултивация с типични за региона тревни видове и прилагане на мерки за контрол 

на ерозията и методи за обработка на почвата; 

 Въвеждане на технологии за напояване и спестяване на вода и енергия, насърчаване на 

екстензивното земеделие; 

 Мерки за намаляване на метановите емисии от биологичната ферментация в животновъдството; 

 Подобряване на управлението и използването на оборския тор; 

 Въвеждане на нисковъглеродни практики за обработка на оборски тор, напр. компостиране, 

превръщане на оборския тор в биогаз при анаеробни условия; 

 Подобряване на осведомеността и знанията на земеделските производители относно 

възможната употреба на растителни остатъци и заплахите, породени от изгарянето на 

стърнища; 

 Прилагане на Правила за добра селскостопанска практика за контрол на емисиите на амоняк, 

изпускани във въздуха от селскостопански източници, въз основа на Рамковия кодекс на ИКЕ 

на ООН за добра селскостопанска практика за намаляване на емисиите на амоняк: 
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 Добри практики за прилагане на торове/оборски тор с ниски емисии и засилване на прилагането 

на Директивата за нитратите); 

 Добри практики за управление на животински тор. 

Сектор „Управление на отпадъците“ 

 

Мерките от Третия национален план за действие за изменение на климата 2013 -2020 г., които се 

предвиждат да бъдат продължени и надградени до 2030 г. 

 

- Продължаване и увеличаване на разделното събиране на „зелени― отпадъци в общините; 

- Улавяне и изгаряне на биогаз във всички нови и съществуващи регионални депа; 

- Улавяне и изгаряне на биогаз в стари общински депа за затваряне; 

- Оценка на енергийния потенциал на биогаза от депата, които се планират да бъдат затворени; 

- Въвеждане на анаеробна стабилизация на утайки с улавяне и изгаряне на биогаз в нови 

инсталации и инсталации в процес на реконструкция в населени места с над 20000 еквивалента 

на населението; 

- Изграждане на общински съоръжения за оползотворяване на биоразградими отпадъци, с 

производство на енергия и компост; 

- Въвеждане на диференцирани такси за генерираните отпадъци. 

 Основните цели в сектора са изложени подробно в Националния план за управление на 

отпадъците 2014-2020 г., както и в подробните програми и мерки за постигане на целите. Предвижда 

се планът и конкретните програми да бъдат актуализирани, а изпълнението на ключовите цели да бъде 

продължено и засилено в периода 2021-2030 г. 

 Основните цели предвиждат значително увеличение на процента на отпадъците за 

оползотворяване и рециклиране през годините, използване на значителния потенциал в България за 

подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците. 
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Предполага се, че изпълнението на следните програми от мерки ще продължи като част от 

изпълнението на националния план: 

- Национална програма за предотвратяване на отпадъците; 

- Програма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови 

отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; 

- Програма за постигане на целите за биоразградими отпадъци; 

- Програма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци; 

- Програма за подобряване на йерархията на управление на други потоци от отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депата. 

 Изпълнение на количествените цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци. 

 Целта е да се намалят депата на биоразградими отпадъци и да се ограничи количеството на 

депонираните биоразградими битови отпадъци, като е предвидено да бъдат разширени и 

модернизирани. 

Други мерки 

 Мерки по Трети национален план за действие за изменение на климата (2013-2020 г.) -

удължени до 2030 г.: 

- Реконструкция на когенерационни инсталации и котли за централно отопление с турбини на 

природен газ; 

- Намаляване на загубите от разпределителните и преносните мрежи; 

- Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи; 

- Заместване на горивата -от въглища на природен газ; 

- Увеличаване на високоефективното комбинирано производство; 
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- Увеличаване на дела на отоплението и охлаждането въз основа на възобновяеми енергийни 

източници; 

- Подобряване на ефективността на производството в съществуващите въглищни 

електроцентрали. 

Обобщени политики и мерки за битовия и обществен сектор: 

- Газоснабдяване на домакинствата; 

- Монтаж на слънчеви колектори; 

- Изпълнение на мерките в Националната програма за ускорена газификация (НПУГ) в България; 

- Обновяване (саниране) до определения годишен процент на обществените и държавни сгради 

(с обща площ над 250 квадратни метра) след влизането в сила на Директивата за енергийна 

ефективност; 

- Въвеждане на задължителна схема за енергийна ефективност (намаляване на потреблението на 

гориво и енергия в консумацията на крайно потребление на енергия); 

- Ускоряване на датата, на която да влезе в сила Регламентът за екодизайна 2015/1185 и 

въвеждане на задължително, ускорено прекратяване на традиционните замърсяващи 

отоплителни уреди (печки) в съответствие с Националната програма за контрол на 

замърсяването на въздуха 2020-2030 г.; 

- Въвеждане на стандарт за качество на горивата за въглища (в национален мащаб), сурогатни 

мерки за намаляване на съдържанието на влага в дърва за огрев, използвани в общини, които не 

отговарят на критериите за качество на въздуха PM10 и, евентуално, на максимален стандарт на 

съдържание на влага за дърва за огрев, в съответствие с Националния контрол на замърсяването 

на въздуха Програма 2020-2030 г.; 

- Домакинствата, засегнати от задължителното прекратяване на традиционните печки за 

преминаване към отопление с природен газ (повторно свързване и нови връзки), централно 

отопление (повторно свързване и нови връзки) или отоплителни уреди, отговарящи на 

екодизайна), в съответствие с Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 

2020-2030 г. 
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Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство 

- Закон за горите. Горските дейности са обект на планиране. Планирането на горите се 

осъществява на три нива и включва Национална стратегия за развитие на горите и 

стратегически план за развитие на горите, областни планове за развитие на горските територии 

и горските планове и програми. Плановете и програмите за управление на горите определят 

допустимото ниво на използване на горските ресурси и насоките за постигане на целите за 

управление на горите за период от 10 години. ЗГ забранява намаляването на общия процент на 

горската земя в страната. Промяната на използването на земята в горските територии е 

възможна само в определени конкретни случаи. 

- Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-

2020 г. Стратегическият документ отразява европейските и национални политики и 

стратегически документи, свързани с горите и горското стопанство в България,. 

- Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. (СПРГС) Този план залага 

следните оперативни цели: 

- Оперативна цел 1: „Увеличаване на горската площ, дървесните запаси и запасите от въглерод в 

горските територии―; 

- Оперативна цел 2: „Подобряване на управлението и използването на горите―; 

- Оперативна цел 3: „Повишаване ефективността на предотвратяването и борбата с горските 

пожари и незаконните дейности в горите―; 

- Оперативна цел 4: „Увеличаване на устойчивостта и адаптивността на горските екосистеми към 

изменението на климата―. 

- Горепосочените оперативни цели и дейности се очаква да имат директен и понякога непряк 

положителен ефект както върху адаптирането на горските екосистеми към изменението на 

климата, така и върху намаляването на отрицателното въздействие на изменението на 

климата, включително чрез увеличаване на усвояването на парникови газове от 

атмосферата. 
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Съществуващите разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

предвиждат, че решението на Общинския съвет определя ежегодно правилата за ползване на ливади 

и пасища. Тези разпоредби съдържат: 

- План за действие в перспектива за паша; 

- Части от тревни площи и пасища, главно за косене; 

- Мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, като почистване на храсти и други 

нежелани растителни видове, противоерозионни дейности, торене, временно ограждане; 

- Части от тревни площи и пасища за изкуствени пасища за засаждане с подходящи тревни 

смеси; 

- Начин на използване, забрани и ограничения в зависимост от особеностите на ландшафта, 

почвата, климата и други природни условия. 

- По отношение на обработваемите земи, съгласно чл. 7 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи се регламентира, че ерозиралите, замърсени, солени, кисели и 

водоподземни земеделски земи се възстановяват и подобряват въз основа на набор от дейности 

или технологии, които действат въз основа на предварително проектирани, координирани и 

одобрени технологии и проекти, одобрени от Експертен съвет. Долините, кариерите и другите 

райони с нарушен почвен профил, пепелници, хвостохранилища, сметища и други депа за 

отпадъци, стари речни корита, пътища на изоставени канали, пътища, железопътни линии и 

строителни площадки след разкомплектоване на инженерно оборудване, облицовки и 

надстройки подлежат на рекултивация. 

- Процедурата за използване на хумус след отнемането му, рекултивацията, подобрението на 

земята и приемането на рекултивираните площи са определени в Наредба № 26 за рекултивация 

на земите, подобряване на нископродуктивните земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

слой. 

Един от основните стратегически документи, съдържащи мерки за земеползването, промяна в 

земеползването и горското стопанство, е Националният план за действие по изменение на климата 

2013-2020 г., чиито мерки ще продължат да се прилагат и след 2030 г.: 

- Използване на "незалесени площи, предназначени за залесяване" в горските територии; 
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- Залесяване на изоставена земеделска земя, голи и обезлесени площи, ерозирали и застрашени 

от ерозия територии извън горските територии; 

- Увеличаване на площта за градски и крайградски паркове и зелени зони; 

- Възстановяване и устойчиво управление на влажните зони. Защита и опазване на влажните 

зони в горските територии, торфищата, блатата; 

- Възстановяване и поддръжка на защитни горски пояси и ново противоерозионно залесяване; 

- Увеличаване на плътността в изброените природни и изкуствени насаждения. 

3. Приоритетни мерки за предотвратяване изменението на климата 

 С оглед на значителния обем от приложими нормативни актове на вътрешното и общностно 

право и богат инструментариум от мерки за постигане на поставените цели на ЕС в областта на ПИК, 

към настоящия документ са разработени набор от приоритетни, ефективни и реалистични мерки за 

ПИК, приложими на ниво Община. Същите са базирани на глобалните и европейски тенденции, но 

отчитат финансовия ресурс и капацитет в общините, поради което са концентрирани към основен 

набор от мерки, които,  предприети в краткосрочен порядък, ще окажат своето положително 

въздействие върху климата и околната среда. 

Местните власти имат ключова роля в насърчаването на хората да се адаптират към 

изменението на климата. Държавите членки на ЕС, региони, общини и общности биха могли да 

преодолеят информационната празнина чрез обмен на знания и най-добри практики относно мерките 

за адаптация. 

 

МЕРКИ ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

ПРИОРИТЕТ 1- Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на 

енергийната ефективност в общинския сектор 

Цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради  

Енергийни обследвания (ЕО) и 

сертифициране на сгради - общинска 

собственост; 

Подобряване комфорта на обитаване в 

обществените сгради и постигане на 

нормативно определените параметри на 

средата за отопление и осветление;  



ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 155 

 

Реконструкция и обновяване на 

съществуващата общинска социална, 

културна, образователна и 

административна инфраструктура и 

въвеждане на пакети от енергоспестяващи 

мерки; 

Оптимизиране на бюджетните разходи, в 

резултат на постигнатите икономии на 

енергия от изпълнените енергоефективни 

мерки, спрямо нормативно определените 

за предходни периоди; 

Подобряване на системите за контрол и 

мониторинг на потреблението на енергия 

от сградния фонд – общинска собственост; 

Удължен експлоатационен срок на 

публичната инфраструктура и на 

инсталации и съоръжения; 

Периодични проверки за ефективността на 

работата на енергийните котли и 

климатични инсталации 

Намаляване на въглеродните емисии от 

публичната инфраструктура. 

Цел 1.2: Обновяване на системата за улично осветление 

Изготвяне и изпълнение на проект за 

ремонт на съществуващото и изграждане 

на ново енергийно ефективно улично 

осветление;  

Подобряване на качеството и 

ефективността на уличното осветление и 

привеждането му в съответствие с 

енергийните норми;  

Поетапно изграждане на автономно 

енергоспестяващо улично осветление в 

проблемни жилищни райони и участъци;  

Намаляване на бюджетните разходи за 

електроенергия за улично осветление;  

Разработване на ефективни системи за 

поддържане и експлоатация на уличното 

осветление, включително и с участието на 

гражданите.  

Подобряване на безопасността и 

физическите характеристики на селищната 

среда;  

 

Намаляване на въглеродните емисии, 

генерирани от уличното осветление 

Цел 1.3: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници 

в публичния сектор  

Монтиране на слънчеви колектори за 

осигуряване на битово горещо 

водоснабдяване;  

Подобрени енергийни характеристики на 

общинския сграден фонд и подобрен 

топлинен комфорт на обитаване; 

Монтиране на фотоволтаични панели на 

покриви и фасади на сгради – общинска 

Подобрени енергийни характеристики на 

общинския сграден фонд 
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собственост, за производство на 

електроенергия за собствени нужди (off-

grid system);  

Разработване и прилагане на мерки за 

въвеждане на хибридно улично 

осветление.  

Намаляване разходите за енергия за 

отопление и осветление в публичния 

сектор;  

Разработване на механизми за публично-

частно партньорство за изграждане и за 

използване на BE на територията на 

общината 

Намаляване на въглеродните емисии, 

генерирани от публичния сектор.  

Цел 1.5: Информационни и организационни мерки в областта на енергийната 

ефективност 

Създаване на база данни и система за 

отчитане, анализ и контрол на 

енергопотреблението на територията на 

общината;  

Структуриране на информация за 

енергийната ефективност във формат, 

удобен и достъпен за потребителите; 

Разработване на краткосрочни и 

дългосрочни общински програми за ЕЕ в 

съответствие с националната енергийна 

стратегия  

Повишаване на знанията на 

обществеността относно енергийната 

ефективност; 

Организиране и провеждане на 

информационни кампании относно 

ефективното отопление и класовете 

енергийни уреди 

Намаляване разходите за енергия за 

отопление и осветление в публичния 

сектор;  

Разпространение на информация за 

възможности за намаляване количеството 

на отпадъците; 

Намаляване на въглеродните емисии, 

генерирани от публичния сектор. ; 

Разработване и въвеждане на програма за 

обучение в училищна и извънучилищна 

среда; 

Повишаване на квалификацията и 

познанията на администрацията и 

гражданите в областта на енергийната 

ефективност; 

Обособяване на структурно звено за 

координация, планиране, реализация и 

Постигане на устойчив прогрес в областта 

на прилагане на енергийната ефективност 
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мониторинг на устойчиви енергийни 

политики на местно ниво; 

 

Организиране на лекции относно 

измененията в климата, очакваните 

отражения върху живота и 

икономическите дейности, 

международните инициативи, програми и 

задължения, факторите, които причиняват; 

 

 

Създаване на информационна система за 

потенциални източници на финансиране - 

структурни фондове, международни и 

национални програми, включително 

ЕСКО; 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2 - Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради и 

личния транспорт на територията на общината 

Цел 2.1: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден 

фонд 

Извършване на обследвания за енергийна 

ефективност на жилищните сгради на 

територията на общината;  

Подобрени енергийни характеристики на 

жилищния сграден фонд и подобрен 

топлинен комфорт на обитаване; План за 

действие за устойчиво енергийно развитие 

на общината 

Въвеждане на пакети от мерки за 

енергийна ефективност в жилищните 

сгради на територията на общината, 

приоритетно на многофамилните жилищни 

сгради; 

Намаляване на годишните финансови 

разходи за енергия на домакинствата;  
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Разработване и прилагане на местни 

финансови механизми в подкрепа на 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни 

сгради;  

 Удължен живот на енергийно обновените 

сгради и на техните инсталации и 

съоръжения;  

 

Намаляване на въглеродните емисии, 

генерирани от частния жилищен сектор;  

Въвеждане на пакети от мерки за 

енергийна ефективност в жилищните 

сгради на територията на общината, 

приоритетно на многофамилните жилищни 

сгради; 

Намаляване на годишните финансови 

разходи за енергия на домакинствата;  

Цел 2.2: Повишаване на обществената информираност и изграждане на култура за 

енергийно ефективно поведение в битовия сектор 

Организиране и провеждане на 

информационни кампании, основани на 

принципа на социалния маркетинг; 

Повишено ниво на информираност и 

изградена положителна нагласа сред 

обществеността за енергийно ефективно 

поведение;  

Изграждане на партньорства с местни и 

регионални структури на гражданското 

общество, медиите и бизнеса за 

провеждане на съвместни инициативи за 

популяризиране на мерки за енергийна 

ефективност в бита;  

Изградена култура за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в бита; 

Разработване и въвеждане на програма за 

обучение в училищна и извънучилищна 

среда. 

Намаляване потреблението на енергия и 

респективно емисиите на парникови 

газове.  

Цел 2.3: Повишаване дела на енергията, произведена от ВЕИ в жилищния сектор  

Организиране и провеждане на 

информационни кампании, които да 

популяризират използването на енергия от 

възобновяеми източници в частни 

жилищни сгради – природен газ, биомаса, 

енергия от слънцето – слънчеви колектори 

Създадена подходяща информационна 

среда за стимулиране на инвестиции в 

производството на енергия от 

възобновяеми източници;  
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и фотоволтаични инсталации;  

Създаване на консултативен механизъм за 

техническа помощ за реализиране на 

проекти за оползотворяване потенциала от 

ВЕИ; 

Намаляване разходите за енергия на 

домакинствата и редуциране на 

въглеродните емисии в резултат на 

въведени ВЕИ системи в жилищните 

сгради.  

Разработване и прилагане на ефективни 

информационни модели за 

популяризиране на европейското, 

национално и местно законодателство в 

областта на възобновяемите енергийни 

източници.  

 

Цел 2.3: Повишаване на енергийната ефективност на личния транспорт 

Актуализация на общинската транспортна 

схема и пътната маркировка; 

Намаляване на времето за шофиране до 

определена крайна точка;  

Разпространение на информация за 

екологично шофиране чрез курсове за 

шофьори; 

Намаляване на вредните емисии;  

Разпространение на информация за 

автомобили, използващи алтернативни 

горива,  чрез курсове и работни срещи 

Повишаване информираността на 

гражданите за новите 

екологичносъобразни технологии в 

областта на транспорта.  

Монтиране на зарядна станция за 

електромобили 

 

ПРИОРИТЕТ 3 - Повишаване на енергийната ефективност в местната 

промишленост  

Цел 3.1: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 

предприятия и инфраструктура на територията на общината  

Използване на високоефективни системи 

за отопление на биомаса в малки и средни 

предприятия;  

Създадена подходяща информационна и 

подкрепяща среда за стимулиране на 

инвестиции в зелена икономика на местно 

ниво;  

Изграждане на партньорства за Увеличен дял на бизнес инвестициите в 
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разработване и прилагане система от 

услуги за консултиране на малки и средни 

предприятия за въвеждане на пакети от 

енергийно ефективни мерки и 

оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници;  

технологии за въвеждане на енергийно 

ефективни мерки и изграждане на ВЕИ 

системи.  

Разработване на механизми за публично-

частно партньорство за изграждане на 

ВЕИ инсталации на територията на 

общината;  

 

Цел 3.2: Подкрепа за промяна на енергийното поведение в бизнеса:  

Организиране на информационни 

кампании, конференции, семинари и други 

срещи, предназначени за представители на 

бизнеса в общината;  

Повишено ниво на информираност и 

изградена положителна нагласа сред 

бизнеса за интелигентно енергийно 

поведение;  

Административно стимулиране на 

промишлеността и бизнеса за използване 

на енергия от възобновяеми източници 

чрез напр. данъчни преференции, 

специализирано административно 

обслужване и други стимули;  

Изградена култура за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в 

промишлеността;  

Създаване на енергийна информационна 

база за инсталираните енергийни 

мощности от възобновяеми източници на 

територията на общината; 

Установяване на трайни публично-частни 

партньорства на регионално ниво.  

ПРИОРИТЕТ 4 - Въвеждане на управление на енергията на територията на 

общината  

Цел 4.1: Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие:  

Обособяване на структурно звено в 

общинската администрация, което поема 

отговорността за координирането на 

цялостния процес на планиране, 

реализация и мониторинг на устойчиви 

Повишен капацитет на общината за 

планиране, реализация и мониторинг на 

местни политики за устойчиво енергийно 

развитие;  
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енергийни политики на местно ниво;  

Въвеждане на подходяща система за 

обучение на експерти в местната 

администрация от ресорните звена, 

ангажирани с планирането, изпълнението 

и контрола на капиталовите инвестиции и 

политиките по териториално развитие;  

Повишено ниво на информираност и 

изградена култура за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в общинската 

администрация;  

Усъвършенстване на системата за 

отчитане, контрол и анализ на 

енергопотреблението на територията на 

общината;  

 

Създаване на международни партньорства, 

подготовка и изпълнение на партньорски 

проекти в областта на енергийната 

ефективност.  

 

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми източници и възможностите за неговото оползотворяване 

Възлагане изготвянето на проучвания за 

потенциала на територията на общината по 

отношение наличието и използваемостта 

на енергия от възобновяеми източници;  

 

Разработване на енергиен баланс на 

общината на основата на установения 

потенциал на енергия от възобновяеми 

източници;  

Създадени предпоставки за 

оползотворяване на потенциала на ВЕИ;  

 

 

 

Енергиен баланс, съставен на основата на 

потенциала на ВЕИ на територията на 

общината и на стратегическата цел за 

постигане на енергийна независимост;  

Проучване на местните нужди от 

техническа помощ в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ;  

Идентифицирани финансови източници и 

инструменти за финансиране на проектите 

и дейностите от енергийната стратегия на 

общината;  

Проучване на алтернативни възможности 

за финансиране на енергийни проекти.  

Създадена Енергийна информационна база 

на общината  

ПРИОРИТЕТ 5 - Намаляване на количеството отпадъци и тяхното третиране 
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Цел 5.1. Подобряване на управлението на отпадъци (УО) в общината 

Подобряване на организацията на 

събирането и затваряне на 

нерегламентирани сметища;  

Предотвратяване на незаконното 

изхвърляне на отпадъци, включително на 

замърсяването; 

Ефективно третиране на отпадъците - 

сепариране и преработка, инвестиране в 

екоиновации и публично-частни 

партньорства за реализирането им;  

Подобряване и разширяване на разделното 

събиране на отпадъци, включително на 

биоотпадъци; 

Изграждане на инсталации за 

биоразградими и зелени отпадъци; 

Доближаване до европейските стандарти и 

изисквания; 

Определяне на минимални стандарти за 

разделно събиране (например честота на 

събиране, видове контейнери и др.) в 

общините, за да се гарантира висока 

степен на улавяне на годните за 

рециклиране отпадъци; 

Обучение и информираност на гражданите 

в областта на УО и кръговата икономика; 

Запечатването и рехабилитацията на 

депата, които не отговарят на 

изискванията; 

 

 

Въвеждане на относими икономически 

инструменти, например принципа 

„плащаш повече, ако изхвърляш повече―; 

 

Разпространение на информация за 

възможности за намаляване количеството 

на отпадъците; 

 

 

Разработване и въвеждане на програма за 

обучение в училищна и извънучилищна 

среда; 

Повишаване на капацитета и познанията 

на администрацията и бизнеса в областта 

на УО и кръговата икономика; 
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Курсове, обучения, лекции за повишаване 

на местните умения в областта на 

управление на отпадъците и кръговата 

икономика 

Цел 5.2. Подобряване изпълнението на изискванията за разделно събиране и  

рециклиране на отпадъци 

Извършване на анализ за възможностите в 

общината за доближаване до изискванията 

на ЕС за рециклиране на битови отпадъци; 

 

Проучване на възможностите за 

финансиране и публично-частни 

партньорства; 

 

Изготвяне на анализ на масово отделяните 

отпадъци в общината и реалистичен план 

за достигане на стойностите за 

рециклиране и разделно събиране според 

европейското законодателство; 

 

Осигуряване на действаща система за 

събиране на отпадъците, включваща 

разполагането на специализирани 

контейнери и подвижен състав.  

 

 

Изграждане на площадка за открито 

компостиране на биоотпадъците от 

поддържане на обществени площи, 

паркове и градини на територията на 

общината  
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Изграждане на площадка за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата; 

 

Изграждане на инсталация за рециклиране 

на строителни отпадъци (стационарна и 

мобилна). 

Цел 5.3 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху 

околната среда 

Подготовка за изпълнение на изискванията 

на Директива (EC) 2019/904; 

Информираност за актуалните проблеми 

по предотвратяване изменението на 

климата; 

Изготвяне на анализ на предстоящите 

забрани за използване на определени 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба и ефекта върху местната 

икономика; 

Превантивни действия за подготовка за 

изпълнение на предстоящите нормативни 

забрани; 

ПРИОРИТЕТ 6 – Подобряване на жизнената среда 

Цел 6.1. Обновяване на обществените зелени пространства и осигуряване на нови 

места за отдих, спорт и други колективни дейности 

Създаване на повече зелени зони; Благоприятни условия за всекидневен 

отдих във всички селищни части и 

предпоставки за активен спорт и 

здравословен начин на живот; 

Рехабилитация на пешеходни алеи и 

тротоари; 

 

Разполагане на указателни знаци и 

средства за ориентация и информация в 

селищна среда 

 

ПРИОРИТЕТ 7 – Подобряване качеството на атмосферния въздух 

Цел 7.1. Намаляване на концентрациите на показателите, определящи качеството 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019L0904


ПЛАН  ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. Страница 165 

 

на атмосферния въздух, в които е налице превишение на установените в 

законодателството норми и високите нива на шум в околната среда от 

производствените и строителните дейности, транспорта, битовото отопление и 

други неорганизирани източници 

Стимулиране на устойчиви и 

нисковъглеродни форми на транспортно 

придвижване; 

Превенция и намаляване на редица 

заболявания на дихателната система; 

Изграждане на инсталации за 

ограничаване на вредните емисии от 

производствата; 

Изграждане на устойчива, здравословна  и 

екологично чиста градска среда; 

Поставяне на съоръжения за защита от 

шума по протежението на улиците с най-

интензивен трафик; 

Повишаване на интереса от инвестиции в 

общината; 

Поетапно изваждане от употреба на 

отоплителните уреди на твърдо гориво; 

 

Ако има такива- извеждане на 

производства в извънградска среда- 

индустриална, промишлена зона; 

 

Контрол на строителството, снабдяването 

с материали от тежки машини, изхвърляне 

на строителните отпадъци на определените 

за това места, почистване на строителните 

площадки и прилежаща площ от 

строителни отпадъци  

Повишаване на интереса за заселване в 

общината 

 

VIII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО 

 

 За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и начините 

за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на 

работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация 
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и публичност. Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно 

функциониране, са част от структурата на ПИРО. 

 Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на ефективно 

изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и 

ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. 

 Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана на 

основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за наблюдение и оценка. 

Особено внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плана и на 

програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

 Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО на община Антон за периода 

2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите - Приложение № 3. За да се осигури 

необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор са посочени мерните 

единици, в които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на 

информация, базовата стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата 

стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При наличие на 

достатъчно информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни стойности на 

индикаторите по ключови приоритети. 

 При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ПИРO се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за 

постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2021 -2027 г. 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа на събраната 

обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 

за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

 Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по отношение 

реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат 

абсолютни или относителни. За целите на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за 

резултат. 

 Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите те се 
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отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на 

територията на общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват 

обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за 

цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано 

местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено 

измерими индикатори, а в някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в 

социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие 

за общото развитие на региона. 

 Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от конкретиката на 

формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо индикаторите за продукт измерват 

напредъка по отношение на приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат - по отношение на 

целите. Въпреки това е възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, 

така и индикатор за резултат.  

 Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. С индикаторите за 

продукт се измерва и постигането на мерките, но не е задължително да се формулират за всяка отделна 

мярка, дейност или проект - включването на индикатори по отношение на мерките зависи от 

конкретната ситуация. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, общинската администрация, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на 

гражданското общество в общината. 

 Индикаторите  за наблюдение и резултат са разработени в отделен документ, приложение към 

настоящия план и следва да бъдат обществено достъпни наравно с ПИРО. 

 

IX. Предварителна оценка, съгласно условията по чл. 32 от ЗРР 

 Съгласно Методическите указания за разработване на ПИРО и съгласно чл. 32 от ЗРР, по 

преценка на кмета може да бъде извършена предварителна оценка за социално икономическото 

въздействие на плана. ПИРО на община Антон е разработен експертно и подробно и в неговото 

съдържание са имплементирани всички изисквания на българската и европейската нормативна уредба. 
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По тази причина, общинското ръководство не счита за необходимо да бъде изготвена предварителна 

оценка на ПИРО.  

X. Заключение 

 Планът за интегрирано развитие на община Антон за периода 2021-2027 г. е разработен 

съгласно препоръките, изведени в Методически указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.,Интегрирана териториална стратегия 

за развитие на ЮЗР за периода 2021- 2027, Национална програма за развитие България 2030: 

- Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и социално развитие; 

- SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и социалното развитие и 

приложената стратегическа рамка; 

- Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията на европейските, 

националните, регионалните и областните стратегически документи. ПИРО на община Антон е 

хармонизиран с националните секторни стратегии, които обхващат периода 2021-2027 г. и 

които са известни към момента на разработването на плана; 

- Планираната визия е завършена в смислово отношение и отговаря на поставената стратегическа 

рамка; 

- Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с предвидените проекти за 

изпълнение, от което може да се съди и за ефективността и ефикасността за постигане на 

целите на ПИРО на община Антон.  

- При изготвянето на финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципа на 

съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със 

средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

- Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на 

община Антон включва ясни, уместни, с достатъчен брой и възможности за информационно 

осигуряване индикатори, което позволява да се изготвят качествени междинна и последваща 

оценки на плана и да се определи социално- икономическото му въздействие; 

- Успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до икономически ръст и съществено подобрение на 

качеството на живот в община Антон в края на плановия период; 
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- ПИРО на община Антон гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в 

областта на равните възможности - равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие, добро 

управление, партньорство. 

 С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване 

устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда, като ще се създаде и 

благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, туризъм, екологично селско стопанство и модерна 

инфраструктура. 

 ПИРО е отворен документ, който може да бъде изменян и актуализиран с решение на 

общинския съвет на община Антон. 

 

 

 


