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Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие 2014-2020 г. за 2015 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона
за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.
Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР, настоящия доклад съдържа :
1.Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално – икономически условия в общината.
2.Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.
3.Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност на
изпълнението на план.
4.Заключения .
Общинския план за развитие на община Садово за периода 2014-2020 г. е приет
с Решение № 465/27.06.2014 г. на Общински съвет Садово , като с него е утвърден и
документа , който регламентира неговото изпълнение – Правилник за наблюдение,
контрол и оценка на общинските политики за развитие на община Садово за периода
2014-2020 г.
1.Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално – икономически условия в общината.
Като част от Южен централен район община Садово попада в югоизточната
част на Пловдивска област. Заема площ от 192,9 кв.км, които представляват 3 %
от територията на областта и 0,17 % от територията на страната. Землището й
граничи на изток с територията на община Първомай, на север с общините Марица,
Раковски и Братя Даскалови, на запад с общините Пловдив и Родопи, а на юг с
община Асеновград. Център на общината е гр.Садово обединяващ икономическите,
административните и културно - просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица,
Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и
Чешнегирово. Градът е в близост до р. Марица, на 18 км източно от гр.Пловдив.
Община Садово има 12 населени места с общо население над 15000
жители , от които единствения град е Садово. Най – многобройно е населението на с.
Болярци – 2 679 души, а най – малко са жителите на с. Ахматово – 264 души.
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Намаляването на населението на общината се дължи на отрицателния естествен
прираст и външна миграцията. Тази ситуация може да се обясни с националните
тенденции и местните характеристики на икономиката.
Статистическите данни показват, че през изследвания период на територията
на община Садово безработицата при мъжете е по – висока.
Търсенето на работна сила продължава да е ограничено и зависи от
моментните потребности на работодателите. Увеличава се делът на дългосрочно
безработните. Групата на лицата с основно и по-ниско образование, без специалност и
професия е поставена в по-неконкурентна позиция на пазара на труда. Наблюдава се

търсене на персонал на възраст до 35 или до 40 години. Лицата над 50 и повече години
все по-трудно се устройват на работа.
Натискът на пазара на труда е по-голям за лицата живеещи в малките населени
места. Основната заетост за някои от тях е в селското стопанство и то с ограничена
потребност от работна сила, най-вече със сезонна и краткосрочна заетост през летните
месеци. Ограничените възможности относно мобилността на тези лица, също ги
поставя в неизгодно положение на пазара на труда.
С цел осъществяване на успешна политика за професионално обучение,
квалификация и преквалификация е необходимо да се повиши информираността по
отношение на програмите за временна заетост и програмите, финансиращи
провеждането на квалификационни и преквалификационни курсове. Важна
предпоставка за организиране на професионално обучение на заетите и безработните
лица в общината може да бъде изготвянето на цялостна стратегия за развитие на
региона с цел стимулиране на икономическото развитие, откриването на нови работни
места и понижаване на нивото на безработица.
Равнище на безработицата по години:
2013

2014

23.24% 27.41%

2015

2016

23.94% 12.69%

Налице е рязък спад в нивото на безработица , което е показателно подобрение в
икономическата ситуация в общината .
Един от ключовите въпроси в развитието на местното самоуправление са
проблемите на местните финанси и самостоятелност.
Местните финанси са парично отражение на организацията и
взаимоотношенията,в които влиза общината при осъществяване на дейността си.
Финансовата децентрализация в България се основава на следните принципи :
ясно разграничаване на разходните отговорности на държавата и общината ;
остойностяване на разходните отговорности на държавата с разработени от МС
стандарти;
същностни промени в ЗМДТ, насочени към предоставяне на пълни правомощия
на общините относно администриране и събиране на местните такси.
Общинския бюджет е годишен финансов план, включващ паричните
взаимоотношения в които влиза общината при осъществяване на дейността си. В
процедурата по съставянето участват освен общинска администрация и общински съвет
и населението.
Във връзка с анализа, бюджетните средства на Община Садово са разгледани
2010 - 2015 г. Разгледани са собствените приходи на общината в хил.лв. :
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Данъчни
264 332 433 434 606 561 573 971
Неданъчни 728 895 889 1115 1229 1271 1449 1636
Общо
993 1227 1332 1549 1905 1832 2022 2607
Налице трайна тенденция на повишаване на собствените приходи , като за около
5 години е удвоен размера на приходите.
2.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.

Приоритет 1:Развитие и модернизация на местната техническа и социална
инфраструктура.
Цел 1 :Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа.
Мярка 1: Ремонт , разширяване и модернизация на местната пътнотранспортна
инфраструктура.
Ремонтиран e общински път „Катуница-Болярци”, „Избегли –Поповица” - 25 км.
Цел 4 :Благоустрояване на населените места от Общината.
Мярка 1 : Изграждане и ремонт на площадите в населените места .
Мярка 2: Ремонт и подмяна на амортизиралата улична мрежа и тротоарна настилка в
населените места.
Рехабилитирани са уличните настилки и тротоари в с.Поповица, с.Чешнегирово,
с.Моминско, с.Милево , с.Караджово , с.Селци, с.Катуница, с.Болярци , гр.Садово,
с.Кочево , с.Ахматово, Богданица – общо 106 км.
Мярка 5 :Подобряване състоянието на детски и спортни площадки и изграждане на
нови .
Изградена е детска площадка в гр.Садово .
Цел 5; Подобряване водоснабдяването в общината.
Мярка 3:Подобряване на канализацията в населените места, изграждане на нова
канализация и пречиствателни съоръжения.
Цел 6 : Развитие на социалната инфраструктура.
Мярка 1:Ремонт на сгради общинска собственост със социално предназначение.
Ремонтирана е сградите на кметствата в с. Ахматово и с.Моминско .
Завършен ремонт на парно отопление в ОУ с.Караджово .
Направа на вътрешен цокъл в ОУ с.Катуница.
Полиране на мозайка в ОУ с.Катуница.
Ремонт на пенсионерски клуб в гр.Садово .
Ремонт на читалище в с.Чешнегирово .
Изградени нови детски площадки в детските градини по проект „Деца и младежи в
риск”
Приоритет 2: Подкрепа на конкурентноспособна , устойчива местна икономика,
основана на местните условия и ресурси. Развитие на икономиката , създаване на
екологично чисто производство.
Цел 4 : Възстановяване и запазване на културните традиции и занаяти.
Мярка 1: Ежегодно провеждане на традиционните за общината събори по населени
места.
Проведени са всички традиционни за населените места събори .
Мярка 2 :Подкрепа на самодейните състави в общината .
Подкрепени са всички самодейни състави на територията на общината.
Приоритет 3:Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена среда.
Цел 1 :Достигане на по-висока трудова заетост.
Мярка 3:Осъществяване на програми за временна заетост.
Реализирана програма „Лични асистенти” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Цел 2: Подобряване на социалните услуги.
Мярка 1:Разширяване кръга и повишаване качеството на предлаганите социални
услуги.
- Проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
- Проект „Осигуряване на топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане

- Проект „ Услуги за социално включване и независим живот в община Садово” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
- Проект „Обучения и заетост за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”
- Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
- Проект „ Развитие на способностите на учениците за повишаване мотивацията им за
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят
час/ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г
- Проект по ПРСР - схема «Училищен плод».
Цел 3 :Интеграция и социализация на хората в неравностойно положение и
интегриране на ромите.
Мярка 1:Подобряване на условията на живот и включване на ромите и бедните
малцинствени групи в социално – икономическия живот на Общината .
- Проект „Интеграция и добро образование в детските градини от община Садово „ по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
- Проект „Интеграция и добро образование в ОУ „Гео Милев” г.Садово” по ОП „Наука
и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
- Проект „Активни и мотивирани в община Садово” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”
3.Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност на
изпълнението на план.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие , съгласно определени физически и финансови индикатори ,
организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите на управление и
мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнение на
план . Основна пречка при осъществяване на дейностите от Общинския план за
развитие е липсата на по-голям обем от средства от една страна и амортизацията на
инфраструктурата от друга. Публичността в изпълнението на плана се осъществява ,
като се качва на ел.страница на общината Общинския план за развитие и докладите за
изпълнението му.
4.Заключения .
Отчетният период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за
подобряване на условията , качеството на живот на населението на общината и
естетизация на селищната среда.

