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Настоящият дoклад представя резултатите от извършената последваща оценка 
на Общинския план за развитие на община Батак за периода 2014-2020г. 

Последващата оценка на Общинския план за развитие на община Батак за 
периода 2014-2020г. е изготвена в съответствие с чл. 34., ал. 1 от Закона за 
регионалното развитие (В сила от 31.08.2008 г., Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. 
ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 
Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. 
бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.15 
от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 
2017г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.) 
и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Съгласно чл. 34., ал. 
1 от ЗРР, за изпълнението на стратегическите документи за регионално и 
пространствено развитие се извършва последваща оценка на въздействието не по-
късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие. 

Общинският план за развитие на община Батак за периода 2014-2020г. е 
средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално 
развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, 
стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 
провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. 

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 
инфраструктурно и екологично развитие на общината. Планът е разработен в 
съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и е съобразен с 
основните принципи и приоритети на държавната политика в регионалното развитие. 

При изготвянето на Плана са взети предвид следните стратегически документи 
на европейско, национално и областно ниво: Стратегията Европа 2020, Национална 
програма за развитие „България 2020“, Националната стратегия за регионално 
развитие, Национална концепция за пространствено развитие, Регионален план за 
развитие на Южен Централен Район (Ниво 2) и Областна стратегия за развитие на 
област Пазарджик. 

Целта на последващата оценка е да осигури независима и актуална 
информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за 
развитие на община Батак през периода 2014-2020г. и да направи изводи и препоръки 
относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие, които да се 
вземат предвид при разработването на План за интегрирано развитие на община 
Батак (ПИРО) за периода 2021-2027г. Оценката е адресирана към три основни аспекта: 
реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането на ОПР на 
община Батак. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:  

 Изготвена оценка на степента на постигане на целите, заложени в ОПР за 
периода 2014-2020г.  и устойчивостта на постигнатите резултати; 

 Изготвена оценка на общото въздействие на ОПР за периода 2014-2020г;  

 Изготвена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 
постигане на приоритетите и целите в ОПР;  

 Направени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно 
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развитие. 

Извършването на последваща оценка на Общинския план за развитие на 
община Батак премина през следните етапи: 

 Проучване: През този етап бе създадена организацията за провеждане на 
последващата оценка. Проучени бяха основни планови и стратегически 
документи. Беше събрана базова информация и статистически данни за 
нуждите на анализа и оценката от Общинска администрация - Батак, ИСУН и 
други. 

 Анализ и оценка: През този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на 
събраните данни, факти и информация. Изготвена беше последващата оценка 
на ОПР, резултатите от която са описани в настоящия доклад. Направени са 
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 
местно развитие. 

 Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със 
съгласуване на Доклада от последващата оценка и направените констатации с 
Общинска администрация - Батак. Направените допълнения, коментари и 
забележки от страна на администрацията са взети под внимание и са включени 
в доклада за последващата оценка. 

За изготвяне на последващата оценка бяха използвани следните методи: 

 Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация; 

 Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни 
източници; 

 Описание – описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и 
изводи; 

 Анализ и синтез – анализ на базовата входяща информация и данни и  
обобщение на резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

 Оценка – оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените 
цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси;  

 Сравнение – сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база 
сравнението бяха направени изводи и препоръки; 

 Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в 
действията на екипа за изготвяне на последващата оценка за изпълнение на 
ОПР. 

За изпълнение на горепосочените задачи, бяха използвани следните източници на 
информация: 

 Документи за планиране развитието на община Батак – Общински план за 
развитие 2014 – 2020г.; 

 Официални документи и отчети, предоставени от община Батак, свързани с 
изпълнението на стратегическия документ; 

 Документи за планиране на развитието на област Пазарджик и Южен 
Централен  район за планиране; 

 Доклади от оценки на Регионален план за развитие за Южен Централен  район 
за планиране и оценка на Областна стратегия за развитие; 
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 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Пазарджик (социални 
услуги); 

 Интернет сайтове и портали: Община Батак, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, 
ОПРЧР, ОПРСР, ПРСР и други; 

 Други източници на информация – териториалните служби и Националния 
статистически институт, Агенция по заетостта, служба ГРАО в общината, ИСУН, 
ЕИСУРР; 

 Анкетно проучване за социално-икономическото състояние в Общината. 
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РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА БАТАК ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020г. 

Оценка на общото въздействие на ОПР на община Батак за периода 2014- 
2020г. е направена чрез анализ на промените в социално-икономическия профил на 
Общината за периода на действие на Плана. 

I. Обща характеристика на община Батак. 

1. Географска характеристика, местоположение и граници.  

Община Батак е разположена в югоизточната част на Област Пазарджик. С 
площта си от 677.310 km2 е втората по големина сред 12-те общини в област 
Пазарджик и заема 15.19% 
от територията на областта. 
Близо 90% от площта на 
община Батак се заема от 
мощния и втори по 
височина дял на Западните 
Родопи – Баташка планина. 

На югозапад община 
Батак граничи с община 
Сърница; на северозапад – 
община Велинград и 
община Ракитово; на север 
– община Пещера и община 
Брацигово; на изток – 
община Девин, Област 
Смолян; на югоизток – 
община Борино, Област 
Смолян и на юг с община 
Доспат, Област Смолян. 

Съгласно Закона за 
регионално развитие (ЗРР), 
община Батак попада в 
границите на " "Югозападна 
и Южна централна 
България" на ниво NUTS 1, 
Южен Централен район на  ниво NUTS 2 и Област Пазарджик на ниво NUTS 3. 

Община Батак обхваща 3 населени места – гр. Батак, с. Нова махала и с. 
Фотиново. Общинският център гр. Батак е разположен по двата бряга на р.Стара река. 
Село Нова махала е разположено в Баташката планина. Село Фотиново се намира на 
двата бряга на р. Фотинска и отстои на 24 км.  

В таблица 1. са представени сравнителни данни за община Батак и останалите 
общини в област Пазарджик. 

Таблица 1. Сравнителни данни за община Батак. 

Район/Област/Община Площ дка Население към 
31.12.2019г. 

Област Пазарджик   4 456 917 252 776 
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Батак 677 310 5 245 

Белово 346 356 7 460 

Брацигово 229 425 8 341 

Велинград 803 063 33 529 

Лесичово 209 430 5 052 

Пазарджик 636 722 106 526 

Панагюрище 598 913 22 192 

Пещера 135 428 17 519 

Ракитово 246 438 14 381 

Септември 349 372 23 383 

Стрелча 224 460 4 439 

Сърница 198 590 4 709 
  Източници: Областна стратегия за развитие на област Пазарджик 2014-2020г.,  НСИ 

2. Климат и природни ресурси. 

2.1. Климат. 

Климатът в района е умереноконтинентален. В ниския пояс (до 1000 м) е 
преходноконтинентален, а в планинския и високопланинския пояс има планински 
характер. 

Средната годишна температура е 13-15 ºС, годишната температурна 
амплитуда е 20.1 ºС. Зимата в Батак не е студена. Средната януарска температура 
е от 3 до 5 ºС. През пролетта и есента мъглите се стичат в пролома на Стара река, 
а в града грее слънце. Лятото е прохладно. 

В района преобладават северните и североизточните ветрове със средна 
скорост 1.2 м/сек. Годишната сума на валежите е 685 мм/кв.м, което налага 
рационалното използване на съществуващите водни запаси. 

През зимата падат големи снегове – до 65 см в града и 150 см в планината. 
Снегът се задържа от 2 до 5 месеца. 

2.2. Релеф. 

Релефът на общината е планински. Средната й надморска височина е 1136 
м. Най-ниската точка е 770 м, а най-високата - връх Баташки Снежник - 2082 м. В 
югозападната част на Баташката планина се издига връх Сюткя (2186 м). На юг от 
Батак, освен Баташки Снежник, се извисяват Остри връх (1957 м) и връх 
Семерелан (1817м). Южно от тези върхове се простира обширната равна местност 
Беглика, която продължава до прохода Камен дял. Това е една изключително 
красива местност, през която лъкатуши река Беглишка и дава водите на язовирите 
Голям Беглик и Беглика 

2.3. Почвено разнообразие. 

Почвената покривка в района на община Батак е представена от алувиални, 
торфено-блатни и ливадни почви. 
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Високопланинската част е заета предимно от канелени горски, 
светлокафяви и тъмнокафяви горски почви и планинско-ливадни почви, които 
дават възможност за пасищно животновъдство и отглеждане на картофи. 

2.4. Водни ресурси. 

На пространство от 3600 кв. км, което обхваща Баташката планина, се 
простира Баташкият водносилов път. От водосборната му зона (761 кв. км) се 
събират водите на 150 реки, рекички и потоци. Те пълнят седем язовира и движат 
три електростанции с обща мощност 220 000 киловата. На север от Батак се 
намира яз. Батак, който събира 315 млн. куб. м вода , дълъг е 17 км и е широк 4 км. 
На територията на общината са изградени още четири язовира – Беглика, Голям 
Беглик, Широка поляна и Тошков чарк. Общият капацитет на язовирите е 8355 млн. 
куб. м. 

Основната водна артерия, минаваща през територията на общината, е 
Стара река, чиято дължина е 61 км, а водосборната й област (до Батак) е 27.2 км. 

Водите на тези водоприемници поради релефните природни дадености не 
се използват за напояване в района на общината. 

3. Поземлени ресурси и горски фонд. 

По данни на община Батак, общата площ на земеделските земи към 2019г., 
собственост на общината е 26 359.805 дка, от които 16 900.016 дка. са частна 
общинска собственост, а 9 459.789 дка. са публична общинска собственост 

Територията на община Батак попада в района на Държавно горско 
стопанство Батак, устройвано последно от 2013г. и с обща площ 10 716.3 ха. 

Разпределението на горските територии по видове собственост по данни на 
ТП ‚Държавно горско стопанство „Батак“ е представено във фигура 1.  

Фигура 1. Разпределение на горските територии в община Батак по видове 
собственост. 
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Източник:  Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП Държавно   
горско стопанство „Батак“ 2018г. 

 
Годишният дърводобивен капацитет на стопанството е около 24 385 м3 

лежаща маса. 

4. Флора и фауна. 

Природните дадености, богатството и разнообразието на горски масиви са 
предпоставка за съществуването на добри дивечови запаси - елени, сърни, глигани, 
диви кози, мечки, вълци, лисици. От дребните бозайници се срещат зайци, таралежи, 
катерици, от пернатите - глухари, гълъби, врани, яребици, дроздове, а около водните 
площи - диви патици и гъски. 

5. Природни забележителности и защитени територии и местности. 

На територията на община Батак се намират два резервата: Дупката (под 
егидата на ЮНЕСКО), и Беглика, с обща площ 2653 ха. Обособени са 10 защитени 
местности с обща площ 1850.4 ха. Най-голяма е Баташки Снежник – 1054 ха. 

В общината се намира и Фотенският водопад - природна забележителност с 
площ от 12.1 ха. Горите в Баташката община заемат 57815.3 ха от територията й. 
Площта на горите със специално предназначение е 21406.6ха (37%). Общият запас на 
горите в общината е 13567600 куб. м, като годишният прираст е 184092 куб. м. В 
общината има три действащи горски разсадника (обща площ 68 дка.) с основна цел 
производство на фиданки за залесяване, разположени на територията на три 
държавни лесничейства. В тях се отглеждат фиданки от 6 дървесни вида. Съгласно 
лесоустройствените проекти на лесничействата средно годишно на територията на 
общината се залесява върху 1890 дка. По участие на дървесни видове в залесяването 
с най-голям дял са обикновеният смърч – 67.6%, белият бор – 28.9%, черният бор – 
0.7%, елата - 0.3%, бялата мура – 0.3%. 

Курортът “Язовир Батак” и местността Курорт “Цигов чарк” са разположени в 
Западните Родопи. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият 
курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много 
заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден 
спорт и риболов. Местността Широка поляна се намира в северозападната част на 
Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м. 

Характерният за Родопите релеф-редуване на горски масиви с обширни поляни, 
създава отлични условия за формиране на добри дивечови запаси. На територията на 
местността са и язовирите “Широка поляна” и “Тошков чарк”, предлагащи отлични 
условия за риболовен спорт и пълноценен отдих. Местността Беглика заема т.н. 
Беглишка заравненост в централната част на Западните Родопи със средна надморска 
височина 1700м. Живописният планински пейзаж привлича много туристи, а язовирите 
и кристално бистрите реки предлагат чудесни условия за риболов. 

Богатото дивечово разнообразие от елен, сърна, глухар, дива свиня, 
благоприятства развитието на ловния туризъм. Местността Кара тепе на 28 км южно от 
Велинград, предлага на туристите чудно красива природа. 
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6. Културно-историческо наследство. 

Земите в региона на Батак са населявани от най-древни времена. През 1958г. в 
м.”Кременете” /в района на ГС “Беглика”/ открива находище от старокаменната епоха, 
а няколко години по-късно открива второ такова находище в м.”Слънчева поляна” /в 
района на ГС “Широка поляна”/. Населявана или кръстосвана от траки, римляни, 
византийци, славяни, прабългари, отоманци и българи тази древна земя носи 
безсмъртното наследство на техните минали цивилизации.  

В района на Батак са регистрирани 20 тракийски, тракоримски, византийски и 
славянски крепости, над 10 черковници и манастири, много тракийски могили, римски 
мостове, рудници, воденици и др. археологически обекти. Когато тук се утвърждава 
властта на Османската империя, планинските села като Батак привличат много 
непокорни българи, които се преселват тук, за да съхранят християнската си вяра. 
Това дава тласък на материалното и духовното развитие на селището. Развиват се 
всички домашни занаяти, най-вече дърводобивът, дървопреработването и търговията. 
През 1871 г. са регистрирани 283 чарка (дървопреработвателни работилници). От 
качествената местна дървесина се строят корабите на империята, а баташките 
търговци обикалят всички тържища. Тези връзки на Батак със света пораждат и 
свободолюбивия дух на жителите му. През 1912 са положени основите на новата 
църква "Успение на Пресвета Богородица". Храмът е построен по проект на чешкия 
архитект Йосиф Шнитер. В околностите на града са разпръснати множество малки 
параклиси. На 3 април 2011г. със специално решение Св. Синод на БПЦ обявява за 
свети новомъченици българите, загинали в баташкото клане. В околностите на Батак 
има 9 действащи параклиса.  

Етнографската сбирка отразява бита и поминъка, обредите и обичаите на 
баташкото население през Възраждането и началото на века. Тя е исторически и 
архитектурен паметник на културата. Архитектурен паметник е и Шаровата къща със 
зала за художествена галерия, временни изложби. Общината разполага с три 
читалища – по едно във всяко населено място, и три библиотеки. 

II. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси. 

1. Демографско развитие и тенденции. 

❖ Брой и динамика на населението. 

Община Батак обхваща 3 населени места, а именно: гр. Батак, с. Нова махала и 
с. Фотиново. 

По данни на НСИ, населението на Общината към 31.12.2019г. възлиза на 
5 245 жители, което представлява 2.07% от населението на област Пазарджик. По 
брой население, община Батак се нарежда на 9-то място в Областта. 

                    Таблица 2. Брой население за периода 2014-2019г.  

Години Население на община Батак 

2014г. 5 709 жители 

2015г. 5 616 жители 

2016г. 5 550 жители 

2017г. 5 457 жители 

2018г. 5 368 жители 
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2019г.  5 245 жители 
                         Източник: НСИ 

 

Фигура 1. Динамика на населението за периода 2014-2019г. 

 
             Източник: НСИ 

 

Видно от представените данни, за периода 2014-2019г. се наблюдава лек 
спад на населението със 464 души. Към 2019г. 51.59% от населението на 
общината е съсредоточено в общинския център – гр. Батак, а именно 2 706 души. 
Второто най-населено място в общината е с. Нова Махала, където са 
съсредоточени 38.11% от населението – 1 999 души и на трето място по 
населеност е с. Фотиново – 10.38% или 540 жители.  

❖ Естествен прираст на населението. 

За разглеждания период 2014-2019г. в Общината са родени общо 216 деца, 
като най-много са родени през 2016г. – 53 деца и най-малко през 2018г. – 27 деца.  
Броят на починалите жители за периода 2014-2019г. е общо 588 като най-висок е 
броя на починалите през 2014г. – 110 души и най-нисък през 2018г. – 82 души. 
Данните са представени във фигура 2. 

Фигура 2. Естествен прираст на населението на община Батак за 
периода 2014-2019г. 
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Източник: НСИ 

 
 

❖ Механичен прираст на населението. 
 
Механичният прираст на населението за периода 2014-2019г. е отрицателна 

величина. Най-неблагоприятната му абсолютна стойност е регистрирана през 
2014г. и 2019г. – 49. Прави впечатление, че през 2015г., 2016г. и 2017г. стойността 
на показателя е относително стабилна, а след 2017г. се наблюдава 
неблагоприятна тенденция в механичното движение на населението на общината.  

Фигура 3. Механично движение на населението в община Батак за периода 
2014-2019г. 
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 Източник: НСИ 

2. Структура на населението. 

2.1. Възрастова структура на населението. 

Възрастовата структура на населението в община Батак за периода 2014-
2019г. по данни на НСИ е представена във фигура 4. 

Фигура 4. Възрастова структура на населението в община Батак за периода 
2014-2019г. 

 

                Източник: НСИ 

 

От представените данни е видно, че за разглеждания период 2014-2019г. се 
наблюдават малки вариации на стойностите на населението в различните групи. За 
целия разглеждан период най-висок е делът на населението в трудоспособна възраст, 
а най- нисък е делът на населението в под трудоспособна възраст. Наблюдава се лек 
спад на населението в под трудоспособна възраст от 12.33% през 2014г. на 11.52% 
през 2019г. Лек спад се регистрира и в делът на населението в трудоспособна възраст 
от 61.88% през 2014г. на 60.02% през 2019г. За разглеждания период се наблюдава 
леко увеличение на делът на населението в над трудоспособна възраст от 25.78% 
през 2014г. на 28.47% през 2019г., което е резултат от процесът на застаряване на 
населението.  

2.2.Полова структура на населението. 

За целия разглеждан период, половата структура на населението на община Батак 
се характеризира с малък превес на жените над мъжете. Съотношението към 2019г. е 
49.67% мъже и 50.33% жени. 

2.3.Образователна структура на населението. 
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Определящо значение за качествената характеристика на човешките ресурси и 
формирането на техните професионални умения в трудовия процес, има 
образователното равнище на населението. Образователната структура има важно 
значение за репродуктивните нагласи и поведение на населението.  

Към момента на изготвяне на настоящата Последващата оценка няма актуални 
данни за образователната структура на населението в Общината.  

2.4. Етническа структура на населението. 

По данни от последното преброяване на НСИ към 2011г. с най-висок 
относителен дял е българската етническа група – 53,47%, следван от турската – 
38,35 % и ромската етническа група с 3,43 %.Останалите 4,75% попадат в графата 
други, не отговорили и не се самоопределят към никоя етническа група. 

3.  Заетост. 

 По данни на Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната 
политика, равнището на безработица в община Батак за периода 2016-2019г. е 
намаляло с 4,50 процентни пункта, което е резултат от редица инициативи, поети от 
местната власт в тази насока. 

Данните са представени във фигура 5. 

Фигура 5. Динамика в равнището на безработица в община Батак за периода 
2016-2019г. 

 
            Източник: Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика 
 
 

 
По отношение на образователната структура на безработните лица, по данни на 

Общината към 2018г., 49.01% са със средно образование, 29.47% са с основно и 5.96% 
са безработните лица със висше образование. 

 За разглеждания период са използвани редица възможности от страна на 
местната власт за подобряване достъпа до заетост в общината, обучения за  
придобиване и повишаване на квалификация на безработните лица, част от които са: 
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програма „ Старт на кариерата“, Регионална програма за обучения и заетост, програма 
„Обучения и заетост на младите хора“  и други.  
 
4. Образователна инфраструктура 

Образователната инфраструктура в община Батак към 2019г. включва следните 
учебни заведения: 

 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан 
Божков“, гр. Батак; 

ПГГСД “Стефан Божков” е единственото средно професионално учебно 
заведение в града и общината. За 85 години от своето съществуване, учебното 
заведение се утвърждава като надеждна и авторитетна образователна институция, 
като част от създаващата се мрежа от сродни професионални училища в страната, в 
които се изучават специалности, свързани със създаването на високопроизводителни 
гори, с добиването и преработването на дървесината, с интензивното ползване на 
горите, с обработката на дървесината и с превръщането и в красиви, съвременни и 
функционални мебели. Учениците имат възможност да се обучават в дневна, 
самостоятелна и задочна форма на обучение по специалностите “Горско и ловно 
стопанство”, “Горско стопанство и дърводобив” и “Механизация на горското 
стопанство”.  

За периода 2014-2019г. гимназията участва за закупуване на ново оборудване 
по Национална програма „ИКТ в училище“, изграждане на компютърна зала с 10 броя 
компютърни конфигурации и Национална програма „ИКТ в училище“, проект 
„Изграждане и развитие на безжични мрежи за нуждите на държавните и общински 
училища“ за 2018/2019г.  

Със съдействието на фондация „ Джуниър Ачийвмънт България ” в ПГГСД „ 
Стефан Божков ” гр. Батак учениците работят по програма „Учебна компания“, 
”Виртуално предприятие ” и инициативата „ Мениджър за един ден ”. Създадени са 
клубове по интереси: клуб „Извори” , клуб „Съхрани българското ” и еко – клуб „Земя 
завинаги”. 

 СУ „Кирил и Методий”, с. Нова махала; 

За учебната 2018/2019г. в училището са заети 19 души педагогически персонал, 
а броят на обхванатите ученици нараства от 172 за учебната 2014/2015г. на 179 за 
учебната 2018/2019г. Реализирани са следните проекти : Проект за предоставяне на 
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците – спортни 
уреди и пособия; Проект „ИКТ“ –Wi-Fi, електронен дневник, интернет; НП „Осигуряване 
на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване условията за 
експериментална работа по природни науки” – нагледни материали за часовете по 
природни науки, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 
обзаведен и оборудван кабинет за занимания по интереси за учениците от начален 
етап и модул „Осигуряване на ученически шкафчета” – ученически шкафчета за всички 
ученици в училище през 2018 г. За периода 2014-2019 г. по проект учителите са 
преминали обучение по НП „ Квалификация“ – 19 учители и Проект BG05M2OP001-
2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 19 
учители. 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Батак за                                                                             

периода 2014 - 2020г. 

 

14 

 

 ОУ „Отец Паисий“, гр. Батак; 

За учебната 2018/2019г. в училището са заети 14 души педагогически персонал, а 
броят на обхванатите ученици намалява от 153 за учебната 2014/2015г. на 127 за 
учебната 2018/2019г. Реализирани са следните проекти: Проект за предоставяне на 
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците - спортни 
уреди и пособия; проект „ИКТ“ - 10 компютърни конфигурации, 10 лаптопа, 5 
интерактивни дъски, изграждане на Wi-Fi, електронен дневник, интернет; НП 
„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване условията за 
експериментална работа по природни науки” - нагледни материали за часовете по 
природни науки, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” - 
обзаведен и оборудван кабинет за занимания по интереси за учениците от начален 
етап и модул „Осигуряване на ученически шкафчета” - ученически шкафчета за всички 
ученици в училище през 2018 г. За периода 2014-2019 г. по проект учителите са 
преминали обучение по НП „ Квалификация“ и  по проект BG05M2OP001-2.010-0001 
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 
финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 ОУ „Климент Охридски“, с. Фотиново. 

За учебната 2018/2019г. в училището са заети 5 души педагогически персонал, а 
броят на обхванатите ученици намалява от 25 за учебната 2014/2015г. на 19 за 
учебната 2018/2019г. Реализирани са проекти за подобряване на материално-
техническата база на училището, както и за квалификация на педагогическия 
персонал. 

Детските градини, функциониращи на територията на общината към 2019г. са: 

 ДГ „Катя Ванчева“ , гр. Батак; 

В детска градина „Катя Ванчева“ към 2019г. са заети 6 души персонал и се 
обучават 67 деца /без яслена група/. За учебната 2014/2015г. е реализиран проект 
BG051PO000-3.1.03-0001 „Работа в група за задължителна предучилищна подготовка“, 
през 2018/2019г. е изпълнен проект и по Оперативна програма ”Наука и образование 
за интелигентен растеж”2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз Проект 
КПРПС/квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти/, а 
през 2019г.  – КПРПС /квалификация за професионално развитие на педагогическите 
специалисти и проект BG05M2OP001-3.005-0004 „ АПСПО“/ Активно приобщаване в 
системата на предучилищното образование/, Тема: „ Ранно оценяване на обучителни 
затруднения на деца от 3 г. до 3г.6м. чрез скрининг-тест, Тема: „Гражданско 
образование“. 

 ДГ „Радост”, с. Нова махала; 

В детска градина „Радост“ са заети 7 души персонал и към 2019г. се обучават 67 
деца. През 2018г. ДГ „Радост“, с. Нова махала участва в Национална програма 
„Развитие на системата на предучилищното образование“ и виртуален eTwinning 
проект. Целта на Националната програма е чрез допълнително обучение по български 
език да им се осигури педагогическа подкрепа за достигане на училищна готовност, 
според индивидуалните им образователни потребности. Реализиран е и проект за 
детски съоръжения за двора на детската градина. 

  ДГ „Катя Ванчева“, с. Фотиново. 
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За периода 2014-2019г. са изпълнени редица проекти за повишаване равнището 
на професионална компетентност на педагогическите специалисти, ученически 
практики, осмисляне свободното време на учениците и модернизиране оборудването в 
училищата. 

5. Здравеопазване. 

Здравната инфраструктура в община Батак към 2019г. вкл. лечебни заведения 
за първична медицинска помощ – 3 броя  и 4 броя стоматологични кабинети.  

Болнична помощ се осигурява от болничните заведения в областния център гр. 
Пазарджик и гр. Пещера. 

6. Социално подпомагане 

Към 2019г. в община Батак се предоставят следните социални услуги: 

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Батак с капацитет 40 
души;  

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост, гр. Батак с капацитет 15 души; 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Батак с капацитет 8 
души; 

 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 
разстройства, гр. Батак с капацитет 15 души; 

 Дневен център за стари хора, гр. Батак с капацитет 20 център; 

 Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Батак с капацитет 20 
души; 

 Домашен социален патронаж, гр. Батак с капацитет 9 души;  

 Клуб на инвалида, гр. Батак с капацитет 193 души; 

 Обществена трапезария, с. Нова махала с капацитет 30 души; 

 Социални услуги в домашна среда „Личен асистент” и „Социален асистент” ,гр. 
Батак с капацитет 80 души; 

 Проект „Топъл обяд-2016-Батак”, гр. Батак с капацитет 40 души; 

 Механизъм лична помощ - „Личен асистент”, гр. Батак с капацитет 40 души. 

В Община Батак броят и капацитетът на социалните услуги е изцяло съобразен 
с потребностите на целевите групи.  

7. Култура и спорт. 

7.1. Култура. 

 Културните институции на територията на общината вкл.: 
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 Исторически музей, гр. Батак;  

 Читалище ”4-ти май-1878г.”, гр. Батак; 

 Читалище ”Христо Смирненски1946г.”, с. Нова махала; 

 Читалище „Гео Милев-1930г.”, с. Фотиново. 

На територията на общината има общо 13 на брой военни паметници и 
плочи и 130 на брой недвижими културни ценности. 

Актуализирани са изработените публични регистри на културните 
институции и военните паметници на територията на община Батак. 

Многобройни са инициативите, дейностите и работата по проекти, които 
осъществяват културните институции на територията на общината с ясното съзнание 
за един по-съвременен прочит на ролята на културата за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.  

7.2. Спорт. 

 Спортната инфраструктура в общината в добре развита и към 2019г. вкл. 
следните обекти: 

 Спортно игрище, гр. Батак; 

 Спортна зала, с. Нова махала;, 

 Физкултурен салон към ОУ ”Отец Паисий”, гр. Батак; 

 Открита спортна площадка към ОУ „Отец Паисий”, гр. Батак; 

 Открита спортна площадка към СУ „Кирил и Методий”, с. Нова махала; 

 Открита спортна площадка към ОУ „Климент Охридски”, с Фотиново; 

 Физкултурен салон към ПГГСД „Стефан Божков”, гр. Батак; 

 Спортно игрище, с. Нова махала 

Спортната дейност в Община Батак обхваща предимно развитието на футбола 
като най-масова проява на физическа активност сред подрастващите и хората в 
активна и зряла възраст. На територията на общината функционират 2 футболни 
отбора – мъже. Такива са сформирани в гр. Батак и с. Нова махала.  

III. Икономика. 

Отдалечеността на населените места в общината от по-големи 
административно-териториални центрове и планинския релеф са фактори, 
определящи икономическото развитие в строги параметри. 

На територията на община Батак към момента функционират около 50 броя 
стопански субекта. 

1.  Промишленост. 
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Промишленото производство е съсредоточено предимно в областта на 
лесовъдството, дивечовъдството, дърводобива и дървопреработката. Наличието на 
множество язовири, включени в енергийната система на страната, определя другия 
основен клон от индустриалното развитие на общината – енергетиката. 

Силно преобладаващ е броят на микропредприятията /с до 9 заети/. 
Предимството на този тип предприятия е по-голямата им гъвкавост и възможност за 
адаптация към нуждите на пазара. От друга страна, по-големите предприятия са по-
устойчиви и стабилни, особено във времена на криза. 

2. Селско стопанство. 

2.1. Растениевъдство. 

В Община Батак земеделието е слабо застъпено, тъй като при наличните 
природни дадености този отрасъл е ниско ефективен. Върху обработваемата земя се 
отглеждат предимно картофи, фасул и някои фуражни култури. 

2.2. Животновъдство. 

Планинският  характер  на  общинската  територия  и изобилието  на  ливади  
предлага добри възможности за развитието на пасищно животновъдство. 
Отглеждането на животни е традиционно за родопското население. Отглеждат се 
предимно крави, овце, кози и домашни птици. 

3. Горско стопанство и рибовъдство. 

Горите заемат основна част от територията на Община Батак – около 83.24% от 
цялата й площ. Те представляват 23% от горския фонд на област Пазарджик. 

Управлението на дейностите, свързани с този основен ресурс, се осъществяват 
от Държавно лесничейство Батак – гр. Батак; ДДС – Беглика; ДДС – Широка поляна; 
ДДС – Родопи; ДДС – Борово. Функциите им обхващат организацията, координацията и 
контрола на дейностите по възпроизводството, ползване и опазване на горския фонд. 

4. Туризъм. 

Туризмът остава най-перспективния отрасъл в стопанската структура на община 
Батак. За неговото развитие продължават да са на лице следните предпоставки: 

❖ отдалеченост от големи промишлени центрове; 

съхранен биофонд и уникални дадености, способстващи  за развитие на ловния 
туризъм и екотуризма; 

❖ наличие на големи водни обекти, позволяващи развитие на водните спортове и 
риболов, развитие на алтернативен туризъм. 

❖ богато културно историческо наследство, съхранен бит и култура, което е 
предпоставка за развитие на културния туризъм. 

От няколко десетилетия град Батак и курорт „Язовир Батак” представляват 
обекти на туризма в България. Комбинацията между историческо богатство и чиста 
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природа е основна предпоставка за добра перспектива на развитието на туризма и в 
бъдеще. 

В района на курорт „Язовир Батак” има изградена инфраструктура, която 
непрекъснато се разширява и обновява.  

По данни на община Батак, към момента на изготвяне на настоящата 
последваща оценка, в общината функционират 198 места за настаняване на туристи - 
къщи за гости, стаи за гости, бунгала, семейни хотели, почивни бази с общ капацитет 
1859 души. 

IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията. 

1. Транспортна инфраструктура и достъпност на територията. 

1.1. Транспортна инфраструктура. 

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа 
на България с обща дължина 63,9 km: 

❖ участък от 45,8 km от Републикански път II-37 (от km 158,2 до km 204,0); 

❖ началният участък от 5 km от Републикански път III-376 (от km 0 до km 5,0); 

❖ последният участък от 13,1 km от Републикански път III-377 (от km 30,8 до km 
43,9). 

Транспортната инфраструктура на Батак и курорта Язовир Батак е свързана с 
международната автомагистрала “Тракия” и отстои на 36 км от нея. Главните пътни 
коридори, преминаващи през Батак, са: 

❖ ІІ–37 – шосе Пловдив - Пещера – Батак - Доспат – Гоце Делчев; 

❖ ІІ кл. – Батак - Велинград – 20 км; 

❖ ІІ кл. – Батак - Пещера – 15 км; 

❖ ІІ кл. – Батак – Нова махала – 7 км; 

❖ ІV кл. – Равногор - Фотиново – 8 км; 

❖ ІV кл. – Батак - Дъното – 12 км. 

Пътната мрежа в община Батак е добре изградена. Съществува пътна връзка 
между трите й населени места – Батак, Нова махала и Фотиново. Площта й е 
следната: 

❖ Батак – 2252.95 дка; 

❖ с. Нова махала – 82.95 дка; 

❖ с. Фотиново – 117.14 дка. 

Пътната мрежа на общината е изцяло покрита с трайна асфалтова настилка.  

1.2. Улична мрежа. 
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Уличната мрежа на общината е с обща дължина 37.969 км. 

1.3. Автобусен транспорт. 

В община Батак автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 
напълно потребностите на населението. 

Автобусния  транспорт преминава по следните направления: 

 гр. Батак - гр. София – 2 пъти седмично; 

 гр. Батак – гр. Пловдив -  гр. Батак – 2 пъти дневно; 

 гр. Пловдив – гр. Батак – гр. Пловдив – 1 път дневно; 

 гр. Батак – гр. Пазарджик -  2 пъти дневно; 

 гр. Батак – гр. Велинград -  5 пъти дневно. 

Осигурен е и автобусен транспорт между населените места в рамките на 
общината. 

1.4. Железопътен транспорт. 

 Основната жп линия в близост до територията на община Батак е 
Димитровград – София – Пазарджик – Пловдив – Свиленград като достъпността до 
нея се осъществява чрез гр. Пазарджик. 

2. ВиК инфраструктура. 

2.1. Водоснабдителна инфраструктура. 

Водоснабдителната мрежа на община Батак е 90 км, от която 70 км външен 
водопровод и 20 км в населените места. Във всички населени места на общината има 
изградена водопроводна мрежа. Всички водоизточници за централно водоснабдяване 
са с особени пояси на санитарно-охранителни зони, в които се спазват съответните 
режими, гарантиращи опазване на питейните води от замърсяване. 

2.2. Канализационна инфраструктура. 

Трите селища в Община Батак са изцяло канализирани. В нито едно от 
селищата на Община Батак не е изградена ПС за битови отпадъчни води. Има локални 
станции и съоръжения за третиране на битовите отпадъчни води към по-големите 
хотели и почивни бази в курортните местности, а отпадъчните води от частните вили 
се третират в локални септични ями. 

3. Електроснабдяване. 

  Община Батак е част от хидроенергийната каскада Батак, която включва: 

 Три Водно електрически централи - ВЕЦ Батак, ВЕЦ Пещера и ВЕЦ Алеко; 

 Две основни водохранилища - язовир Голям Беглик и язовир Батак; 
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 Три язовира за допълнително прехвърляне на води с четири помпени станции 
към тях; 

 Два пояса събирателни канали с обща водосборна площ 794 кв км. 

Основните обекти и съоръжения на системата са разположени около гр. Батак и яз. 
Батак. Електропроводите, в западната част на общината имат връзка с п/ст Велинград, 
а тези по източната част на яз. Батак – с ВЕЦ Пещера. Около яз. Батак има над 30 
трансформаторни постове, като кабелната мрежа е изграждана съобразно развитието 
на курортната зона. Най-голямо развитие има мрежата СН в района на Цигов чарк. 

Общинската енергийна мрежа е в добро техническо състояние, предвид 
близостта на основните хидроенергийни източници – ВЕЦ. 

4. Топлофикация. 

В община Батак няма изградена система за централно топлоснабдяване. 

5. Телекомуникационна инфраструктура. 

Телекомуникационната инфраструктура покрива територията на общината по 
отношение на телефонизацията с цифрови апарати и покритието от мобилните 
оператори. Предлагането на високоскоростен интернет се осигурява от достатъчно на 
брой фирми.  

Пощенски станции действат и в трите населени места от Общината, с което са 
покрити напълно нуждите на населението от пощенски услуги. 

6. Екологична характеристика. 

В екологично отношение територията на Община Батак е една от най-
съхранените в рамките не само на Пазарджишки регион, но и в рамките на Република 
България. 

Липсата на производства от отраслите на тежката индустрия благоприятства за 
относително запазване на естествения екологичен фонд в района. Строителните 
дейности в общинската територия са свързани преди всичко с подобряване на 
инфраструктурата. 

В разглежданата територия не съществуват екологични проблеми, породени от 
миграцията на замърсители, което се дължи на географското разположение и 
топографската характеристика на общината. 

V. Основни изводи в резултат на анализа на промените в социално -
икономическия профил на община Батак. 

 Основните изводи в резултат на анализа на промените в социално -
икономическия профил на община Батак са следните: 

1. Община Батак включва общо 3 населени места – общинският център гр. 
Батак, с. Нова махала и с. Фотиново. Общината е втората по големина в 
област Пазарджик. 
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2. Населението на общината представлява 2.07% от населението на област 

Пазарджик. По брой население, община Батак се нарежда на 9-то място в 

Областта. 

3. За периода 2014-2019г. се наблюдава лек спад на населението със 464 
души. 

4. Към 2019г. 51.59% от населението на общината е съсредоточено в 
общинския център – гр. Батак, а именно 2 706 души. Второто най-населено 
място в общината е с. Нова Махала, където са съсредоточени 38.11% от 
населението – 1 999 души и на трето място по населеност е с. Фотиново – 
10.38% или 540 жители.  

5. За разглеждания период 2014-2019г. естественият прираст на населението е 
отрицателен като най-неблагоприятната му абсолютна стойност е 
регистрирана през 2019г.  

6. За разглеждания период 2014-2019г. механичният прираст на населението е 
отрицателен като най-неблагоприятната му абсолютна стойност е 
регистрирана през 2019г.  

7. За периода 2014-2019г най-висок е делът на населението в трудоспособна 
възраст, а най- нисък е делът на населението в под трудоспособна възраст. 
наблюдава леко увеличение на делът на населението в над трудоспособна 
възраст от 25.78% през 2014г. на 28.47% през 2019г., което е резултат от 
процесът на застаряване на населението.  

8. За целия разглеждан период, половата структура на населението на община 
Батак се характеризира с малък превес на жените над мъжете.  

9. Основните етнически групи в общината са българската и турската. 

10. За периода 2016-2019г. равнището на безработица в община Батак за 
периода 2016-2019г. е намаляло с 4.50 процентни пункта, което е резултат 
от редица инициативи, поети от местната власт в тази насока. 

11. Добре развита образователна, културна и спортна инфраструктура.  

12. Много добро ниво ниво на предоставяните социални услуги в общината. 

13. Промишленото производство е съсредоточено предимно в областта на 
лесовъдството, дивечовъдството, дърводобива и дървопреработката. 
Наличието на множество язовири, включени в енергийната система на 
страната, определя другия основен клон от индустриалното развитие на 
общината – енергетиката. 

14. Най-голям дял в икономиката на общината заемат горското стопанство, 
рибовъдството и животновъдството. 

15. Пътната мрежа в община Батак е добре изградена. Съществува пътна 
връзка между трите й населени места – Батак, Нова махала и Фотиново. 
През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна 
мрежа на България с обща дължина 63,9 km 
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16. В община Батак автобусният транспорт е добре организиран и задоволява 
напълно потребностите на населението. 

17. Във всички населени места на общината има изградена водопроводна 
мрежа. Трите селища в Община Батак са изцяло канализирани. 
Необходимост от играждане на пречиствателни станции за отпадни води. 

18. Добра електроснабдителна и комуникационна инфраструктура. 

19. В разглежданата територия не съществуват екологични проблеми, породени 
от миграцията на замърсители, което се дължи на географското 
разположение и топографската характеристика на общината. 

 

РАЗДЕЛ II. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА БАТАК С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА 
РАМКА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

1.Съответствие с националното законодателство и подзаконовата нормативна 

уредба в областта на регионалното развитие. 

Планът за развитие на Община Батак за периода 2014-2020г. е разработен в 

периода Юни-Септември 2015г. и очертава стратегическите цели и приоритети в 

развитието на Общината, както и конкретните мерки за осъществяването им за 

периода на действие на Плана. 

Към момента на изготвяне на Общинския план за развитие на община Батак, 

нормативните изисквания за съдържанието на Плана, съгласно Закона за 

регионалното развитие, са документът да включва следните компоненти: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

 целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

 индикаторите за наблюдението и оценката на плана; 

 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

 програма за реализация на общинския план за развитие, с която се 

конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови 

ресурси и звената за изпълнение на проектите; 

 предварителната оценка на плана. 

В таблица 3 е проследено съответствието на структурата на ОПР на община 

Батак с нормативната уредба към момента на изготвянето на Плана: 
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Таблица 3. Съответствие на структурата на ОПР на община Батак със Закона 
за регионалното развитие. 

№ Изискване ОПР на община 
Батак 2014-2020г. 

Съответствие с 
изискването 

1. Анализ на икономическото и 

социалното развитие на общината; 

Общи характеристики. 

Социална сфера. 

Инфраструктура и 

достъпност. Екология. 

Да 

2. Целите и приоритетите за развитие 

на общината за определен период; 

Стратегическа част на 

ОПР на община Батак 

за периода 2014-

2020г. Цели и 

приоритети за 

развитие. 

Да 

3. Индикативна финансова таблица, 

обобщаваща необходимите ресурси 

за реализация на плана; 

Приложение 1. ИФТ за 

изпълнение на ОПР 

Батак. 

Да 

4. Индикатори за наблюдението и 

оценката на плана; 

Приложение 3. 

Матрица на 

индикаторите за 

наблюдение и оценка 

на Плана. 

Да 

5. Необходими действия по 

наблюдението, оценката и 

актуализацията на плана; 

Система за 

наблюдение, 

актуализация и оценка 

на ОПР Батак 2020 

Да 

6. Описание на необходимите действия 

за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на 

информация и публичност; 

Да Да 

7. Програма за реализация на 

общинския план за развитие, с която 

се конкретизират проектите за 

неговото изпълнение, съответните 

финансови ресурси и звената за 

изпълнение на проектите; 

Приложение 2. 

Програма за 

реализация ОПР 

Батак 2014-2020г. 

Да 

8. Предварителна оценка на плана; Да Да 

 

От таблица 3. е видно, че ОПР на община Батак отговаря изцяло на нормативните 

изисквания относно структурата на Плана към момента на изготвянето му. 
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В Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е разписано, че 

за резултатите от наблюдението на Общинския план за развитие се разработва 

Годишен доклад, който се одобрява от Общински съвет по предложение на Кмета на 

Общината. За периода на действие на Плана, Годишен доклад за наблюдение 

изпълнението на ОПР не е изготвян. 

В Закона за регионалното развитие е посочено, че за реализацията на документа 

се извършва междинна оценка в средата на периода на неговото действие. За периода 

2014-2020г. не е извършвана междинна оценка на Плана. 

Към момента на изготвяне на настоящата последваща оценка, съгласно 

измененията и допълненията на Закона за регионалното развитие (изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 13 Март 2020г.), за програмен период 2021-2027г. стратегическият документ, 

който ще определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

Общината за програмен период 2021-2027г. е План за интегрирано развитие на 

община Батак за периода 2012-2027г. (ПИРО), чиито компоненти трябва да бъдат: 

 цели и приоритети за развитие на общината за определен период; 

 зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и 

на възможностите за сътрудничество с други общини; 

 мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в 

подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за 

партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

 индикативен списък на важни за общината проектни идеи с 

проектобюджети и оптимален график на изпълнение; 

 обща оценка на необходимите ресурси за реализация на плана, 

конкретизирана по години съобразно оптималния график за изпълнение 

на важните за общината проектни идеи; 

 програма за реализиране на плана за интегрирано развитие на 

общината; 

 необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на плана. 

 ПИРО трябва да бъде разработен съгласно Закона за регионалното развитие и 

Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано 

развитие на Община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

2. Съответствие на стратегическата рамка на ОПР на община Батак със 

стратегическата рамка за регионално и местно развитие. 

2.1. Степен на съответствие на визията на община Батак с областните, 

регионалните и националните стратегически документи. 
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В Таблица 4. е направена съпоставка между визията за развитие на община 

Батак и визията за развитие на РБългария, съгласно Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г.; визията за 

развитие на Южен Централен район, съгласно Регионален план за развитие на Южен 

Централен район за периода 2014-2020г. и визията за развитие на област Пазарджик, 

съгласно Областната стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 2014-

2020г. 

Таблица 4. Съответствие на визията на община Батак с областните, 
регионалните и националните стратегически документи. 

Визия за развитие 

на община Батак 

за периода 2014-

2020г. 

Визия за развитие 

на Р България, 

съгласно 

Националната 

стратегия за 

регионално 

развитие на 

Република 

България за 

периода 2012-

2022г 

Визия за развитие 

на Южен 

Централен район, 

съгласно 

Регионален план 

за развитие на 

Южен Централен 

район за периода 

2014-2020г. 

Визия за развитие 

на област 

Пазарджик, 

съгласно 

Областната 

стратегия за 

развитие на 

област Пазарджик 

за периода 2014-

2020г. 

Територията на 

община Батак като 

сърцевина на 

устойчиво 

развиващ се 

високопланински 

регион „Западни 

Родопи“ е 

икономически 

развиваща се на 

основата на 

устойчиво 

използване на 

уникалните 

природни 

характеристики на 

територията, 

осигуряваща 

възможности за 

заетост и доходи, 

подобряващи 

качеството на 

живот на жителите 

на общината. 

Българските райони 

– привлекателни за 

живеене, 

ефективно 

използващи своя 

потенциал за 

постигане на 

устойчив растеж, 

създаване на нови 

работни места, 

бизнес и туризъм, 

със съхранено 

природно и 

културно 

наследство. 

ЮЦР – 

привлекателно 

място за живеене, 

бизнес и туризъм, с 

по-добри условия 

за комуникация и 

съхранено 

природно, и 

културно 

наследство. 

Пазарджишка 

област – 

привлекателен за 

живеене, 

екологично чист 

регион, ефективно 

използващ своя 

потенциал от 

съхранено 

уникално природно 

богатство, климат и 

културно 

наследство, 

привличайки 

инвестиции в 

туризма, 

земеделието, 

индустрията и 

високите 

технологии, 

постигащ висок 

жизнен стандарт и 

ниска безработица 
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Извод: От направената съпоставка става видно, че визията за развитие на община 

Батак е изцяло съгласувана със стратегическите документи за регионално развитие на 

ниво държава, район за планиране и област. 

2.2. Степен на съответствие на стратегическите цели на община Батак с 

областните, регионалните и националните стратегически документи. 

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Батак се 

състои от визия, обща стратегическа цел и 5 на брой стратегически цели, които се 

реализират в 4 основни направления, вкл. 15 приоритета, специфични цели и мерки за 

изпълнение. 

В табличен вид е направена съпоставка между стратегическите цели на община 

Батак и тези за развитие на РБългария, съгласно Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2012-2022г.; визията за 

развитие на Южен Централен район, съгласно Регионален план за развитие на Южен 

Централен район за периода 2014-2020г. и визията за развитие на област Пазарджик, 

съгласно Областната стратегия за развитие на област Пазарджик за периода 2014-

2020г. 

Таблица 5. Съответствие на стратегическите цели на Общинския план за 
развитие на община Батак за периода 2014-2020г. с областните, регионалните и 
националните стратегически документи. 

Стратегически 
цели на община 
Батак, съгласно 
Общински план 
за развитие за 
периода 2014-

2020г. 

Стратегически цели 
на РБългария, 

съгласно 
Националната 
стратегия за 

регионално развитие 
на Република 

България за периода 
2012-2022г. 

Стратегически цели на 
Южен Централен 
район, съгласно 

Регионален план за 
развитие на Южен 

Централен район за 
периода 2014-2020г. 

Стратегически цели на 
област Пазарджик, 

съгласно Областната 
стратегия за развитие на 

област Пазарджик за 
периода 2014-2020г. 

Стратегическа цел 1 

Подобряване 
на 
териториалната 
достъпност и 
свързаност на 
община Батак. 

Икономическо 
сближаване в 
европейски, 
национален и 
вътрешнорегионале
н план чрез развитие 
на собствения 
потенциал на 
районите и опазване 
на околната среда. 

Икономическо 
сближаване в 
национален и 
вътрешнорегионален 
план базирано на 
щадящо/еколосъобраз
но ползване на 
собствени ресурси. 

Превръщане на 
региона в по - 
атрактивно място за 
живеене и работа. 

Стратегическа цел 2 

Развитие на 
местната 
икономика на 

Социално 
сближаване и 
намаляване на 

Социално 
сближаване и 
намаляване на 

Намаляване на 
безработицата под 
нивото на средната за 
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основата на 
конкурентните 
предимства на 
територията на 
община Батак. 

регионалните 
диспропорции в 
социалната сфера 
чрез създаване на 
условия за развитие 
и реализация на 
човешкия капитал. 

междуобластните 
неравенства чрез 
инвестиции в 
човешкия капитал и 
социална 
инфраструктура. 

страната и 
повишаването на 
жизнения стандарт на 
населението на 
Пазарджишка област. 

Стратегическа цел 3 

Подобряване на 
качеството на 
живот и 
ограничаване на 
риска от 
социална 
изолация. 

Териториално 
сближаване и 
развитие на  
трансграничното, 
междурегионалното 
и 
транснационалното 
сътрудничество.   

Развитие на 
трансгранично и 
транснационално 
сътрудничество в 
принос на 
икономическото и 
социалното развитие 
и сближаване. 

Развитие на 
териториалното 
сближаване и 
сътрудничеството 
между регионалните 
власти за реализиране 
на трансгранични и 
междурегионални 
инициативи, 
включително чрез 
публично-частно 
партньорство и 
разширяване на 
достъпа до източници 
на финансиране. 

Стратегическа цел 4 

Насърчаване на 
опазването на 
околната среда и 
устойчиво 
използване на 
природни 
характеристики 
на територията 
на община Батак. 

Балансирано 
териториално 
развитие чрез 
укрепване на   
мрежата от градове -
центрове, 
подобряване 
свързаността в 
районите и 
качеството на 
средата в 
населените места. 

Балансирано 
териториално 
развитие чрез 
укрепване на 
градовете-центрове, 
подобряване 
свързаността в 
района и качеството 
на средата в 
населените места. 

Опазване на 
природните дадености 
на Пазарджишка област 
чрез опазването на 
околната среда и 
нейното 
възстановяване. 

Стратегическа цел 5 

Прилагане на 

принципите за 

добро 

управление. 

- - Създаване на 

предпоставки за 

преминаване към 

нисковъглеродна 

икономика, намаляване 

на енергийната 

зависимост от 
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традиционни източници 

чрез по-широко 

въвеждане на 

възобновяеми енергии, 

постигане на енергийна 

ефективност и 

модернизиране на 

транспортния сектор. 

 

Извод: Стратегическите цели на Общинския план за развитие са разработени в 

съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, Регионалния план 

за развитие и националните документи за стратегическо планиране, като се базират на 

визията за местно развитие и анализа на социално-икономическото развитие на 

община Батак. Общинският план за развитие на община Батак прилага на по-ниското 

териториално ниво националните политики и политиките на Южен Централен район за 

планиране и област Пазарджик, като същевременно ги допълва, отчитайки 

териториалните особености и специфики. 

3.Изводи и препоръки в резултат на оценката на съответствието на Общинския 

план за развитие на община Батак с нормативните изисквания и стратегическата 

рамка за регионално и местно развитие. 

3.1. Изводи. 

 Общинският план за развитие на община Батак е ефективен управленски 

инструмент, чрез който се извършва планирането и изпълнението на целите на 

Община Батак за периода 2014-2020.; 

 Визията за развитие на община Батак е актуална и съгласувана със 

стратегическите документи за регионално развитие на ниво държава, район за 

планиране и област; 

 Стратегическите цели на Общинският план за развитие са разработени в 

съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, 

Регионалния план за развитие и национални документи за стратегическо 

планиране, като се базират на визията за местно развитие и анализа на 

социално-икономическото развитие на общината. Общинския план за развитие 

на община Батак се прилага на по-ниското териториално ниво националните 

политики и политиките на Южен Централен район за планиране и област 

Пазарджик, като същевременно ги допълва, отчитайки териториалните 

особености и специфики; 

 ОПР на община Батак отговаря изцяло на нормативните изисквания относно 

структурата на Плана към момента на изготвянето му; 

 Не са спазени изискванията на ЗРР и Правилника за прилагането му относно 

наблюдение изпълнението на Плана за развитие – не са изготвяни Годишни 

доклади за наблюдение изпълнението на ОПР и няма изготвена междинна 

оценка на неговото изпълнение. 
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3.2. Препоръки. 

 При разработването на План за интегрирано развитие на община Батак за 

периода 2012-2027г. (ПИРО) да се спазят стриктно изискванията на Закона за 

регионалното развитие и Методическите указания за разработване и прилагане 

на Планове за интегрирано развитие на Община (ПИРО) за периода 2021-2027г. 

на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

 Да се създадат механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на 

Плана за интегрирано развитие на общината. 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В 
ОПР НА ОБЩИНА БАТАК ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. И УСТОЙЧИВОСТТА НА 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Батак за 
периода 2014-2020г. 

Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието на 

община Батак, обща стратегическа цел, 5 на брой стратегически цели, приоритети, 

специфични цели и мерки за изпълнение.  

Визията на Общината е дефинирана като: 

 

 

 

 

 

Обща стратегическа цел 

 

 

 

 

 

 

За постигане на общата стратегическа цел са изведени 5 на брой стратегически 

цели, приоритети, специфични цели и мерки за реализация. 

Таблица 6. Стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки за 

реализация. 

Стратегическа цел 1.  Подобряване на териториалната достъпност и свързаност 
на община Батак. 

Територията на община Батак като сърцевина на устойчиво 

развиващ се високопланински регион „Западни Родопи“ е 

икономически развиваща се на основата на устойчиво използване на 

уникалните природни характеристики на територията, 

осигуряваща възможности за заетост и доходи, подобряващи 

качеството на живот на жителите на общината. 

Насърчаване на устойчиво интегрирано териториално развитие на 

община Батак и разработване и предлагане на продукти и услуги с 

висока добавена стойност за територията в сферата на 

планинското земеделие, горското стопанство и ек/ туризъм в 

рамките на високопланински регион „Западни Родопи“, осигуряващо 

възможности за заетост, доходи и качеството на живот на 

живеещите в община Батак над средното за региона „Западни 

Родопи“. 
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Приоритет 1. Подобряване на междуобщинската и вътрешнообщинската 
териториална достъпност и свързаност. 

Специфична цел 1.1. Подобряване на вътрешнообщинската и междуобщинската 
транспортна достъпност и свързаност. 

Мярка 1.1.1. Реконструкция и рехабилитация на републиканската и общинската пътна 
мрежа. 

Мярка 1.1.2. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа. 

Специфична цел 1.2. Осигуряване на високоскоростен широколентов достъп до 
Интернет за гражданите и МСП. 

Мярка 1.2.1. Изграждане на съвременна високоскоростна широколентова 
инфраструктура. 

Мярка 1.2.2.Осигуряване и подобряване на достъпа до Интернет в публични 
институции и разширяване на публичните зони с WiFi достъп до Интернет. 

Приоритет 2. Развитие на териториалната идентичност и валоризиране на 
географското разположение на територията на община Батак. 

Специфична цел 2.1. Развитие на териториалната идентичност на община Батак в 
рамките на високопланински регион „Западни Родопи“ чрез ВОМР. 

Мярка  2.1.1.Териториално развитие чрез прилагане на подхода на ВОМР в сферата 
на развитие на рибарските райони на територията на община Батак, Девин и Доспат. 

Мярка 2.1.2. Териториално развитие чрез прилагане на подхода на ВОМР в сферата 
на развитие на образованието, човешките ресурси и икономическата конкурентност на 
територията. 

Специфична цел 2.2. Сближаване на територията на община Батак в икономически, 
социален и териториален аспект със съседните общини в рамките на регион „Западни 
Родопи“ 

Мярка 2.2.1. Развитие на междуобщинско сътрудничество и партниране в региона на 
„Западни Родопи“. 

Мярка 2.2.2. Обмен на опит и въвеждане на иновативни подходи в териториалното 
развитие. 

Специфична цел 2.3. Пространствено развитие на територията на община Батак. 

Мярка 2.3.1. Пространствено планиране на територията на община Батак. 

Стратегическа цел 2. Развитие на местната икономика на основата на 
конкурентните предимства на територията на община Батак. 

Приоритет 3. Подкрепа за конкурентоспособно развитие на местната 
икономика и МСП на основата на знанието, иновациите и новите технологии. 

Специфична цел 3.1. Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез 
въвеждането на нови технологии и иновативни практики. 

Мярка 3.1.1. Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на 
община Батак. 

Мярка 3.1.2. Насърчаване на сътрудничеството между производителите. 

Специфична цел 3.2. Подобряване на бизнес средата за конкурентоспособно 
развитие на МСП. 

Мярка 3.2.1. Осигуряване на достъп до информация и услуги, подкрепящи развитието 
на предприемачеството. 

Мярка 3.2.2. Насърчаване развитието на предприемачеството. 

Приоритет 4. Развитие на планинското земеделие и горското стопанство. 

Специфична цел 4.1. Развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство, 
използващи ефективно местния потенциал. 
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Мярка 4.1.1. Развитие на междусекторно сътрудничество в сферата на земеделието и 
туризма на територията на община Батак. 

Специфична цел 4.2. Насърчаване на въвеждане на иновации и модернизиране на 
стопанствата. 

Мярка 4.2.1. Развитие на конкурентоспособността и стимулиране отглеждането на 
традиционните за общината култури. 

Мярка 4.2.2. Стимулиране на преработката, диверсификацията, добавяне на стойност 
и скъсяване на търговката верига. 

Приоритет 5. Развитие на община Батак като водеща територията от 
регионална дестинация за устойчив еко/туризъм „Западни Родопи“. 

Специфична цел 5.1. Стимулиране на разработване и маркетинг на специфични за 
района на „Западни Родопи“ туристически продукти. 

Мярка 5.1.1. Създаване и развитие на интегрирани териториални екотуристически 
продукти. 

Мярка 5.1.2. Развитие на конкретни зони в района на „Западни Родопи“ като места за 
отдих и туризъм. 

Мярка 5.1.3. Развитие на КК „Язовир Батак“ като фестивален център и място за 
провеждане на културни, образователни и екологични събития. 

Специфична цел 5.2. Разнообразяване на туристически продукти и услуги. 

Мярка 5.2.1. Развитие на спортния и любителски риболов. 

Мярка 5.2.2. Разработване на младежки и ученически екотуристически продукти. 

Мярка 5.2.3. Развитие на туристическа инфраструктура и инфраструктурата за 
експониране и интерпретация на туристически обекти. 

Специфична цел 5.3. Развитие на човешките и организационни ресурси в сферата на 
туризма. 

Мярка 5.3.1. Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в 
сферата на туризма на общинско и регионално ниво. 

Мярка 5.3.2. Развитие на компетентност в сферата на туризма. 

Приоритет 6. Развитие на човешкия капитал чрез подпомагане на 
изграждането на устойчив и развит пазар на труда. 

Специфична цел 6.1. Създаване на по-добри възможности за трудова заетост и 
достъп до пазара на труда. 

Мярка 6.1.1. Осъществяване на инициативи, улесняващи прехода на младежите от 
образование към заетост. 

Мярка 6.1.2. Прилагане на специализирани програми и обучения, насочени към 
осигуряване на възможности за работа за безработните. 

Специфична цел 6.2. Осигуряване на възможности за подобряване на 
професионалната квалификация. 

Мярка 6.2.1. Прилагане на програми и курсове за квалификация и преквалификация, 
съобразно тенденциите на трудовия пазар. 

Мярка 6.2.2.Повишаване на квалификацията и уменията за заети и безработни лица в 
съответствие с изискванията на пазара на труда. 

Стратегическа цел 3. Подобряване на качеството на живот и ограничаване на 
риска от социална изолация. 

Приоритет 7. Подобряване на достъпа до качествени образователни, 
здравни и социални услуги. 

Специфична цел 7.1. Насърчаване на ученето през целия живот. 

Мярка 7.1.1. Подобряване на материалната база на образованието на територията на 
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община Батак. 

Мярка 7.1.2. Развитие на програмите на образователните институции. 

Мярка 7.1.3. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал. 

Специфична цел 7.2. Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги на 
населението на община Батак. 

Мярка 7.2.1. Модернизиране на техническото оборудване в здравните заведения. 

Специфична цел 7.3. Осигуряване на достъп до качествени социални услуги в 
общността. 

Мярка 7.3.1. Подобряване и разширяване на достъпа до основни социални услуги. 

Мярка 7.3.2. Осигуряване на условия за включване в предоставянето на социални 
услуги на ЮЛСНЦ. 

Приоритет 8. Подобряване на достъпа до културни и спортни дейности. 

Специфична цел 8.1. Подобряване на условията за развитие на спорта в общината. 

Мярка 8.1.1. Модернизиране, реконструкция и изграждане на спортна база. 

Мярка 8.1.2. Разработване и прилагане на програми за развитие на детско-юношеския 
и ученически спорт. 

Специфична цел 8.2. Разширяване на достъпа до и участие в културни дейности в 
общината. 

Мярка 8.2.1. Ремонт, рехабилитация и модернизиране на база на културните 
институции в общината. 

Мярка 8.2.2. Провеждане на културни събития и фестивали в общината и региона. 

Приоритет 9. Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на 
населените места на територията на община Батак. 

Специфична цел 9.1. Подобряване на инфраструктурата в селата на територията на 
общината. 

Мярка 9.1.1. Благоустрояване на населените места. 

Мярка 9.1.2. Подобряване достъпа до основни услуги за населението в селския район 
и благоустрояване на малките населени места. 

Стратегическа цел 4. Насърчаване опазването на околната среда и устойчиво 
използване на природни характеристики на територията на община Батак. 

Приоритет 10. Ограничаване и превенция на риска от замърсяване на 
околната среда. 

Специфична цел 10.1. Разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата. 

Мярка 10.1.1. Реконструкция, подмяна и изграждане на водоснабдителната и 
канализационна инфраструктура. 

Мярка 10.1.2. Екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите 
отпадъчни води и качествено водоснабдяване с питейна вода. 

Мярка 10.1.3 . Намаляване вредното въздействие върху водите чрез изграждане на 
пречиствателни станции за отпадни води. 

Специфична цел 10.2. Намаляване на вредното въздействие върху околната среда 
чрез подобряване на ефективността на управлението на отпадъци. 

Мярка 10.2.1. Ефективно управление на събирането и третирането на отпадъци. 

Приоритет 11. Подобряване на енергийната ефективност и създаване на 
условия за развитие и използване на ВЕИ. 

Мярка 11.1.1. Стимулиране въвеждането на енергоспестяващи мерки в МСП. 

Мярка 11.1.2. Въвеждане на енергоспестяващи и екологосъобразни  технологии и 
повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор. 

Приоритет 12. Насърчаване възстановяването и опазването на 
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биоразнообразието в горските и водните екосистеми. 

Специфична цел 12.1. Опазване, поддържане и възстановяване на видовете и 
местообитанията в мрежата „Натура 2000“. 

Мярка 12.1.1. Възстановяване на видове и местообитания на видове в защитени зони 
от мрежата „Натура 2000“. 

Мярка 12.1.2. Организиране и провеждане на екологични събития. 

Специфична цел 12.2. Отговорно управление и стопанисване на горите. 

Мярка 12.2.1. Ограничаване на рисковете за горите в територията на община Батак. 

Мярка 12.2.2. Устойчиво стопанисване на горите в територията на община Батак. 

Стратегическа цел 5. Прилагане на принципите за добро управление. 

Приоритет 13. Развитие на административния капацитет за мобилизиране 
на външни ресурси. 

Специфична цел 13.1. Развитие на административен капацитет за ефективното 
изпълнение на ОПР Батак 2020. 

Мярка 13.1.1. Развитие на административния капацитет за разработване, мониторинг 
и оценка на планове, програми и политики за местно развитие. 

Мярка 13.1.2. Повишаване на общинския институционален капацитет за 
разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти. 

Приоритет 14. Развитие на административния капацитет за предоставяне 
на качествени и ефективни обществени услуги за гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 14.1. Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. 

Мярка 14.1.1. Организационно развитие и развитие на човешките ресурси. 

Мярка 14.1.2. Подобряване на ефикасността и ефективността на комплексното 
административно обслужване. 

Специфична цел 14.2. Насърчаване на общностното развитие на територията чрез 
сътрудничество и широко партньорство. 

Мярка 14.2.1. Подобряване на институционалната среда и засилване на 
взаимодействието с неправителствени структури. 

Мярка 14.2.2. Създаване на постоянни механизми на консултации между общинска 
администрация Батак с представители на местната общност. 

Приоритет 15. Развитие на електронното управление. 

Специфична цел 15.1. Въвеждане на електронни услуги в полза на местната общност. 

Мярка 15.1.1. Разширяване предоставянето на електронни административни услуги. 

Мярка 15.1.2. Развитие на форми на електронното управление. 
 

2. Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на постигнатите 

резултати. 

За изготвяне оценка на степента на постигане на целите е необходимо към 

поставените цели да бъдат формулирани индикатори за наблюдение, посочени в 

Матрица за индикаторите за наблюдение и оценка на Плана. Минималните изисквания 

са индикаторите да имат стойности, които посочват изходното състояние, както и 

целеви стойности за постигане на набелязаните цели.  

В Приложение 3. Матрица за индикаторите за наблюдение и оценка на Плана, 

неразделна част от ОПР, не са заложени базови и целеви стойности на заложените 

индикатори за измерване степента на постигане на стратегическите цели, което прави 
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невъзможно изготвянето на количествена оценка на степента на постигане на 

заложените цели. 

За периода на действие на Общинския план за развитие не са изготвяни 

Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Плана, както и междинна оценка на 

неговото изпълнение, но са изготвяни регулярни справки с изпълнените проекти от 

община Батак, както и детайлна информация за всички инициативи за изпълнение на 

поставените стратегически цели пред общината за периода 2014-2020г. 

На база тази информация, за целите на анализа е извършен ретроспективен 

анализ на извършените дейности от община Батак за периода 2014-20202г. за 

постигане на заложените в ОПР стратегически цели, приоритети, специфични цели и 

мерки за изпълнение.  

2.1. Стратегическа цел 1.  Подобряване на териториалната достъпност и 

свързаност на община Батак. 

Приоритет 1. Подобряване на междуобщинската и вътрешнообщинската 

териториална достъпност и свързаност. 

Специфична цел 1.1. Подобряване на вътрешнообщинската и междуобщинската 

транспортна достъпност и свързаност. 

Мярка 1.1.1. Реконструкция и рехабилитация на републиканската и общинската 

пътна мрежа и Мярка 1.1.2. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа. 

Реконструкцията и рехабилитацията на общинската улична и пътна мрежа са от 

първостепенна важност за община Батак. За периода на реализация на Общинския 

план за развитие са поети редица инициативи от страна на общината в тази насока: 

С целеви субсидии и собствени средства през 2017г. са реализирани следните 

дейности: 

 Рехабилитация на ул. ”Милеви скали”, с. Нова Махала; 

 Рехабилитация на улици в гр. Батак - ул. ”Стефан Керелов”, ул. ”Панайот 

Волов”, ул. ”Лейди Странгфорд”, ул. ”Пионерска”, ул. ”Тодор Коларов”; 

 Рехабилитация на пл. ”Освобождение”, гр. Батак. 

С целеви субсидии и собствени средства през 2018г. са реализирани следните 

дейности: 

 Реконструкция на улици  в с. Нова махала - ул. „Боровец”, ул. „Търговска” и ул. 

„Свобода”; 

 Изграждане на канавки на общински път PAZ 2044 от км. 9+900 до км. 16+080” с. 

Фотиново; 

 Рехабилитация на общински път PAZ 2002 III 376, летовище Цигов чарк Контра 

стена‘ 

 Рехабилитация на ул. „Тринадесета” направа на обходен път с. Фотиново; 
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 Рехабилитация на ул. „Милеви скали”, с. Нова махала; 

  Рехабилитация на улици в община Батак; 

 Ремонт и рехабилитация на ул. „Преслав” и ул. „Мусала”, с. Нова махала. 

През 2019г. е сключен договор за финансиране на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на вътрешна улична мрежа в община Батак“ по Под-мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

на стойност 1 017 182.05 лв. 

Специфична цел 1.2. Осигуряване на високоскоростен широколентов достъп до 

Интернет за гражданите и МСП. 

Мярка 1.2.1. Изграждане на съвременна високоскоростна широколентова 

инфраструктура. 

 Kъм момента на територията на община Батак е осигурен високоскоростен 

широколентов достъп до Интернет за гражданите и МСП. 

Мярка 1.2.2.Осигуряване и подобряване на достъпа до Интернет в публични 

институции и разширяване на публичните зони с WiFi достъп до Интернет. 

На 14 септември 2016 г. Европейската комисия (ЕК) прие предложението за 

насърчаване на свързаността с интернет в местните общности (инициатива  WiFi4EU) 

и представи на Съвета и на Европейския парламент предложение за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1316/2013 за създаване на Механизъм за свързване на Европа 

(МСЕ) и на Регламент (ЕС)  № 283/2014 относно насоки за трансевропейските мрежи в 

областта на телекомуникационната инфраструктура. Предвижда се изграждане на  

безжични горещи точки в 6000 до 8000 общини из целия ЕС до 2020 г. като за община 

Батак са предвидени изграждане на 10 бр. външни точки за достъп. 

Приоритет 2. Развитие на териториалната идентичност и валоризиране на 

географското разположение на територията на община Батак. 

Специфична цел 2.1. Развитие на териториалната идентичност на община Батак в 

рамките на високопланински регион „Западни Родопи“ чрез ВОМР. 

Мярка  2.1.1.Териториално развитие чрез прилагане на подхода на ВОМР в сферата 

на развитие на рибарските райони на територията на община Батак, Девин и 

Доспат и Мярка 2.1.2. Териториално развитие чрез прилагане на подхода на ВОМР в 

сферата на развитие на образованието, човешките ресурси и икономическата 

конкурентност на територията. 

Община Батак участва като партньор по проект Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство. Сключен е договор за 

финансиране през 2018г., а бенефициент е СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ". 

Стойността на проекта  е 3 911 660.00 лв. 
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Специфична цел 2.2. Сближаване на територията на община Батак в икономически, 

социален и териториален аспект със съседните общини в рамките на регион „Западни 

Родопи“ 

Мярка 2.2.1. Развитие на междуобщинско сътрудничество и партниране в региона 

на „Западни Родопи“ и Мярка 2.2.2. Обмен на опит и въвеждане на иновативни 

подходи в териториалното развитие. 

 Община Батак участва като партньор по проект Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство. Сключен е договор за 

финансиране през 2018г., а бенефициент е СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ". 

Стойността на проекта  е 3 911 660.00 лв. 

Одобрен за финансиране е и Проект „Побратимяване на градове” по програма 

„Европа на гражданите“ на стойност 50 000 лв.  Проектът допринася за насърчаване на 

междукултурния диалог, като обединява хора от различни националности и различни 

езици и като им дава възможност да участват в общи дейности. Дейностите включват 

организиране на Фестивал - Културен, Кулинарен (рибен) и Туристически фестивал 

(CCT Festival), широки публични семинари, които да дискутират бъдещето на Европа и 

да засилят усещането за принадлежност към общото европейско семейство, както и да 

се създадат условия за сътрудничество между няколко общини в областта на 

предприемачеството и туризма.  

Специфична цел 2.3. Пространствено развитие на територията на община Батак. 

Мярка 2.3.1. Пространствено планиране на територията на община Батак. 

Изготвен е Общ устройствен план на курорт „Язовир Батак“.  

През 2020г. стартира и обществена поръчка за избор на изпълнител за 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА 

БАТАК, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 

(ОС)". 

2.2. Стратегическа цел 2. Развитие на местната икономика на основата на 

конкурентните предимства на територията на община Батак. 

Приоритет 3. Подкрепа за конкурентоспособно развитие на местната 

икономика и МСП на основата на знанието, иновациите и новите технологии. 

Специфична цел 3.1. Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез 

въвеждането на нови технологии и иновативни практики. 

Мярка 3.1.1. Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на 

община Батак и Мярка 3.1.2. Насърчаване на сътрудничеството между 

производителите. 

За разглеждания период, от страна на община Батак са положени значителни 

усилия за създаване на благоприятна инвестиционна обстановка и мобилизация на 
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местните материални и финансови ресурси с цел постигане на бъдещ социален и 

икономически ефект в развитието на общината. 

 На електронната страница на община Батак редовно се предоставя 

информация за дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението 

на проекти в подкрепа обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и 

публично-частните партньорства. 

 С цел привличане на потенциални инвеститори и предприемачи редовно са 

промотирани свободни терени и сгради – общинска собственост. Организирани са и са 

проведени редица информационни срещи с представители на бизнеса и 

възможностите за финансиране по различни програми. 

Специфична цел 3.2. Подобряване на бизнес средата за конкурентоспособно развитие 

на МСП. 

Мярка 3.2.1. Осигуряване на достъп до информация и услуги, подкрепящи 

развитието на предприемачеството и Мярка 3.2.2. Насърчаване развитието на 

предприемачеството. 

 За разглеждания период, от страна на община Батак са положени значителни 

усилия за създаване на благоприятна инвестиционна обстановка и мобилизация на 

местните материални и финансови ресурси с цел постигане на бъдещ социален и 

икономически ефект в развитието на общината. 

 На електронната страница на община Батак редовно се предоставя 

информация за дейността на местната власт, свързана с подготовката и изпълнението 

на проекти в подкрепа обслужването на бизнеса, развитието на инфраструктурата и 

публично-частните партньорства. 

 С цел привличане на потенциални инвеститори и предприемачи редовно са 

промотирани свободни терени и сгради – общинска собственост. Организирани са и са 

проведени редица информационни срещи с представители на бизнеса и 

възможностите за финансиране по различни програми. 

Приоритет 4. Развитие на планинското земеделие и горското стопанство. 

Специфична цел 4.1. Развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство, 

използващи ефективно местния потенциал. 

Мярка 4.1.1. Развитие на междусекторно сътрудничество в сферата на 

земеделието и туризма на територията на община Батак. 

За реализация на дейността е учредено Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

Терра Бесика – Батак и Ракитово“, но към момента все още се очаква финансиране. 

Разработена е Стратегия за местно развитие, която основна цел е насочена към 

устойчивото развитие на територията чрез повишаване на конкурентоспособността на 

селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на дейностите в 

неземеделския сектор, инвестиции в публична и социална инфраструктура. 

Специфична цел 4.2. Насърчаване на въвеждане на иновации и модернизиране на 

стопанствата. 
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Мярка 4.2.1. Развитие на конкурентоспособността и стимулиране отглеждането 

на традиционните за общината култури и Мярка 4.2.2. Стимулиране на 

преработката, диверсификацията, добавяне на стойност и скъсяване на 

търговката верига. 

 За реализация на дейността е учредено Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

Терра Бесика – Батак и Ракитово“, но към момента все още се очаква финансиране. 

Разработена е Стратегия за местно развитие, която основна цел е насочена към 

устойчивото развитие на територията чрез повишаване на конкурентоспособността на 

селското стопанство, увеличаване на заетостта и разнообразяване на дейностите в 

неземеделския сектор, инвестиции в публична и социална инфраструктура.  

Приоритет 5. Развитие на община Батак като водеща територията от 

регионална дестинация за устойчив еко/туризъм „Западни Родопи“. 

Специфична цел 5.1. Стимулиране на разработване и маркетинг на специфични за 

района на „Западни Родопи“ туристически продукти. 

Мярка 5.1.1. Създаване и развитие на интегрирани териториални екотуристически 

продукти, Мярка 5.1.2. Развитие на конкретни зони в района на „Западни Родопи“ 

като места за отдих и туризъм и Мярка 5.1.3. Развитие на КК „Язовир Батак“ като 

фестивален център и място за провеждане на културни, образователни и 

екологични събития. 

Община Батак участва като партньор по проект Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство. Сключен е договор за 

финансиране през 2018г., а бенефициент е СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ".  

Специфична цел 5.2. Разнообразяване на туристически продукти и услуги. 

Мярка 5.2.1. Развитие на спортния и любителски риболов, Мярка 5.2.2. 

Разработване на младежки и ученически екотуристически продукти и Мярка 5.2.3. 

Развитие на туристическа инфраструктура и инфраструктурата за експониране и 

интерпретация на туристически обекти. 

 През 2015г. приключва проект „Популяризиране на природното и културно-

историческото наследство на рибарска област Батак-Девин-Доспат, финансиран по 

Мярка от МСР: 3.2 „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване 

на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски 

селища и съхранение и развитие на природното и архитектурното наследство" 

 През 2019г. по линия на МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат", Мярка 7.1 "Подкрепа 

за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в 

полза на малки рибарски общности" по процедура BG14MFOP001-4.012-0001 стартира 

проект „Развитие на туристическите атракции в община Батак чрез възстановяване на 

рибовъдно стопанство в с. Фотиново.“ 

Специфична цел 5.3. Развитие на човешките и организационни ресурси в сферата на 

туризма. 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Батак за                                                                             

периода 2014 - 2020г. 

 

39 

 

Мярка 5.3.1. Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в 

сферата на туризма на общинско и регионално ниво и Мярка 5.3.2. Развитие на 

компетентност в сферата на туризма. 

Община Батак участва като партньор по проект Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат", 

финансиран по Програма за морско дело и рибарство. Изпълнени са редица дейности 

с цел насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни в сферата на 

туризма на общинско и регионално, както и за развитие на компетентност в сферата на 

туризма. 

Приоритет 6. Развитие на човешкия капитал чрез подпомагане на 

изграждането на устойчив и развит пазар на труда. 

Специфична цел 6.1. Създаване на по-добри възможности за трудова заетост и достъп 

до пазара на труда - Мярка 6.1.1. Осъществяване на инициативи, улесняващи 

прехода на младежите от образование към заетост и Мярка 6.1.2. Прилагане на 

специализирани програми и обучения, насочени към осигуряване на възможности за 

работа за безработните и Специфична цел 6.2. Осигуряване на възможности за 

подобряване на професионалната квалификация с Мярка 6.2.1. Прилагане на 

програми и курсове за квалификация и преквалификация, съобразно тенденциите на 

трудовия пазар и Мярка 6.2.2.Повишаване на квалификацията и уменията за заети 

и безработни лица в съответствие с изискванията на пазара на труда. 

 За периода на реализация на Общинския план за развитие са поети редица 

инициативи от страна на общината за постигане на приоритета, в т.ч.: 

 По Регионална програма „Заетост и обучение” през 2018г. е реализиран проект 

за осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в 

бюрата по труда, финансиран от Агенция по заетостта и Национален бюджет; 

 Реализиран е проект „Работа” за осигуряване на заетост на безработни или 

неактивни лица по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ; 

 Реализиран е проект „Обучение и заетост на млади хора” – Етап 2 по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ . 

2.3. Стратегическа цел 3. Подобряване на качеството на живот и 

ограничаване на риска от социална изолация. 

Приоритет 7. Подобряване на достъпа до качествени образователни, здравни 

и социални услуги. 

Специфична цел 7.1. Насърчаване на ученето през целия живот. 

Мярка 7.1.1. Подобряване на материалната база на образованието на територията на 

община Батак. 

 За периода 2014-2019г. са реализирани следните дейности: 

 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Стефан 

Божков“, гр. Батак - Национална програма „ИКТ в училище“, изграждане на 

компютърна зала с 10 броя компютърни конфигурации и Национална програма 
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„ИКТ в училище“ и проект „Изграждане и развитие на безжични мрежи за 

нуждите на държавните и общински училища“ за 2018/2019г.; 

 СУ „Кирил и Методий”, с. Нова махала - проект за предоставяне на средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците – спортни 

уреди и пособия; Проект „ИКТ“ –Wi-Fi, електронен дневник, интернет; НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване 

условията за експериментална работа по природни науки” – нагледни 

материали за часовете по природни науки, модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците” – обзаведен и оборудван кабинет за занимания по 

интереси за учениците от начален етап и модул „Осигуряване на ученически 

шкафчета” – ученически шкафчета за всички ученици в училище през 2018 г. 

 ОУ „Отец Паисий“, гр. Батак - проект за предоставяне на средства за 

подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците - спортни уреди 

и пособия; проект „ИКТ“ - 10 компютърни конфигурации, 10 лаптопа, 5 

интерактивни дъски, изграждане на Wi-Fi, електронен дневник, интернет; НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване 

условията за експериментална работа по природни науки” - нагледни 

материали за часовете по природни науки, модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците” - обзаведен и оборудван кабинет за занимания по 

интереси за учениците от начален етап и модул „Осигуряване на ученически 

шкафчета” - ученически шкафчета за всички ученици в училище през 2018 г. 

 ОУ „Климент Охридски“, с. Фотиново – проект за закупуване на мултимедия 1 

бр. и 1 бр. преносим компютър и закупени със собствени средства 2 бр. 

преносими компютри и 1 бр. принтер. 

Мярка 7.1.2. Развитие на програмите на образователните институции и Мярка 

7.1.3. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал. 

 За разглеждания период са реализирани проекти за повишаване 

квалификацията на педагогическия персонал на образователните институции в 

общината по НП „Квалификация“ и BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“. 

Специфична цел 7.2. Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги на 

населението на община Батак. 

Мярка 7.2.1. Модернизиране на техническото оборудване в здравните заведения. 

Здравната инфраструктура в община Батак към 2019г. вкл. лечебни заведения 

за първична медицинска помощ – 3 броя  и 4 броя стоматологични кабинети, чието 

техническо оборудване е на добро ниво. 

Специфична цел 7.3. Осигуряване на достъп до качествени социални услуги в 

общността. 

Мярка 7.3.1. Подобряване и разширяване на достъпа до основни социални услуги и 

Мярка 7.3.2. Осигуряване на условия за включване в предоставянето на социални 

услуги на ЮЛСНЦ. 
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 За периода на действие на Плана са извършени следните дейности: 

 Проект  "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2019" със срок на изпълнение: 

01.09.2016 г. – 31.12.2020 г.; 

 Обществена трапезария Фонд „Социална закрила” и СНЦ „Благотворителен 

фонд проф. д-р Желязко Христов“;  

 Реализиран проект по Регионална програма „Заетост и обучение” към Агенция 

по заетостта; 

  Реализиран проект по „Обучение и заетост” – Етап 2, Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”; 

  Реализиран проект по „Обучение и заетост” – Етап 2, Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”; 

  Реализиран проект по „Обучение и заетост” – Етап 2, Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси“; 

  Реализиран проект “Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за 

нуждите на Домашен социален патронаж град Батак“ по проект „Нови 

възможности за грижа” Схема № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 - 66 

лични асистенти предоставят социалната услуга личен асистент на 66 

потребители на услугата; 

 Реализиран проект “Център за социални услуги в домашна среда, Оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси”; 

 Механизъм лична помощ - „Личен асистент”, който стартира на 01.09.2019г., 

финансиран от АСП по Наредбата №РД-07-7 от 28.06.2019г. за изпълнение на 

Споразумение №98-ДО-23/09.08.2019г. между НОИ, АСП и Община Батак. 

 

Приоритет 8. Подобряване на достъпа до културни и спортни дейности. 

Специфична цел 8.1. Подобряване на условията за развитие на спорта в общината. 

Мярка 8.1.1. Модернизиране, реконструкция и изграждане на спортна база и Мярка 

8.1.2. Разработване и прилагане на програми за развитие на детско-юношеския и 

ученически спорт. 

 Спортната инфраструктура в общината е в добро състояние. Спортната дейност 

в Община Батак обхваща предимно развитието на футбола като най-масова проява на 

физическа активност сред подрастващите и хората в активна и зряла възраст. На 

територията на общината функционират 2 футболни отбора – мъже. Такива са 

сформирани в гр. Батак и с. Нова махала. 

Специфична цел 8.2. Разширяване на достъпа до и участие в културни дейности в 

общината. 
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Мярка 8.2.1. Ремонт, рехабилитация и модернизиране на база на културните 

институции в общината и Мярка 8.2.2. Провеждане на културни събития и 

фестивали в общината и региона. 

 Културната дейност в общината се осъществява от читалищата. Ежегодно се 

провеждат културни събития и фестивали, съобразно Културния календар на 

общината. За разглеждания период не са реализирани дейности за ремонт и 

рехабилитация на културните институции в общината поради липса на възможности за 

финансиране. 

Приоритет 9. Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на 

населените места на територията на община Батак. 

Специфична цел 9.1. Подобряване на инфраструктурата в селата на територията на 

общината. 

Мярка 9.1.1. Благоустрояване на населените места и Мярка 9.1.2. Подобряване 

достъпа до основни услуги за населението в селския район и благоустрояване на 

малките населени места. 

С целеви субсидии и собствени средства са реализирани следните дейности: 

 Основен ремонт на покрива на сградата на общинска администрация в гр. 

Батак, пл. ”Освобождение” №5; 

 Благоустрояване на гробищен парк в с. Нова Махала; 

 Основен ремонт на общинска сграда с идент.№02837.501.1049 на ул.”Лейди 

Странгфорд” №2 в гр. Батак ; 

 Ремонт на „Пенсионерски клуб” в сградата на кметство с. Фотиново; 

 Благоустрояване на гробищен парк в с. Нова махала. 

Разработен и чакащ за одобрение е проект „Обновяване на площи за широко 

обществено ползване в община Батак, област Пазарджик” по Под-мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. /ПРСР/ на обща стойност 823 516.99 лв. 

2.4.Стратегическа цел 4. Насърчаване опазването на околната среда и устойчиво 

използване на природни характеристики на територията на община Батак. 

Приоритет 10. Ограничаване и превенция на риска от замърсяване на 

околната среда. 

Специфична цел 10.1. Разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата. 

Мярка 10.1.1. Реконструкция, подмяна и изграждане на водоснабдителната и 

канализационна инфраструктура, Мярка 10.1.2. Екологосъобразно отвеждане, 

пречистване и заустване на битовите отпадъчни води и качествено 

водоснабдяване с питейна вода и Мярка 10.1.3 . Намаляване вредното въздействие 

върху водите чрез изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. 
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 За разглеждания период са реализирани следните дейности: 

 Изграждане на водохващане в м. ”Тикла дере”, землище с. Нова Махала; 

 Изграждане на довеждащ водопровод от м. ”Далък аба” землище с. Нова 

махала;  

 Възстановяване на водопровод по съществуващо трасе от м. ”Тикла дере” до м. 

”Хороз борун”, землище с. Нова Махала; 

  Изграждане на водопровод и канализация на ул. ”Свобода” в с. Нова Махала; 

 През 2017г. са изградени два довеждащи водопровода в с. Нова Махала, с 

което са обезпечени нуждите на населението от постоянен достъп до питейна 

вода; 

  Рехабилитация на водопровод на ул. „Двадесета” в с. Фотиново, Целева 

субсидия на стойност 59 568.50 лв.; 

 Реконструкция на довеждащ водопровод „Топардъчлар”; 

 Изграждане на подпорна стена ул. „Мадара” с. Нова махала”. 

Специфична цел 10.2. Намаляване на вредното въздействие върху околната среда 

чрез подобряване на ефективността на управлението на отпадъци. 

Мярка 10.2.1. Ефективно управление на събирането и третирането на отпадъци. 

Разработена е Програма за развиване на система за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Батак за 

периода 2019-2021г. 

Към момента на изготвяне на последващата оценка, община Батак е партньор 

по Проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за 

общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“, 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. към Министерство на околната 

среда и водите, по схема BG16M1OP002-2.002 на обща стойност 19 693 675,14 лева. 

Приоритет 11. Подобряване на енергийната ефективност и създаване на 

условия за развитие и използване на ВЕИ. 

Мярка 11.1.1. Стимулиране въвеждането на енергоспестяващи мерки в МСП и 

Мярка 11.1.2. Въвеждане на енергоспестяващи и екологосъобразни  технологии и 

повишаване на енергийната ефективност в публичния сектор. 

 През 2015г. е разработен Общински план за енергийна ефективност за периода 

2015-2020г. Разработена е Дългосрочна общинска програма за насърчаване 

производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за 

периода 2020-2030г. В програмата са посочени приоритети и конкретни проекти за 

реализация, които ще бъдат стартирани при наличие на донорски програми и 

собствени средства. 
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Приоритет 12. Насърчаване възстановяването и опазването на 

биоразнообразието в горските и водните екосистеми. 

Специфична цел 12.1. Опазване, поддържане и възстановяване на видовете и 

местообитанията в мрежата „Натура 2000“. 

Мярка 12.1.1. Възстановяване на видове и местообитания на видове в защитени 

зони от мрежата „Натура 2000“ и Мярка 12.1.2. Организиране и провеждане на 

екологични събития. 

 Ежегодно се организират екологични инициативи и събития на територията на 

общината.  

Специфична цел 12.2. Отговорно управление и стопанисване на горите. 

Мярка 12.2.1. Ограничаване на рисковете за горите в територията на община 

Батак и Мярка 12.2.2. Устойчиво стопанисване на горите в територията на 

община Батак. 

Управлението на дейностите, свързани с горите, се осъществява от Държавно 

лесничейство Батак – гр. Батак; ДДС – Беглика; ДДС – Широка поляна; ДДС – Родопи; 

ДДС – Борово. Функциите им обхващат организацията, координацията и контрола на 

дейностите по възпроизводството, ползване и опазване на горския фонд. 

2.5.Стратегическа цел 5. Прилагане на принципите за добро управление. 

Приоритет 13. Развитие на административния капацитет за мобилизиране 

на външни ресурси. 

Специфична цел 13.1. Развитие на административен капацитет за ефективното 

изпълнение на ОПР Батак 2020. 

Мярка 13.1.1. Развитие на административния капацитет за разработване, 

мониторинг и оценка на планове, програми и политики за местно развитие и Мярка 

13.1.2. Повишаване на общинския институционален капацитет за разработване, 

управление, мониторинг и оценка на проекти. 

 През 2014г. е финансиран проект “Повишаване на ефективността на 

общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация” с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I 

“Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната 

администрация". Общият бюджет на проекта е 89 832.27 лв. 

Приоритет 14. Развитие на административния капацитет за предоставяне 

на качествени и ефективни обществени услуги за гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 14.1. Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса. 

Мярка 14.1.1. Организационно развитие и развитие на човешките ресурси и Мярка 

14.1.2. Подобряване на ефикасността и ефективността на комплексното 

административно обслужване. 

През 2017г. чрез Интегрираната информационна система на държавната 

администрация (ИИСДА) се поддържа и попълва информация в новата версия на 
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Административния регистър, Регистърът на 148 услуги, извършвани от община Батак, 

годишния доклад за състоянието на администрацията и самооценката на 

административното обслужване. 

Специфична цел 14.2. Насърчаване на общностното развитие на територията чрез 

сътрудничество и широко партньорство. 

Мярка 14.2.1. Подобряване на институционалната среда и засилване на 

взаимодействието с неправителствени структури и Мярка 14.2.2. Създаване на 

постоянни механизми на консултации между общинска администрация Батак с 

представители на местната общност. 

За разглеждания период няма реализирани дейности по мерките. 

Приоритет 15. Развитие на електронното управление. 

Специфична цел 15.1. Въвеждане на електронни услуги в полза на местната общност. 

Мярка 15.1.1. Разширяване предоставянето на електронни административни 

услуги и Мярка 15.1.2. Развитие на форми на електронното управление. 

Въведено е комплексно административно обслужване за част от 

административните услуги извършвани от община Батак да се даде възможност на 

гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на 

заявителя на услугата в сградата на общината. 

Усилията на Община Батак за разглеждания период  са насочени към 

ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи 

влияние върху съответствието с изискванията към административните услуги, 

качеството на тяхното изпълнение и сигурността на информацията. Те са 

предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на 

потребителите на предлаганите от Общината административни услуги и гарантиране 

на информационната сигурност в общинска администрация.  

РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ В ОПР. 

1. Оценка на ефективността на използваните ресурси за постигане на 

приоритетите и целите на ОПР. 

За изготвяне оценка на ефективността на използваните ресурси за постигане на 

приоритетите и целите на ОПР е необходимо към поставените цели да бъдат 

формулирани индикатори за наблюдение, посочени в Матрица за индикаторите за 

наблюдение и оценка на Плана. Минималните изисквания са индикаторите да имат 

стойности, които посочват изходното състояние, както и целеви стойности за постигане 

на набелязаните цели. 

Ефективността представлява отношението на постигнатия резултат спрямо 

заложената цел. Тя отговаря на въпроса дали се вършат правилните действия за 

постигане на целта. Колкото степента на постигане на дадена цел е по-висока, толкова 

по-ефективни са действията на институциите, организациите и служителите. 
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Поради липса на базови и целеви стойности на индикаторите за наблюдение 

изпълнението на Плана не е възможно да се изготви оценка на ефективността на 

използваните ресурси за постигане на приоритетите и целите на ОПР. 

2. Оценка на ефикасността на използваните ресурси за постигане на 

приоритетите и целите на ОПР. 

Оценката на ефикасността на използваните ресурси за постигане на целите и 

приоритетите на ОПР е изготвена на база съпоставка между заложеният индикативен 

финансов ресурс в Индикативната финансова таблица към Плана за развитие и 

предоставени отчети за извършени капиталови разходи и справка за реализираните 

проекти за разглеждания период. 

Таблица 7. Индикативна финансова таблица за изпълнение на Плана за 
развитие в хил. лв. и степен на финансово изпълнение. 

Стратегическа цел Планирани 
средства 

Разплатени средства по източници на финансиране  

  Община + 

Държавен 

бюджет 

Фондове 

ЕС, други 

помощи 

Частни 

средства 

Общо  Степен на 

финансово 

изпълнени

е 

Стратегическа цел 
1:  Подобряване на 
териториалната 
достъпност и 
свързаност на 
община Батак. 

22750 718,41 4978,84 0 5697,25 25,04% 

Стратегическа цел 
2: Развитие на 
местната 
икономика на 
основата на 
конкурентните 
предимства на 
територията на 
община Батак. 

25545 0 5692,44 0 5692,44 22,28% 

Стратегическа цел 
3: Подобряване на 
качеството на 
живот и 
ограничаване на 
риска от социална 
изолация. 

16960 1249,31 1060,88 0 2310,19 13,62% 

Стратегическа цел 
4: Насърчаване на 
опазването на 

54845 0 19693,67 0 19693,67 35,91% 
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околната среда и 
устойчиво 
използване на 
природни 
характеристики на 
територията на 
община Батак. 

Стратегическа цел 
5: Прилагане на 
принципите за 
добро управление. 

1065 0 89,83 0 89,83 8,43% 

ОБЩО 121165 1967,72 31515,664 0 33483,38 27,63% 

 

За периода на изготвяне на последващата оценка, а именно 2014-2020г. са 
направени инвестиции и са реализирани/стартирани проекти на обща стойност 
33 483 380 лв. 

 Индикативният финансов ресурс за постигане на Стратегическа цел 1 
възлиза на 22 750 000 лв. За периода 2014-2020г. са направени инвестиции за 
5 697 250 лв. Относителният дял на финансово изпълнение на целта е 25.04%. 

Индикативният финансов ресурс за постигане на Стратегическа цел 2 е в 
размер на 25 545 000 лв. За периода 2014-2020г. са реализирани проекти и са 
направени инвестиции в размер на 5 692 440 лв. Относителният дял на финансово 
изпълнение на целта е 22.28%. 

 Индикативният финансов ресурс за постигане на Стратегическа цел 3 е в 
размер на 16 960 000 лв. За периода 2014-2020г. са реализирани проекти и са 
направени инвестиции в размер на 2 310 190 лв. Относителният дял на финансово 
изпълнение на целта е 13.62%.  

Индикативният финансов ресурс за постигане на Стратегическа цел 4 е в 
размер на 54 845 000 лв. За периода 2014-2020г. са реализирани/стартирани 
проекти и са направени инвестиции в размер на 19 693 670 лв. Относителният дял 
на финансово изпълнение на целта е 35.91% 

Индикативният финансов ресурс за постигане на Стратегическа цел 5 е в 
размер на 1 0650 000 лв. За периода 2014-2020г. е реализирани/стартирани 
проекти и са направени инвестиции в размер на 19 693 670 лв. Относителният дял 
на финансово изпълнение на целта е 35.91% 

Изводи и препоръки: В резултат на оценката на използваните финансови ресурси 
основните изводи са: 

 
1. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 1:  

Подобряване на териториалната достъпност и свързаност на община Батак  

е 25.04%.  

2. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 2: 

Развитие на местната икономика на основата на конкурентните предимства 

на територията на община Батак е 22.28%. 
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3. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 3: 

Подобряване на качеството на живот и ограничаване на риска от социална 

изолация е 13.62%.  

4. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 4: 

Насърчаване на опазването на околната среда и устойчиво използване на 

природни характеристики на територията на община Батак е 35.91%. 

5. Относителният дял на финансовото изпълнение на Стратегическа цел 5: 

Прилагане на принципите за добро управление е 8.43%. 

6. Най-ниско е финансовото изпълнение на Стратегическа цел 5: Прилагане на 

принципите за добро управление -  8.43% и най-високо на Стратегическа 

цел 4: Насърчаване на опазването на околната среда и устойчиво 

използване на природни характеристики на територията на община Батак е 

35.91%. 

7. Основни източници на финансиране са средства от общинския и 

републиканския бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и 

други. 

8. Средната степен на финансово изпълнение на Плана е 27.63%, което се 

дължи на непрецизирания съобразно възможностите за финансиране от 

външни източници и финансовите възможност на община Батак общ 

индикативен финансов ресурс за постигане на стратегическите цели в 

размер на 121 165 000 лв. В тази връзка, може да се каже, че община Батак 

е постигнала една много добра степен на финансово изпълнение на 

Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. 

9. Предприетите мерки и инициативи за изпълнение на целите, както и 

изразходваните средства, имат пряк положителен ефект върху 

инфраструктурата в Общината, условията на живот и качеството на 

природната и жизнената среда. 

10. Основна препоръка е да се прецизира внимателно Индикативната 
финансова таблица към новия План за интегрирано развитие на общината 
за периода 2021-2027г.  

3. Процедури за управление и наблюдение на Плана. 

 В Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е 
разписано, че за резултатите от наблюдението на Общинския план за развитие се 
разработва Годишен доклад, който се одобрява от Общински съвет по 
предложение на Кмета на Общината. За периода на действие на Плана, Годишен 
доклад за наблюдение изпълнението на ОПР не е изготвян. 

В Закона за регионалното развитие е посочено, че за реализацията на 
документа се извършва междинна оценка в средата на периода на неговото 
действие. За периода 2014-2020г. не е извършвана междинна оценка на Плана. 
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  Изводи: За периода 2014г. – 2020г. не са изготвяни Годишни доклади за 
наблюдение на Плана за развитие на община Батак, в резултат на което не е 
спазено изискването на чл.23 от Закона за Регионалното развитие и не е 
извършван ежегоден мониторинг за изпълнението на Общинския план за развитие. 
За периода 2014-2020г. не е извършвана и междинна оценка на Плана. 

 Препоръка: Съгласно промените в Закона за регионалното развитие, за 
новия програмен период ще се разработва План за интегрирано развитие на 
общината за периода 2021-2027г. Основна препоръка е да се спазват разписаните 
в новия програмен документ процедури за наблюдение и оценка на неговото 
изпълнение. 

 

РАЗДЕЛ V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА 
ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основен извод от изготвената последваща оценка на Общинския план за 

развитие на община Батак е:  

 Положени са значителни усилия от страна на Общината за постигане на 

заложените в Общинския план стратегически цели, като са вложени значителни 

ресурси от Общината и са използвани всички възможности за финансиране по 

линия на ЕС и национални програми и Републикански бюджет. Предприетите 

мерки и инициативи за изпълнение на Целите, както и изразходваните 

средства, имат пряк положителен ефект върху инфраструктурата в Общината, 

условията на живот и качеството на природната и жизнената среда. 

Основнa препоръкa:  

Политиката за местно развитие на община Батак през периода 2021-2027. да се 

провежда в съответствие с националните и регионални цели и приоритети zа 

развитието в България и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 

2021-2027 г. и да допринася в максимална степен към цел на политиката 5 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и 

интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 

местните инициативи“ 

 


