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политики”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-159 от 26.11.2013 г., по 
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд.” 

Настоящият „Общински план за развитие на община Антон 2014-2020” е разработен в 
изпълнение на Договор от №8/31.03.2014 г., №BG051PO002/13/1.3-07/13-13-159/Se-3 между Община Антон 
и ИСИТ ДЕВЕЛОПМЪНТ ДЗЗД, Дейност 2 “Разработване на общински план за развитие за периода 2014-
2020‘‘. 

Общинският план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Антон /ОПР/ е основен документ за 
стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и 
приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината, които трябва да 
бъдат постигнати през следващия седемгодишен планов период. Стратегическата рамка на ОПР се базира 
на съществуващия потенциал на Община Антон, на нейните вътрешни предимства, определени чрез 
анализ на настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено 
консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява политиките, 
залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи имащи 
пряко или косвено отношение към регионалното развитие. 

Общинският план на Антон е конкретен оперативен документ, обединяващ целите и подходите за 
тяхното реализиране при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на Софийска 
област 2014-2020 г. 

Успешното постигане на основната цел зависи от приложените методи за интегрирано планиране 
на развитието, които осигуряват координация между секторите на икономиката и да спомагат за постигане 
на по-добра социална, икономическа и екологична ефективност.  

При разработването на ОПР са изтъкнати вътрешните предимства на Община Антон, направен е 
задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, очертани са конкретните проблеми, на чиято 
база са определени стратегическите и специфични цели за развитие на Община Антон. Тяхната 
реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на по-горните нива на стратегическо 
планиране - областно, регионално, национално. В процеса на разработка бяха проведени срещи с 
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кметовете и гражданите на всички населени места от общината, което спомогна за изясняването на 
местните потребности и главните проблеми.  

Стратегическо развитие на Европейско ниво за периода 2014-2020 - основни документи  
 

Стратегия Европа 2020. Новата Стратегия на Европейския Съюз „Европа 2020”, приета през 2010г., 
налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални стратегии, 
включително на политиката и стратегиите за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на 
Европейския съюз, с цел постигане на три подсилващи се взаимно приоритета: 

- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 
- устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите; 
- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе 

до социално и териториално сближаване. 
По всяка приоритетна тема ЕК предлага седем водещи инициативи за стимулиране на напредъка, 

разпределени така:  
Интелигентен растеж 

- Програма в областта на цифровите технологии за Европа  
- Съюз за иновации  
- Младежта в действие 

Устойчив растеж 
- Европа за ефективно използване на ресурсите  
- Индустриална политика за ерата на глобализацията  

Приобщаващ растеж 
- Програма за нови умения и работни места 
- Европейска платформа срещу бедността 

Интелигентен растеж 
- „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ - има за цел да ускори 

развитието на високоскоростен достъп до интернет и да извлече ползи от наличието на 
единен цифров пазар за домакинствата и формите; 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=958
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=bg
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_bg.htm
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- „Съюз за иновации“ - има за цел да подобри рамковите условия и достъпа до финансиране 
за научноизследователска дейност и иновации, за да гарантира превръщането на 
иновативните идеи в нови продукти и услуги, които създават растеж и работни места; 

- „Младежта в действие“ - има за цел да подобри постиженията на образователните системи 
и да улесни навлизането на млади хора на пазара на труда; 

Устойчив растеж 
- „Европа за ефективно използване на ресурсите“ - има за цел да премахне връзката между 

икономическия растеж и използваните ресурси, да подкрепи преминаването към 
нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на възобновяеми енергийни 
източници, да модернизира нашия транспортен сектор и да стимулира енергийната 
ефективност; 

- „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ - има за цел да подобри бизнес 
средата, по-специално за МСП, и да подкрепи развитието на силна и устойчива 
индустриална основа, позволяваща конкурентоспособност в световен план; 

Приобщаващ растеж 
- „Програма за нови умения и работни места“ - има за цел да модернизира пазарите на труда 

и да направи гражданите по-способни, като развива техните умения през целия им живот с 
цел да повиши участието в трудовия живот и постигне по-добро съгласуване между 
предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност;  

- „Европейска платформа срещу бедността“ - има за цел да гарантира социално и 
териториално сближаване, така че ползите от растежа и работните места да са споделени в 
голяма степен и хората, живеещи в условията на бедност и социално изключване, да имат 
възможност да живеят достоен живот и да представляват активна част от обществото.  

Тези седем водещи инициативи ще породят ангажименти както за ЕС, така и за държавите-членки, 
което налага тяхната териториална проекция в рамките на община Антон.  

Стратегическо развитие на национално ниво - основни документи 
 

При разработването на Общинския план за развитие са взети предвид предвижданията на 
следните документи за стратегическо развитие на национално ниво.  

Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), изготвена в 
изпълнение на стратегия „Европа 2020” в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_bg.htm
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икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Предложените в 
Националната програма за реформи (2011-2015 г.) мерки на икономическата политика са насочени към 
преодоляване на съществуващите предизвикателства пред растежа и достигане на националните цели в 
изпълнение на стратегия "Европа 2020”. Програмата формулира и националните цели в отговор на 
заложените целеви индикатори в Стратегия Европа 2020. 

Националната програма за развитие България 2020 - рамков дългосрочен документ, който въз 
основа на анализ на ситуацията в държавата и тенденциите за развитие, определя визията и общите 
дългосрочни цели на националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното 
управление. Този документ е успешен опит за интегриране на секторните политики и териториалните им 
измерения. 

Национална стратегия за регионално развитие - 2012-2022 г. ОПР Антон ще бъде съобразен с 
основните принципи на интегрираното развитие и подобряване на селищната среда, заложени в 
стратегията и насочени към възстановяване и обновяване на градските райони и селищата, повишаване 
на конкурентоспособността на селищата, укрепване на взаимовръзката населено място-регион и 
подобряване на социално-икономическата интеграция. 

Национална стратегия за околната среда - 2005-2014 г. Цялостната визия и стратегическите 
цели за развитие на ОПР Антон, групите проекти в плана, ще бъдат в съответствие с основната цел на 
този документ - подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и 
чиста околна среда и съхраняване на природното наследство на основата на устойчивото управление на 
околната среда. 

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. - ОПР на община Антон ще 
създаде онези предпоставки за желаното развитие на територията, което ще съответства на предвидените 
в НКПР роля за тази част на страната, подкрепящо развитието на съседните общини с по-високо ниво 
услуги.  

Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания - 2008-

2015 г. Целите на стратегията ще получат реализация чрез предвидените в ОПР Антон действия за 
адаптиране на селищната среда към нуждите на хората с увреждания, които ще намерят приложение като 
задължителен елемент за достъпност във всички групи проекти. 

Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация. ОПР Антон ще съдейства 
за постигане на целите на стратегията за социална интеграция на определени целеви групи чрез 
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създаване на условия за достъп до заетост и до ресурси, вкл. и посредством проекти от типа „меки мерки“ 
за обучение и преквалификация, за мотивация и социална адаптация. 

Национална жилищна стратегия на Република България и Национална програма за обновяване 

на жилищните сгради в Република България. С планиране на интервенции в жилищните сгради ще се 
допринесе за реализиране на техните цели чрез създаване на устойчива среда на обитаване и обновяване 
на жилищни сгради, подобряване на експлоатационните им качества, свързани с енергийната 
ефективност. 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2009-2013) и 

Стратегически план за развитие на културния туризъм в България. Съответствието произтича от 
бъдещото значение на туризма за социално-икономическия статус на община Антон за неговото 
стимулиране, чрез подобряване на условията и инфраструктурата. ОПР Антон 2014-2020 ще възобнови 
комуникацията за културните и социални ценности на общината, ще поощри разработването на проекти за 
интегрирана консервация, адаптация и социализация на съхраненото недвижимо културно наследство на 
територията на общината. 

Вече разработените и одобрени стратегически документи на регионално ниво, също ще играят 
важна роля при определяне на стратегията на ОПР Антон: 

Регионалният план за развитие на Югозападен район от ниво 2 2014-2020 г. Координирането на 
целите и приоритетите на ОПР Антон с тези на РПР на ЮЗР от ниво 2 ще  допринесе за постигането на 
целите и на двата документа и ще допълни ефекта от реализацията на мерките, предвидени в плана. 

На областно ниво ОПР Антон се съподчинява на Областна стратегия за развитие на Софийска 

област 2014-2020 г. Тя определя насоките за развитие на съставните общини и на главните им градски 
центрове.  

На Общинско ниво най-важните документи, чиито конкретни предложения ОПР Антон ще отчита, за 
да балансира развитието на населените места от общината с това на областния център са: 

Общ устройствен план на община Антон - определящ основните насоки на устойчивото 
устройствено развитие и благоустрояване на община Антон по отношение на проектите за реализация, 
намиращи се в нейния териториален обхват. Община Антон предвижда изработването на ОУП през 
периода 2014-2020г. 

Подробни устройствени планове, одобрени и/или в процедура, от които най-важни ще са онези, 
които ще се отнасят до проектите за реализация, предвидени в ОПР Антон 2014-2020 г. 
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Структура на Общинския план за развитие на община Антон 2014-2020 г.  
 

Общинският план за развитие на община Антон е структуриран спрямо разпоредбите на чл. 13 от 
Закона за регионалното развитие (ЗРР). Включените необходими елементи разкриват състоянието и 
актуалната ситуация в обществото и икономиката, предвидената стратегия за развитие до 2020 г. и 
начините за нейното реализиране, включително конкретни проекти. Всеки един от дяловете на ОПР е 
разработен според изискванията и Методическите указания за разработване на общински планове за 
развитие за периода 2014 - 2020 г. на Министерството на регионалното развитие (МРР) и Техническата 
спецификация.  

Общинският план обединява следните основни части - анализ, оценка, стратегическа и финансово-
индикативна част, набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация на Плана.  

Общата структура е организирана в следните осем раздела: 
1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;  
2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 
3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;  
4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;  
5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;  
6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на 

информация и публичност;  
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;  
8. Предварителната оценка на плана. 
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Фигура 1. Взаимовръзка между ОПР Антон 2014-2020 с документите за стратегическо планиране по ЗРР, устройство 

на територията по ЗУТ и трансгранично развитие 
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1 АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА АНТОН 

1.1 Обща характеристика и профил на община Антон 

Община Антон се включва към статистическа зона Югозападна и Южна централна България, в 
административния обхват на Югозападния район от ниво 2 /NUTS II/, административна област София 
/NUTS III/, а самата община отговаря на европейската класификация LAU 1.  

Община Антон заема площ от 76,1 км2, които формират 1,1% от територията на област София /7 
062,3 км2/, 0,4% от площта на Югозападния район от ниво 2 /20 306,4 км2/ и 0,07% от тази на страната /111 
001,9 км2/. Общината заема 19-то място по разглеждания показател /след общините Челопеч, Долна баня 
и Чавдар/ сред 22-те общини, попадащи в териториалния обхват на областта.  

На север община Антон граничи с община Тетевен /област Ловеч/, на изток - с община Карлово 
/област Пловдив/, а на югоизток - с община Копривщица /област София/. В посока юг-югозапад общината 
има обща граница с община Пирдоп, разположена в обхвата на област София. 

По данни на НСИ, най-голям дял от площта на общината - 69%, равняващи се на 52 511 дка, 
заемат земеделските територии, следвани от горските - 27,1%, или 20 653 дка. От друга страна, 
териториите, попадащи в категория ,“водни течения и водни площи“ заемат 0,1% /90 дка/, а териториите за 
транспорт - 1,8% /1 345 дка/. В баланса на територията на община Антон /по фонд/ не се включват 
територии за добив на полезни изкопаеми. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 2. Баланс на територията на община Антон към 31.12.2000 г. /територия по фонд, %/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  
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Към териториалния обхват на общината се включва едно населено място - общинският център 
село Антон. По данни от последното преброяване на населението в Р. България, към 01.02.2011 г. в 
община Антон живеят 1 599 д. Според последните налични статистически данни за протичащите 
демографски процеси в страната, към 31.12.2013 г. населението на общината възлиза на 1 510 д., които 
формират 0,6% от жителите на област София към същата дата /240 877 д./. 

Общинският център с. Антон се намира на 88,3 км от столицата на страната - град София, на 111 
км от гр. Пловдив, на 315 км от гр. Бургас. В международен план с. Антон е разположено на 267 км от ГКПП 
Златоград - Термес, който свързва територията на Р. България с тази на Р. Гърция. Географското 
местоположение на общината предопределя нейната по-голяма близост до територията на Р. Сърбия - с. 
Антон се намира на 146 км от ГКПП Калотина, разположен на българо-сръбската граница. Общинският 
център е разположен на 316 км от най-голямото пристанище в страната - Пристанище Бургас и на 208 км 
от разположеното на десния бряг на р. Дунав Международно пристанище Свищов.  

През територията на община Антон преминават важни транспортни артерии с национално и 
регионално значение. Северната част на общината се пресича от първокласен път I-6, който започва от 
ГКПП Гюешево /на границата между Р. България и Р. Македония/, и осъществява транспортна връзка 
между столичния град София и град Бургас /т.нар. Подбалкански път/. Общината се пресича и от 
Подбалканската железопътна линия в направление София-Бургас през Карлово. 

Южно от община Антон преминава второкласен път II-37, който представлява отклонение на 
първокласен път I-3 и свързва северната с южната част на страната. Второкласният път пресича 
територията на областите София, Пазарджик и Смолян, като в рамките на област София преминава през 
общините Правец, Етрополе и Златица, след което продължава на територията на община Панагюрище 
/област Пазарджик/. При с. Гелеменово /община Пазарджик/ републикански път II-37 пресича АМ ,,Тракия‘‘ 
/А1/, която е част от трансевропейски транспортен коридор №8 Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - 
Скопие - София - Пловдив - Стара Загора - Сливен - Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва 
Адриатическо с Черно море, като в рамките на България провежда транзитните транспортни потоци по 
автомагистрала ,,Тракия‘‘. 
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1.2 Обща природно-географска характеристика по компоненти 

Територията на община Антон попада в обхвата на т.нар. Задбалкански котловини, известни и под 
наименованието Подбалкански полета, разположени между Стара планина /на север/ и Средна гора /на 
юг/. Задбалканските котловини се простират в посока от запад на изток, като община Антон се намира на 
изток от Златишко-Пирдопската котловина. От природногеографска гледна точка, в северна посока 
територията на общината се огражда от Стара планина - Тетевенски дял, а в посока юг - достига в близост 
до Същинска Средна гора. В западна посока граничи с планинския рид Гълъбец, който отделя Златишко-
Пирдопската котловина от Камарската котловина и достига максимална надморска височина от 925 метра. 
На изток от община Антон се простира най-високият планински праг между Задбалканските котловини - 
ридът Козница, който отделя Златишко-Пирдопската котловина от Карловската котловина. Средната 
надморска височина на територията на общината е 837 метра. 

1.2.1 Полезни изкопаеми 

На територията на община Антон не са установени находища на полезни изкопаеми. По данни на 
НСИ в баланса на територията /по фонд/ не се включват територии, попадащи в категорията ,,за добив на 
полезни изкопаеми‘‘.  

1.2.2 Климат и климатични ресурси 

Община Антон попада в териториалния обхват на умереноконтиненталната климатична област, 
като териториите с надморска височина от над 1000 метра попадат под влиянието на планинския климат. 
Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред които ключово значение има 
географското положение на територията. Разположената на юг от общината Същинска Средна гора 
ограничава проникването на средиземноморско климатично влияние. От друга страна, наличието на Стара 
планина на север ограничава влиянието на северните ветрове и смекчава влиянието на континенталния 
характер на климата. 

Средните годишни температури от 9,3º С са по-ниски от тези за страната. През зимата средните 
месечни температури са отрицателни и варират между -1 и -2º С. Специфичният котловинен характер на 
релефа, създава предпоставки за застудявания, при чиято проява е отчетена абсолютната минимална 
температура от 28,4ºС под нулата.  
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Средно юлските температури показват стойности от 21º С, а годишната температурна амплитуда 
надхвърля 22º С. Абсолютните максимални температури се регистрират през месец юли, като достигат 
стойност от около 37º С.  

Годишната сума на валежите на територията на община Антон е в порядъка на 615 мм, което се 
дължи на валежната сянка на север, формирана от Стара планина. Разпределението на валежите се 
отличава с ясно изразен летен максимум и зимен минимум. Като най-сух месец се очертава януари, а като 
най-валежен - юни.  

Относителната средно месечна влажност на въздуха е 68%. По данни на НИМХ-БАН, почвеното 
засушаване /SMI - Soil Moisture Index/ на територията на община Антон през зима 2014 г., се определя като 
нормално. 

Източник: НИМХ-БАН 
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Снежната покривка има устойчив характер, като годишният брой на дните със снежна покривка е 
около 100. Преобладаващите ветрове са с посока северозапад, запад и североизток.  

Климатичните условия в рамките на общината създават добри предпоставки за развитие на някои 
дейности в областта на земеделието и животновъдството. Територията се отличава с наследени добри 
традиции в овцевъдството и отглеждането на картофи.  

1.2.2.1 Агроклиматични ресурси 

Особеностите на агроклиматичния потенциал на община Антон благоприятстват развитието на 
някои подотрасли на растениевъдството, като най-силно застъпено е отглеждането на картофи и 
зеленчуци. По данни на НИМХ-БАН, територията на област София и респективно община Антон попадат в 
район, който се отличава с продуктивност на пшеницата отглеждана при естествени условия в периода 
1970-2000 г., в порядъка на около 350 кг/дка. 

 
Източник: НИМХ-БАН 

Продуктивност на пшеницата в България отглеждана при естествени  
условия през периода 1970-2000 г. по области █ - до 250 kg/dka;  █ - 251 до 350 

kg/dka;  █ - >350 kg/dka; █ - недостатъчна информация за оценка на района 
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По данни на Национална почвена служба /http://nationalsoils.com/maps/aez//, от гледна точка на 
почвено-климатичното райониране на лозата, територията на община Антон се включва към т.нар. 
Севернобългарски лозарски район в България /райониране според проф. Н. Неделчев/.  

Лозарски райони в България /според проф. Н. Неделчев/ 
Източник: Национална почвена служба, http://nationalsoils.com/maps/aez/  

█ - Севернобългарски; █ - Подбалкански; █ - Рило-Родопски; █ - Мелнишки; █ - Черноморски 
 

 

 

 

 

 

 

http://nationalsoils.com/maps/aez/
http://nationalsoils.com/maps/aez/
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1.2.2.2 Потенциал за използване на ВЕИ 

На база показателите за продължителността на слънчевото греене на територията на община 
Антон, можем да твърдим, че в района съществува потенциал за използването на слънчевата енергия в 
качеството й на възобновим енергиен източник.  

Източник: www.solargis.info  
 
 

http://www.solargis.info/
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 Климатични зони по Наредба № РД-16-1058 
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Плътност на енергийния поток на вятъра по зони, Източник: МИЕ 2012 

1.2.3 Води и водни ресурси 

Речната мрежа в пределите на община Антон се отнася към Егейския водосборен басейн. Най-
значимата по дължина река, която преминава през територията на общината, е р. Тополница, която е ляв 
приток на р. Марица. Реката прекосява областите София и Пазарджик, и има дължина от 154,8 км и обща 
площ на водосборния басейн - 1 789 км2. Започва течението си източно от връх Бич, разположен в 
Същинска Средна гора и се влива в р. Марица в непосредствена близост до гр. Пазарджик.  

Сред по-големите реки, които преминават през територията на община Антон, са: Бялата вода, 
Въртопска река, Гургура, Гушава, Дебелска, Дълбок, Житница, Калиманско дере, Манина, Маргарта, 
Мократа и Сухата река, Топлика, Селска река, Конска река, Браткеве. 

Три от реките преминаващи през територията на общината, са каптирани с цел удовлетворяване 
питейните нужди на местните жители.  

В близост до село Антон се намира ,,Антоновски водопад‘‘.  
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Базова наблюдателна мрежа на НИМХ-БАН 
Източник: НИМХ-БАН 

 
Легенда: 

Хидрометрична мрежа 

 

Хидроложки станции 
 

Хидрогеоложка мрежа 
 

Кладенци 
 

 

 

Извори 
 

 
Общи слоеве 

 

Градове 
 

 

Реки 
 

 

 

Водоеми 
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1.2.4 Почвени ресурси 

Спецификите на почвената покривка са отражение на особеностите на умереноконтиненталното 
климатично влияние, характера на геоложката основа, както и на естествената растителност на 
територията. Основните почвени типове са кафявите горски почви /Cambisols/ и канелените горски почви 
/Chromic Cambisols/, които се отнасят към зоналните почвени типове. Сред азоналните почви са 
разпространени алувиалните и алувиално-делувиалните почви, които се срещат по долините на реките и се 
отнасят към т.нар. наносни почви /Fluvisols/. 

Най-големи площи от територията заемат кафявите горски почви, които създават благоприятни 
условия за отглеждане на картофи, едногодишни фуражни култури, ръж и естествени ливади. Широко 
разпространените канелени горски почви са пригодни за отглеждането на някои зърнени култури, сред 
които: царевица, пшеница, ечемик, овес.  

Разпространените в речните долини азонални почвени типове /алувиални и алувиално-делувиални 
почви/ са пригодни за зеленчуци, овощия, зърнени култури.  

В северните части на територията, в близост до Стара планина, са разпространени планинско-
ливадни почви /Umbrosols/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Национална почвена служба, http://nationalsoils.com/maps/aez/ 

http://nationalsoils.com/maps/aez/
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1.2.5 Биологично разнообразие и горски ресурси 

Растителните съобщества на територията на общината са представени предимно от дървесни 
видове, сред които: дъб /Quercus/, явор /Acer/, ясен /Fraxinus/, габър /Carpinus betulus/, топола /Populus/, 
бреза /Betula/, акация /Aracia/. На по-голяма височина тези дървесни видове отстъпват място на буковите 
съобщества, които са разпространени на надморска височина над 800 метра.   

По-важните представители на животинския свят, които обитават територията на района са: 1. От 
бозайниците: елен, сърна, див заек, дива свиня; 2. От хищниците: вълк; 3. От птиците: гривек, балкански 
кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица; 4. От влечугите: пепелянка, смок, усойница, гущери. 

1.2.6 Елементи на националната екологична мрежа - Защитени природни територии и защитени 
зони по НАТУРА 2000 

По данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ към МОСВ на територията на община 
Антон се намират следните защитени територии: 

• Защитена местност Въртопа - попада изцяло в обхвата на общината 

• Национален парк Централен Балкан - разположен на територията на областите Габрово, Ловеч, 
Пловдив, София и Стара Загора, на обща площ от 71 669,5 ха. В рамките на област София, 
националният парк заема 3 396 ха /4,7%/, като обхваща част от територията на общините Антон 
- 3 293,9 ха /в северната част на общината/ и Пирдоп - 102,1 ха. Националният парк е обявен с 
цел запазване на комплексите от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово 
разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 
забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за 
науката и културата. 

Територията на общината включва следните защитени зони по Натура 2000: 

• Средна гора /BG0001389/ - ЗЗ по директивата за местообитанията 

• Средна гора /BG0002054/ - ЗЗ по директивата за птиците. Цел на обявяването на зоната, е 
опазване и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 
благоприятно природозащитно състояние: Зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/, Голям 
ястреб /Accipiter gentilis/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, 
Черношипа ветрушка /Керкенез/ /Falco tinnunculus/, Сoкол орко /Falco subbuteo/, Зеленоножка 
/Gallinula chloropus/, Речен дъждосвирец /Charadrius dubius/, Пчелояд /Merops apiaster/. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001389&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002054&siteType=BirdsDirective
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• Централен Балкан /BG0000494/ - ЗЗ по двете директиви. Цел на обявяване: опазване и 
поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 
благоприятно природозащитно състояние: Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов 
/Buteo buteo/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Голям горски водобегач /Tringa ochropus/, 
Пчелояд /Merops apiaster/.  

• Централен Балкан - буфер /BG0001493/ - ЗЗ по директивата за местообитанията 

• Централен Балкан - буфер /BG0002128/ - ЗЗ по директивата за птиците. Цел на обявяване: 
опазване и поддържане на местообитанията на следните видове птици за постигане на тяхното 
благоприятно природозащитно състояние: Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов 
/Buteo buteo/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Орко /Falco subbuteo/.  

По данни на ИАОС, защитените зони по Директивата за птиците и по Директивата за 
местообитанията, заемат съответно 53% и 67,4% от територията на община Антон. 

1.2.7 Изводи за целите на SWOT анализа въз основа на природно-географската характеристика 

• Благоприятното географското положение на територията /близостта до столичния град, наличието 
на важни транспортни връзки преминаващи през общината/, създава добри предпоставки за 
активизиране на вътрешнорегионалните връзки, както с други общини от област София, така и с 
общини от други области.  

• Особеностите на релефа предопределят средната надморска височина от 837 метра. Територията 
на общината е разположена между Стара планина /Тетевенски дял/ на север и Същинска Средна 
гора на юг. 

• В рамките на общината не са установени находища на полезни изкопаеми. Поради това в баланса 
на територията /по фонд/ липсват площи, попадащи в категория ,,за добив на полезни изкопаеми‘‘. 

• Районът се отличава с умереноконтинентални черти на климата - топло лято и студена зима, 
голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха, летен максимум и зимен минимум на 
валежите и продължителност на снежната покривка в порядъка на около 100 дни годишно. 
Районите с надморска височина над 1000 метра са под влиянието на планинския климат. 

• Средногодишното количество на валежите на територията на общината е около 615 мм. Предвид 
потребностите на територията, можем да определим тази валежна сума като достатъчна. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000494&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001493&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002128&siteType=BirdsDirective
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Стойността на относителната средно месечна влажност на въздуха е 68%, а почвеното 
засушаване на територията на общината, се определя като нормално /за зима 2014 г./. 

• Агроклиматичните характеристики и особености на района създават добри условия за развитие на 
някои отрасли на растениевъдството и животновъдството. Територията се отличава с наследените 
добри традиции на местните жители в производството на картофи и в отглеждането на овце. 

• През община Антон преминава р. Тополница /ляв приток на р. Марица/, която е най-значимата 
река, пресичаща територията на едноименното село. С цел удовлетворяване на питейно-битовите 
нужди на населението три от реките в рамките на общината са каптирани.  

• Особеностите на геоложката основа, климата и естествената растителност на територията, 
предопределят разпространението на кафявите горски почви - подходящи за отглеждане на 
картофи, едногодишни фуражни култури, ръж и естествени ливади, както и на канелените горски 
почви - пригодни за отглеждането на някои зърнени култури, сред които: царевица, пшеница, 
ечемик, овес. Сред азоналните почви, се срещат наносни почви: алувиални и алувиално-
делувиални почви, разпространени по долините на реките, които са пригодни за зеленчуци, 
овощия, зърнени култури.  

• В териториалния обхват на община Антон се включва защитена местност Въртопа /разположена 
изцяло в рамките на общината/, както и част от Национален парк Централен Балкан. Във връзка с 
богатото биоразнообразие на територията, в частност - орнитоложко разнообразие, в обхвата на 
общината се включват части от пет защитени зони по НАТУРА 2000. Съхраняването и 
поддържането им изисква повишено внимание за умело интегриране на тези територии в 
стопанската организация на територията; 

• Богатото биоразнообразие на територията на общината създава благоприятни предпоставки за 
развитие на екотуризъм и други алтернативни форми на туризъм. 
 
 
 



 

Общински план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. Стр. 29 / 135 
Този документ е създаден в рамките на  проект: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински политики”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-159 от 26.11.2013 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

1.3 Състояние на местната икономика  

1.3.1 Обща характеристика на икономическото развитие на общината 

Особеностите на икономическото развитие на община Антон са резултат от проявлението на 
множество фактори от различно естество - разположение спрямо големи градове - центрове на растеж, 
особености на природноресурсния потенциал, традиции на местното население, степен на изграденост на 
различни видове инфраструктура и др.  

1.3.2 Структура на общинската икономика по икономически сектори 

Структурата на общинската икономика на община Антон е представена от дейности на първичния, 
вторичния и третичния икономически сектори. По отношение на икономическа дейност ,,Селско, горско и 
рибно стопанство‘‘ /първичен сектор/, следва да отбележим, че част от спецификите на 
природноресурсния потенциал на територията играят ролята на ограничаващ фактор върху развитието на 
земеделието.  

В землището на единственото населено място - с. Антон, са разположени петролна база, ремонтна 
работилница, цех за автомобилни масла, както и два млекопреработвателни цеха. Водещо място в 
структурата на третичния сектор заема икономическа дейност ,,Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети‘‘.  

Разположението на общината спрямо столичния град - София, благоприятното транспортно-
географско положение /наличието на първокласен път I-6 в направление София - Бургас/, както и 
особеностите на природноресурсния потенциал, създават предпоставки за развитие на туристическа 
дейност на територията на община Антон.  

1.3.2.1 Първичен сектор 

1.3.2.1.1 Земеделие 

Спецификите на природноресурсния потенциал и най-вече някои морфографски, почвени и 
климатични особености, играят ролята на фактор, оказващ задържащ ефект върху развитието на 
земеделието на територията на община Антон. Така например, поради особеностите на природно-
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географските компоненти в билните старопланински части, тези територии се явяват неподходящи за 
отглеждането на някои земеделски култури.  

Сред основните ограничители за интензификация на земеделското производство в рамките на по-
ниските подбалкански части на територията се явяват разпокъсаността и сравнително големите наклони 
на обработваемите земи. Оптимални условия за развитието на земеделието в община Антон съществуват 
в речните долини и леко хълмистите територии, разположени в южните и югоизточните части на общината.  

По данни на НСИ, земеделските територии /показател: ,,територия по вид‘‘/ заемат 44 636 дка, 
равняващи се на 58,7% от площта на община Антон. В категорията обработваеми площи попадат 33,8% 
или 15 098 дка от земеделските територии в общината. В рамките на обработваемите територии в 
землището на общината не се включват поливни площи. 
 Общият брой на земеделските стопанства /вкл. стопанства без използвана земеделска площ - 
ИЗП/, през 2010 г. е 222, които формират едва 1,6% от стопанствата в област София /13 818/. Интересно 
обстоятелство по отношение броя на стопанствата е, че всички 222 бр. попадат и в категория ‘‘стопанства 
с използвана земеделска площ‘‘.  

В периода 2003-2010 г. броят на стопанствата в общината намалява от 380 /2003 г./ на 222 /2010г./, 
т.е. отчетеното намаление е в порядъка на 158 бр., равняващи се на 41,6%. В същото време се констатира 
ръст в общия размер на използваната земеделска площ - от 5 161,3 дка през 2003 г., на 20 910,9 дка през 
2010 г. Средният размер на ИЗП през 2010 г., е 94,2 дка.  

По отношение на размера на използваната земеделска площ /от по-малко от 10 дка до над 500 
дка/, земеделските стопанства на територията на община Антон попадат в различни категории. През 2010г. 
най-голям дял от стопанствата с ИЗП заемат тези с размер до 10 дка - 48,2% /107 бр./, докато най-голям 
размер използвана земеделска площ /равен или по-голям от 500 дка/ се пада на 9 стопанства, които 
стопанисват 14 518,4 дка, равняващи се на 69,4% от използваната земеделска площ /20 910,9 дка/. 

 
0 дка >0 дка и <10 

дка 
>=10 дка и <20 

дка 
>=20 дка 
и <100 

дка 

>=100 дка 
и <500 

дка 
>=500,0 

Брой стопанства 0 107 37 53 16 9 
Използвана 
земеделска площ  - 520,5 522,5 2 354,8 2 994,7 14 518,4 

Таблица 1. Земеделски стопанства в община Антон през 2010 г. - по класове използвана земеделска площ /дка/ 
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел ,,Агростатистика‘‘  

 През 2010 г. лицата, влагащи труд в земеделските стопанства в община Антон са 449 души, в т.ч. 4 
д. /0,9%/ - попадат в категория ‘‘несемейна работна сила‘‘ и 445 д. /99,1%/, се включват към категория 



 

Общински план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. Стр. 31 / 135 
Този документ е създаден в рамките на  проект: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински политики”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-159 от 26.11.2013 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

‘‘семейна работна сила‘‘. Общият брой на работната сила в земеделските стопанства на общинско ниво 
формира 1,8% от общия брой за област София /25 072 д./.  

1.3.2.1.1.1 Растениевъдство 

По данни на Министерство на земеделието и храните за 2010 г., на територията на община Антон 
най-голям брой заемат стопанствата, попадащи в категориите ,,семейни градини‘‘ и ,,постоянно затревени 
площи‘‘ - по 212 броя стопанства. Въпреки водещото място на семейните градини в структурата на 
земеделските стопанства на общинско ниво, следва да обърнем внимание, че те заемат площ от едва 80,8 
дка, или 2% от площта на обработваемата земя /3 972,3 дка/. От друга страна, постоянно затревените 
площи заемат 16 837,4 дка, които се равняват на 80,5% от използваната земеделска площ в общината 
/20 910,9 дка/. Високият дял на постоянно затревените площи се дължи най-вече на почвените особености 
в рамките на земеделските територии. Ниското естествено плодородие на разпространените почвени 
типове превръщат тези територии в подходящи най-вече за отглеждане на по-невзискателни земеделски 
култури, сред които попадат: естествена тревна растителност, картофи, овес, ръж. 

Най-голям дял от обработваемата земеделска площ заемат зърнените култури - 85,6% /3 400,6 
дка/, които се отглеждат в 94 бр. стопанства. Броят на земеделските стопанства, специализирани в 
отглеждането на ягоди, пресни зеленчуци /вкл. картофи/ и цветя, е по-голям - 130 бр., но тези стопанства 
заемат значително по-малка площ /256,7 дка, или 6,4% от обработваемата земя/, в сравнение с площта на 
стопанствата със зърнени култури.  

През 2010 г. на територията на община Антон няма стопанства, специализирани в отглеждането на 
технически култури и лозя. От друга страна, липсата на информация относно площите, заети с фуражни 
култури и други площи от обработваемата земя, се дължи на техния малък размер.  

Използвана земеделска площ 
Стопанства - 222 бр. Площ - 20 910,9 дка 

Обработваема земя  
Стопанства - 165 бр. Площ - 3 972,3 дка  

Зърнени култури 
Стопанства - 94 бр.  Площ - 3 400,6 дка 

Технически култури 
-  - 

Фуражни култури 
Стопанства -  2 бр.  Площ - неприложимо  

Ягоди, пресни зеленчуци /вкл. картофи/ и цветя 
Стопанства - 130 бр. Площ - 256,7 дка 
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Други площи от обработваемата земя 
Стопанства - 31 бр.  Площ - неприложимо 

Семейни градини 
Стопанства - 212 бр.  Площ - 80,8 дка 

Постоянно затревени площи 
Стопанства - 212 бр. Площ - 16 837,4 дка 

Овощни видове и други трайни насаждения без лозя 
Стопанства - 9 бр. Площ - 20,4 дка 

Лозя 
- - 

Таблица 2. Брой стопанства и категории използвана земеделска площ в община Антон през 2010 г. 
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел ,,Агростатистика‘‘  

По данни на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘ - София област за 2013 г., площите засети с 
пшеница на територията на община Антон са в рамките на 2 дка. Тази стойност отрежда на общината едно 
от последните места сред 22-те общини в областта. С по-неблагоприятна стойност се отличават само две 
общини: Етрополе и Копривщица, където през 2013 г. не са засети никакви площи с разглежданата 
култура. Сред основните зърненожитни култури, отглеждани на територията на община Антон, отсъства 
ечемикът /тази констатация е валидна и за други осем общини в обхвата на област София /. По отношение 
на засетите площи с ръж /дка/, следва да отбележим, че през 2013 г. община Антон се характеризира с 
една от най-високите стойности на областно ниво - 4 400 дка, или 16,3% от площите в област София /26 
963 дка/. С по-голям размер на засетите и съответно реколтираните площи, се отличават само общините 
Пирдоп /6 644 дка/ и Костенец /5 800 дка/.  

Относно отглежданите в община Антон т.нар. окопни култури, следва да обърнем внимание, че 
според информация на ОД ,,Земеделие‘‘ - София област, слънчогледът не попада сред типичните култури 
за общината. През 2013 г. няма площи заети със слънчоглед.   

 Зърненожитни култури Окопни култури 
 Пшеница Ечемик Ръж Картофи  Слънчоглед Царевица  

Засети площи /дка/ 2 0 4 400 220 0 410  
Реколтирани площи /дка/ 2 0 4 400 220 0 410 
Среден добив /кг/дка/ 200 0 200 1 100 0 366 

Таблица 3. Основни видове зърненожитни и окопни култури, реколтирани площи и средни добиви за 2013 г. на територията на 
община Антон 
По данни на: Годишен доклад на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘ - Софийска област за 2013 г. 
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1.3.2.1.1.2 Животновъдство  

Развитието на животновъдството на територията на община Антон се отличава с водещото място 
на овцевъдството, козевъдството и говедовъдството, предопределено от големия дял тревни площи, 
създаващи благоприятни условия за добив на сено, както и от наличието на достатъчни по размер мери и 
пасища.  

По данни на Министерство на земеделието и храните, към 2010 г. най-голям брой на територията 
на община Антон заемат птицевъдните стопанства /136 бр./, следвани от стопанствата, специализирани в 
отглеждането на еднокопитни животни /95 бр./. По отношение на отглежданите животни, най-голям брой 
заемат птиците /1 317 бр./, следвани от овцете /1 216 бр./. 

През 2010 г. 23 стопанства в общината отглеждат 205 пчелни семейства. Тази дейност ще се 
подпомага на национално ниво от програмата за развитие на пчеларството. Производството на мед, както 
и допълнителните продукти са пряко свързани със съвременните тенденции за здравословно хранене. 
Очаква се медът и другите пчелни продукти да запазят добрите си пазарни позиции с оглед екологичните 
предизвикателства. Друг допълнителен ефект е благотворното влияние на пчелите върху добива от 
растенията и тяхната ключова роля за нормалното функциониране на биологичните екосистеми.  

Говеда и биволи 
Стопанства - 78 бр.  Брой - 219 бр.   

Крави и биволици 
Стопанства - 75 бр.  Брой - 144 бр.  

Овце 
Стопанства - 79 бр.  Брой - 1 216 бр.  

Кози 
Стопанства - 65 бр.  Брой - 226 бр.  

Свине 
Стопанства - 73 бр. Брой - 127 бр.  

Еднокопитни 
Стопанства - 95 бр.  Брой - 538 бр.  

Птици 
Стопанства - 136 бр.  Брой - 1 317 бр. 

Зайци 
Стопанства - 34 бр. Брой - 260 бр.  

Пчелни семейства 
Стопанства - 23 бр. Брой - 205 бр.  

Таблица 4. Брой стопанства по видове животни в община Антон през 2010 г. 
Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел ,,Агростатистика‘‘  
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 По данни на ОД ,,Земеделие‘‘ - София област, през 2013 г. в община Антон се отглеждат 110 бр. 
крави, като този брой е по-малък само на територията на общините Челопеч /35 бр./, Чавдар /65 бр./, 
Мирково /95 бр./ и Долна баня /102 бр./. По отношение броя на отглежданите овце - 1 400 бр., общината 
отново заема едно от последните места в област София /общ брой - 69 317/, след общините Челопеч /650 
бр./ и Мирково /1 200 бр./.  

 Община Антон Област София 
/общо/ 

Относителен дял на община 
Антон в структурата за областта 

 Говеда 
Говеда - общо 170  17 834 1,0% 
В т.ч. крави 110 13 371 0,8% 
 Биволи 
Биволи - общо 5 374 1,3% 
В т.ч. биволици 3 269 1,1% 
 Овце 
Овце - общо 1 400 69 317 2,0% 
В т.ч. овце майки  700 56 937 1,2% 
 Кози 
Кози - общо 400 14 853 2,7% 
В т.ч. кози майки  200 11 806 1,7% 
 Свине 
Свине - общо 100 11 629 0,9% 
В т.ч. свине майки 10 1 163 0,9% 
 Птици 
Птици - общо 1 100 457 000 0,2% 
В т.ч. кокошки носачки 500 144 000 0,3% 
В т.ч. бройлери 600 250 000 0,2% 
 Зайци 
Зайци - общо 200 11 217 1,8% 
В т.ч. зайкини майки  20 3 023 0,7% 
Пчелни семейства  200 13 183 1,5% 

Таблица 5. Брой животни в община Антон през 2013 г.  
По данни на: Годишен доклад на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘ - Софийска област за 2013 г. 

1.3.2.1.2 Горско, ловно стопанство и риболов 

Горските територии в община Антон заемат 25 432 дка /по вид територия/, равняващи се на близо 
33,4% от площта на общината. Посочената стойност е една от ниските за област София - горските площи в 
общината формират едва 0,7% от тези на областно ниво /3 409 549 дка/.  

В община Антон функционира Държавно горско стопанство /ДГС/ гр. Пирдоп, със седалище на 
административното управление на територията на едноименния град. ДГС Пирдоп включва землищата на 
седем общини от областта - Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар. Общата 
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стопанисвана площ е в размер на 48 468 ха, от която 44 821 ха, или 92,5% - дървопроизводителна и 3 647 
ха /7,5%/ - недървопроизводителна.  

Над половината от дървопроизводителната площ /58,3%/ на Държавното горско стопанство е 
разположена в подпояса на нископланинските гори, представени от горун, бук и ела, докато останалите 
41,7% се включват към обхвата на среднопланинския подпояс от бук, ела и смърч.  

Най-голям дял от площта на горския фонд, стопанисван от ДГС гр. Пирдоп, заемат горите 
държавна собственост - 54,9%, равняващи се на 26 601 ха, следвани от горите общинска собственост - 
42,5%, или 20 583 ха. От друга страна, най-малък дял заемат горите, собственост на частни юридически 
лица - 0,1% /59 ха/ и на МОСВ - 0,2% /114 ха/. Залесените територии са в порядъка на 43 615 ха, 
формиращи близо 90% от площта на горското стопанство.  

 
Фигура 3. Горски територии, стопанисвани от Държавно горско стопанство ,,Пирдоп‘‘ - според собствеността /%/ 
По данни на: Държавно горско стопанство ,,Пирдоп‘‘, http://dgs.pirdop.com/  

Общият запас на ДГС ,,Пирдоп‘‘ е в размер на 9 337 195 м3 стояща /с клоните/ маса, докато общият 
запас без клони възлиза на 7 836 260 м3. Към хорското стопанство функционират три базови разсадника, 
специализирани в производството на иглолистни и широколистни фиданки.  

На територията на община Антон функционира Ловно рибарско сдружение Средногорие - гр. 
Пирдоп, с основен предмет на дейност лов и развъждане на дивеч. Включва 18 съседно принадлежащи 
ловностопански района с обща площ от 74 900,2 ха и обхваща изцяло териториите на седем общини от 
област София: Пирдоп, Златица, Мирково, Копривщица, Антон, Челопеч и Чавдар. Сдружението попада 
изцяло в района на дейност на две държавни горски стопанства в рамките на областта - ДГС Пирдоп и ДГС 
Копривщица.  
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Държавно горско стопанство ,,Пирдоп‘‘ и Ловно рибарско сдружение Средногорие, попадат в 
границите на Регионална дирекция по горите - София.  

1.3.2.2 Вторичен сектор 

Вторичният икономически сектор на територията на община Антон не е добре развит. 
Единствените промишлени предприятия са представени от петролна база, ремонтна работилница, цех за 
автомобилни масла. В общината функционират и два млекопреработвателни цеха, чиято локализация се 
свързва с преобладаващата млечна продуктова ориентация на животновъдството.  

1.3.2.3 Третичен сектор 

Развитието на третичния сектор в общината, се свързва с водещото място на икономическа 
дейност ,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‘‘, която е представена от най-голям брой 
нефинансови предприятия и формира най-голям дял в структурата на реализираните нетни приходи от 
продажби в сектора на услугите.  

1.3.2.4 Възможности за развитие на туризма в община Антон 

Туризмът е приоритетен на национално ниво икономически подсектор в сферата на услугите. 
Особеностите на природноресурсния потенциал на територията на община Антон създават благоприятни 
предпоставки за развитие на туристическа дейност. Общината притежава потенциал най-вече за 
целогодишно развитие на алтернативни видове туризъм, сред които: природен/екотуризъм и пешеходен 
туризъм, както и за практикуване на ловна дейност и спортен риболов.  

В северната част на община Антон се намира част /3 293,9 ха, равняващи се на 4,6%/ от 
Национален парк Централен Балкан, наличието на който създава подходящи условия за практикуване на 
алтернативен вид екотуризъм. Националният парк е разположен на територията на пет области в страната 
на обща площ от 71 669,5 ха. Неговото обявяване се свързва със стремежа към запазване на комплексите 
от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и 
застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, 
които имат световно значение за науката и културата.  

Освен Национален парк Централен Балкан, в рамките на общината се намира и друга защитена 
територия - Защитена местност Въртопа, чийто обхват попада изцяло в обхвата на община Антон.  



 

Общински план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. Стр. 37 / 135 
Този документ е създаден в рамките на  проект: „Разработване на стратегически документи на общинско ниво и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински политики”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-159 от 26.11.2013 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Село Антон е една от изходните точки за хижа ,,Планински извори‘‘, разположена на 
старопланинското било в местността Гьолджука. Разстоянието между общинския център - с. Антон и 
хижата, отнема приблизително около три часа и половина, като преходът се извършва по маркирана 
пътека. Към настоящия момент хижата е изоставена и не функционира по предназначение.  

Ежегодно провежданите на територията на с. Антон различни културни събития и чествания с 
местно и регионално значение създават предпоставки за развитие на културно-събитийния туризъм. Сред 
мероприятията, включени в културния календар на общината, се открояват: храмов празник - Св. Илия, 
традиционен поход по билото на планината, ден на българската община и др. 

Разположеният в близост до село Антон ,,Антоновски водопад‘‘ създава условия за природно-
познавателен туризъм и рекреационна дейност.  

Съществуващите възможности за практикуване на различни видове туристическа дейност в 
община Антон към момента не са обвързани със създаването/разработването на цялостен туристически 
продукт. В резултат на това, можем да заключим, че туристическият потенциал на територията остава 
неоползотворен. Сред факторите, оказващи задържащ ефект върху развитието на туристическия сектор, 
се открояват: липсата на изградена туристическа и съпътстваща инфраструктура, както и липсата на 
информация относно съществуващите възможности за практикуване на различни видове туризъм. Важно 
направление за преодоляване на настоящето положение е преструктуриране на собствеността 
/приватизация от ключов инвеститор/, създаването на публично-частни партньорства или инвестиция от 
страна на общината със средства по линия на оперативна програма или национален фонд.  

В резултат на посоченото дотук считаме, че в периода 2014-2020 г., община Антон следва да 
насочи своите усилия към създаване на благоприятна среда за оползотворяване потенциала за развитие 
на конкретна приоритетна туристическа ниша. Успешно решение в тази връзка се явяват възможностите за 
практикуване на природен/екотуризъм, в тяхната роля на алтернативен вид туризъм, отличаващ се с 
нарастващ туристически интерес в национален и европейски мащаб.  

Потенциален положителен фактор по отношение на стремежа към оползотворяване туристическия 
потенциал на територията, се явява благоприятното транспортно-географско положение на община Антон. 
Наличието на първокласен път /I-6/, осъществяващ транспортна достъпност между София и Бургас /през 
Карлово/, както и неголямата отдалеченост на с. Антон от столичния град /около 88 км/, създават условия 
за привличане на туристически интерес към територията на общината.  
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Във връзка със стремежа към постигане на благоприятен ефект от развитието на туризма, считаме 
за успешно решение, реализирането на партньорства, насочени към създаването на регионален 
туристически продукт, включващ територията на община Антон и съседни на нея общини. 
Осъществяването на такъв тип партньорства следва да допринесе за усвояване съществуващия 
потенциал за развитие на туристическа дейност на територията на повече от една община, в резултат на 
което може да се очаква повишаване на общата конкурентоспособност на общините, участващи в този вид 
инициативи.  

1.3.2.5 Основни изводи за икономическото развитие на община Антон 

• Структурата на местната икономика е представена от дейности на първичния, вторичния и 
третичния икономически сектори; 

• Особеностите на природноресурсния потенциал и най-вече спецификите на релефа, почвите и 
климата, играят ролята на фактор, оказващ ограничаващ ефект върху развитието на 
земеделието в голяма част от територията на общината; 

• Ниското естествено плодородие, характерно за преобладаващата част от земеделските площи, 
превръщат тези територии в подходящи предимно за отглеждането на по-невзискателни 
земеделски култури: естествена тревна растителност, картофи, овес, ръж;  

• Големият дял на естествената тревна растителност на територията на общината, създава 
благоприятни условия за развитие на овцевъдството, козевъдството и говедовъдството. 
Развитието на животновъдството се отличава с постигнатата ниска степен на интензификация 
на производството; 

• Вторичния сектор в община Антон е слабо застъпен и е представен от малък брой промишлени 
предприятия; 

• Водещо място сред икономическите дейности на третичния сектор заема икономическа 
дейност ,,Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети‘‘, която се характеризира с най-голям 
брой на регистрираните нефинансови предприятия; 

• Община Антон притежава потенциал за развитие на различни видове алтернативен туризъм, 
сред които: природен/екотуризъм, пешеходен и културно-събитиен туризъм, както и за 
практикуване на спортен риболов и ловна дейност. Към момента, съществуващият потенциал 
на развитие на туристическа дейност в рамките на общината, не е обвързан в достатъчна 
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степен със стремеж към обособяването на цялостен туристически продукт. В тази връзка 
считаме, че успешно решение в периода 2014-2020 г., се явява участието на общината в 
партньорски инициативи, насочени към разработване на съвместен регионален туристически 
продукт между община Антон и други съседни на нея общини. В резултат на това може да се 
очаква повишаване на ползите от туристическата дейност на територията на повече от една 
община в областта, както и повишаване на общата конкурентоспособност на общините, 
участващи в партньорски инициативи от такъв тип.  

1.4 Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

1.4.1 Демографска характеристика - състояние и тенденции 

В община Антон, както и в по-голямата част от общините в страната, се наблюдават трудни за 
преодоляване икономически, социални и демографски проблеми. Демографската ситуация се 
характеризира като неблагоприятна в следствие на цялостното негативно демографското развитие в Р. 
България.   

Тенденциите в демографското развитие се определят чрез анализа на следните основи 
демографски показатели - брой, гъстота и динамика на населението, естествено и механично движение 
/раждаемост, смъртност, миграции/, както и различните структури на населението /полово-възрастова, 
образователна, етническа и религиозна/. В тази връзка следва да разглеждаме човешкия капитал като 
един от основните фактори за развитието на всяка териториална система. Темпът на протичащите 
демографските процеси на национално ниво е основно негативен - депопулация, застаряване, стеснена 
репродуктивна нагласа и поведение, нестабилна социална сигурност на населението и други. Посочените 
категории са индикатор за определянето на основните цели и приоритети при провеждането на политики 
за развитие на община Антон в периода 2014 - 2020 г. 

В процеса на разработване на демографската характеристика на населението на община Антон са 
използвани данни от официални публикации на Националния статистически институт /НСИ/.  
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1.4.1.1 Брой и гъстота на населението 

По данни на НСИ от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. броят на жителите 
на община Антон е 1 599 д., от които 789 д. /49,3%/ мъже и 810 д. /50,7%/ жени. По-големият брой женско 
население е косвен индикатор за застаряване на населението. Отчетената стойност формира 0,6% от 
населението на област София /247 489 д./ и отрежда на община Антон 20-то място по разглеждания 
показател сред 22-те общини в областта. С по-малък брой население се характеризират само общините 
Чавдар - 1 272 д., формиращи 0,5% от жителите на областта, и Челопеч - 1 473 д., равняващи се на близо 
0,6% от населението на областно ниво.  

В териториалния обхват на общината се включва само едно населени място - общинският център 
село Антон. В тази връзка, съотношението между градското и селското население е изцяло в полза на 
селското население, което формира 100% от жителите на общината. Към 01.02.2011 г., броят на 
населението на общинско ниво формира 1,6% от селското население в област София /97 055 д./. 

Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в страната, към 
31.12.2013 г. в община Антон живеят 1 510 д., които формират 0,6% от населението на областно ниво /240 
877 д./. Тоест, в периода 01.02.2011 г. - 31.12.2013 г. не се отчита промяна в дела, който жителите на 
общината формират в структурата на населението на област София. Този непроменен дял се дължи на 
успоредно протичащия процес на намаление в броя на жителите и на двете административно-
териториални единици /община Антон и област София/.  

Данните за броя на населението в периода 2001-2013 г., се характеризират с неблагоприятни 
стойности. Между двете преброявания /данни към 01.03.2001 г. и 01.02.2011 г./, жителите на община Антон 
бележат спад в порядъка на 207 д., равняващи се на 11,5%. Проследявайки промяната в броя на 
населението за последното десетилетие, следва да акцентираме върху обстоятелството, че на пръв 
поглед малкото намаление /абсолютна стойност, бр./ се явява тревожно на фона на малкия брой жители в 
общината. Поради тази причина, за изследвания период се отчита висок отрицателен относителен прираст 
/%/ на населението.  

Констатираната относителна стойност от -11,5% е по-неблагоприятна спрямо средната за 
страната, за Югозападния район от ниво 2 и за област София. По отношение на Югозападния район от 
ниво 2, в чийто териториален обхват попадат област София и община Антон в частност, прави 
впечатление положителната стойност на относителния прираст. Отчетеното увеличение в броя на 
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населението на района се дължи изключително на столичния град София, който се включва в рамките на 
района от ниво 2.  

Отчетената относителна стойност на намаление на жителите отрежда на община Антон 11-то 
място по разглеждания показател, сред 22-те общини в област София. С по-неблагоприятна стойност на 
показателя се отличават общините: Мирково /-20,1%/, Драгоман /-19,1%/, Годеч /-18,6%/, Правец /-15,9%/, 
Костенец /-15,5%/, Челопеч /-13,9%/, Златица /-12,7%/, Етрополе /-12,3%/, Горна Малина /-12,1%/, Своге /-
12%/.  

Неблагоприятната тенденция на намаление в броя на населението продължава и понастоящем, 
като според последните налични статистически данни за протичащите демографски процеси в България, в 
периода 01.02.2011 г. - 31.12.2013 г., жителите на общината намаляват с 89 д., равняващи се на 5,6%.  

 Брой на населението към:  Прираст /%/ Прираст /%/ 
01.03.2001 г. 01.02.2011 г. 31.12.2013 г. 2001-2011 г. 2001-2013 г. 

България 7 928 901 7 364 570 7 245 677 - 7,1% - 8,6% 
Югозападен район 2 097 781 2 131 233 2 127 618 1,6% 1,4% 
Област София 273 240 247 489 240 877 - 9,4% - 11,8% 
Община Антон 1 806 1 599 1 510 - 11,5% - 16,4% 

Таблица 6. Динамика на населението в периода 2001-2013 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

Към 31.12.2013 г. населението на община Антон формира 0,02% от това на страната, 0,07% от 
населението на Югозападен район от ниво 2, и 0,6% от жителите на област София. Посочените стойности 
отреждат на община Антон място на една от най-слабо населените общини не само в страната и в 
Югозападен район от ниво 2, но и в областта.  

Неотменен структурен елемент от извършвания анализ на протичащите демографските процеси е 
проследяването на динамиката в броя на населението за достатъчно дълъг времеви период, на базата на 
който ясно да очертаем проявата на съответната тенденция в демографското развитие. В тази връзка, за 
най-подходящ считаме периода 2001-2013 г., в рамките на който се разглежда броя на населението, към: 

01.03.2001 г. данни от предпоследното преброяване на населението, проведено през 2001 г. 
31.12.2007 г. данни за броя на населението от 2007 г. - в ролята на реперна година /членство на 

България в ЕС/ 
01.02.2011 г. данни от последното преброяване на населението в България през 2011 г. 
31.12.2013 г. последни налични статистически данни за протичащите демографски процеси в страната 

 
 
 

http://www.nsi.bg/
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Фигура 4. Динамика на населението на община Антон в периода 2001 - 2013 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

За изследвания период 2001-2013 г. жителите на община Антон намаляват с 296 д., равняващи се 
на 16,4%. Стойността на относителния прираст на населението в периода 01.03.2001 г. /предпоследно 
преброяване на населението/ - 31.12.2007 г. /реперна година/, е 5,1%, които съставляват 92 д. от жителите 
на общината. В резултат на продължаващата неблагоприятна демографска тенденция на намаление на 
броя на населението, в периода 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване/ - 31.12.2013 г. /последни 
статистически данни за демографските процеси на национално ниво/, жителите на община Антон бележат 
спад в порядъка на 5,6%, или с 89 д.  

Фигура 5. Относителен прираст на населението на община Антон за периода 2007-2013 
Фигура 6. Абсолютен прираст на населението на община Антон за периода 2007-2013 
* спрямо 01.03.2001 г. 
към 01.02.2011 г. - спрямо броя към 31.12.2007 г.  
към 31.12.2013 г. - спрямо броя към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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По отношение на показателя ,,териториално разпределение на населението‘‘ в рамките на 
общината, следва да отбележим, че във връзка с административно-териториалните особености - наличие 
само на едно населено място всички 1 510 д. /брой към 31.12.2013 г./ живеят на територията на с. Антон.   

Основен показател, отразяващ демографската ситуация, е гъстота на населението /д/км²/. Към 
01.02.2011 г. средната гъстота на населението в област София е 35,04 д/км², която се отличава със 
значително по-ниска стойност от средната за страната - 66,34 д/км². В сравнение със средната отчетена 
стойност на показателя за територията на Югозападния район от ниво 2 - близо 105 д/км², прави 
впечатление още по-драстичната разлика, спрямо стойността на областно ниво.  

Средната гъстота на населението на община Антон към същата дата е 23,73 д/км². Констатираната 
стойност, е над четири пъти по-ниска от средната за Югозападния район от ниво 2 и близо три пъти по-
неблагоприятна от тази за България.  

 Територия  
/км2/ 

Население /бр./ Гъстота на населението /д/км2/ 
01.02.2011 г. 31.12.2013 г. 01.02.2011 г. 31.12.2013 г. 

България 111 001,9 7 364 570 7 245 677 66,34 65,27 
Югозападен район 20 306,4 2 131 233 2 127 618 104,95 104,77 
Област София 7 062,3 247 489 240 877 35,04 34,11 
Община Антон 76,1 1 806 1 599 23,73 21,01 

Таблица 7. Средна гъстота на населението към 01.02.2011 г. /данни от последното преброяване на населението/ и промяна в 
стойностите на показателя към 31.12.2013 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

В резултат на наблюдаващата се тенденция на намаление на жителите на всички изследвани 
териториални нива се отчита и намаление в стойностите на показателя гъстота на населението. Към 
31.12.2013 г. средната гъстота на населението на община Антон е 21,01 д/км², т.е. за периода 01.02.2001 г.- 
31.12.2013 г., се констатира спад в порядъка на 2,72 д/км².  

1.4.1.2 Раждаемост и смъртност на населението 

 Състоянието и развитието на човешките ресурси на дадена територия се намира в пряка връзка от 
влиянието на редица социално-икономически и демографски фактори. Качеството на средата на живот се 
определя от нивото на жизнения стандарт, образованието, здравеопазването и социалната стабилност на 
хората. Сред основните индикатори за измененията в демографското състояние и тенденциите за 
развитие на демографските процеси се открояват различните структури на населението. В тази връзка, 

http://www.nsi.bg/
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можем да разглеждаме протичащите демографски процеси като следствие от динамиката на броя и 
структурите на населението - раждаемост, смъртност и естествен прираст.  

В периода 2000-2013 г., раждаемостта на територията на община Антон се характеризира с 
критично ниски стойности на броя живородени деца. За изследвания 14 годишен период този брой варира 
между 23 деца през 2006 г. /най-висока стойност за периода/ и 7 живородени деца през последната 2013 г., 
когато е отчетена най-неблагоприятната стойност на показателя.  

Посоченият брой на живородените деца през последната изследвана година формира 0,4% от тези 
в област София /1 996 бр. живородени общо в областта/. Констатираната стойност отрежда на община 
Антон последно място по разглеждания показател сред 22-те общини в област София. Броят на 
живородените деца в общината е многократно по-нисък от този в повечето общини в областта - над 48 
пъти по-нисък от този за община Самоков /339 живородени/, 45 пъти по-неблагоприятен спрямо броя за 
община Ботевград /315 живородени/, и над 34 пъти по-нисък от този за община Ихтиман /241 живородени/. 
С близка стойност до средната за община Антон се отличават общините Чавдар и Челопеч, съответно с 9 
и 10 живородени деца през 2013 г.  

Отчетените тревожни стойности на броя на живородените деца за изследвания 14 годишен 
времеви период, както и констатираното намаление в броя на жителите, предопределят бъдещата 
негативна демографска ситуация на територията на общината и силно застрашават предлагането на 
публични социални услуги.  

Съотношението между живородените деца по пол, в отделни години е в полза на живородените 
момчета, докато в други години от периода, с по-голям брой се отличават живородените момичета. В тази 
връзка впечатление прави 2003 г., когато броят на живородените момчета е 11, при едва 2 живородени 
момичета. През 2013 г. съотношението е почти равно - 4 момчета, при 3 момичета.  

Важен показател, свързан с раждаемостта на населението, отразяващ някои особености на 
протичащите демографски процеси, е съотношението между броя на живородените брачни и извънбрачни 
деца. В периода 2000-2003 г. с по-голям брой се отличават живородените брачни деца, като през 
следващите две години от изследвания период /2004 и 2005 г./, броят на брачните деца се изравнява с 
този на извънбрачните. Най-съществени различия в стойността на показателя са отчетени през 2007 г., 
когато живородените брачни деца са 4 бр. и съставляват 23,5% от живородените, спрямо 13 бр. 
извънбрачни, които формират 76,5% от живородените. През последната изследвана 2013 г., броят на 
живородените извънбрачни деца /4 деца/ е по-голям, но близък до този брачните /3 деца/.  
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Фигура 7. Брой живородени деца в община Антон в периода 2000-2013 г. 
Фигура 8. Брой живородени брачни и извънбрачни деца в община Антон в периода 2000-2013 г. 
* Липсващите данни за броя живородени брачни и извънбрачни деца за 2012 г., се дължи на конфиденциалността на данните 
/съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

В периода 2000-2013 г., коефициентът на раждаемост на населението в община Антон се 
характеризира със стойности, вариращи между 13,2‰ през 2006 г., когато е отчетена най-висока стойност 
за периода, и 4,6‰ през последната изследвана 2013 г., която се характеризира с най-неблагоприятна 
стойност за целия 14 годишен период.  

Посочената стойност на разглеждания показател за 2013 г. е два пъти по-ниска от средната за 
страната /9,2‰/, и над два пъти по-неблагоприятна спрямо тази за Югозападния район от ниво 2 /9,3‰/. 

 
Фигура 9. Коефициент на раждаемост на населението на община Антон в периода 2000-2013 г. 
Фигура 10. Коефициент на раждаемост на населението през 2013 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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 По отношение на показателя коефициент на раждаемост на населението следва да отбележим, че 
отчетената критично ниска стойност за 2013 г. от 4,6‰ /най-неблагоприятна за целия 14 годишен период/, 
се дължи както на намаляващия брой на живородените деца в общината /едва 7 бр. за 2013 г./, така и на 
намаление на средногодишното население, чийто брой се използва за изчислението на показателя. 
 В периода 2000-2013 г. броят на умиранията в община Антон варира между 16 д. през 2012 г., 
когато е отчетена най-ниска стойност за наблюдавания период и 38 д. през 2009 г. /най-неблагоприятна 
стойност/. По отношение разпределението на смъртните случаи по пол, през по-голяма част от периода, 
преобладават умиранията при мъжете, спрямо тези при жените. В тази връзка, особено показателна се 
явява 2010 г., когато броят на смъртните случаи при мъжете - 19, съставлява 76% от умиранията в 
общината, спрямо 6 смъртни случая за жените /24%/. През 2013 г. общият брой умирания в община Антон, 
е 25, от които: 12 мъже /48%/ и 13 жени 52%/.  
 Посочените стойности за броя на умиранията в общината през 2013 г., формират 0,6% от 
смъртните случаи на областно ниво /3 974/ и отреждат на община Антон 20-то място сред 22-те общини в 
област София. С по-ниски стойности на разглеждания показател се характеризират само общините 
Челопеч и Чавдар, съответно с 18 и 24 умирания за 2013 г. Въпреки ниската стойност на умиранията в 
община Антон, ако отнесем броя смъртни случаи към броя на жителите на общината /1 510 д. към 
31.12.2013 г./, установяваме че на пръв поглед малкия брой на умиранията се явява тревожен на фона на 
малкия брой население на общината. 

 
Фигура 11. Брой умирания в община Антон в периода 2000-2013 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
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 Коефициентът на смъртност на населението в община Антон се движи между 22,7‰ през 2009 г. 
/най-тревожна стойност за периода 2000-2013 г./ и 10,3‰ през 2012 г., когато е отчетена най-ниска 
стойност на показателя. Посочените стойности съответстват съответно с най-високия и с най-ниския брой 
на умиранията в общината.  
 През 2013 г. коефициентът се характеризира със стойност, равна на средната за област София - 
16,4‰. Отчетената стойност обаче е по-неблагоприятна спрямо средната за Югозападния район от ниво 2 
/13‰/, и за България - 14,4‰.  

 
Фигура 12. Коефициент на смъртност на населението на община Антон в периода 2000-2013 г. 
Фигура 13. Коефициент на смъртност на населението през 2013 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 Коефициентът на детска смъртност в община Антон през 2013 г. е 10,1‰1, за България - 7,3‰, за 
Югозападен район от ниво 2 - 5,5‰, за област София - 6,5‰.  

1.4.1.3 Естествен и механичен прираст на населението 

 На база анализираните стойности на показателите раждаемост и смъртност на населението, 
можем да изчислим коефициента на естествения прираст на населението в община Антон. В резултат на 
протичащите демографски процеси на общинско ниво се наблюдава застаряване на населението, 
изключително ниска раждаемост, нарастваща смъртност и отрицателно миграционно салдо.  
 В периода 2000-2013 г., естественото движение на населението се отличава с отрицателна 
стойност, като варира между -1 човек през 2001 г., и -30 през 2009 г. През последната изследвана 2013 г. 
стойността на показателя, отново е отрицателна: -18 д. 
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2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Живородени 

14 19 17 13 12 10 23 17 15 8 13 13 10 7 
Умрели 

31 20 27 30 29 30 35 24 20 38 25 32 16 25 
Естествен прираст 

- 17 - 1 - 10 - 17 - 17 - 20 - 12 - 7 - 5 - 30 - 12 - 19 - 6 - 18 
Таблица 8. Естествено движение на населението на община Антон в периода 2000-2013 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 През изследвания 14 годишен период, коефициентът на естествен прираст на населението в 
община Антон е отрицателен, като се движи между -0,6‰ през 2001 г. /най-благоприятна стойност за 
периода/, и -17,9‰ през 2009 г., когато е констатирана най-тревожната стойност.  
 През 2013 г. стойността на разглеждания показател в община Антон, е -11,8‰. Тази стойност е над 
два пъти по-висока от средната за страната /-5,2‰/, и над три пъти по-неблагоприятна спрямо тази за 
Югозападния район от ниво 2 /-3,7‰/.  

 
Фигура 14. Коефициент на естествен прираст на населението на община Антон в периода 2000-2013 г. 
Фигура 15. Коефициент на естествен прираст на населението през 2013 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

 В изследвания период 2000-2013 г., механичният прираст на населението се характеризира с 
положителна стойност през годините 2002 /20 д./, 2004 /2 д./ и 2005 г. /7 д./. Отчетените стойности на 
показателя за останалите 11 години от периода, са отрицателни, като с най-неблагоприятна стойност се 
отличава 2011 г., когато механичният прираст е в порядъка на -20 души. През 2013 г. броят на заселените 
в община Антон е 12 души, при 23 изселени, т.е. механичният прираст отново е с отрицателна стойност от 
-11 души.  
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2000 2001 2002 2003 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Заселени 

0 44 31 32 23 39 19 19 10 4 27 8 10 12 
Изселени 

18 52 11 35 21 32 31 22 19 21 34 28 29 23 
Механичен прираст 

- 18 - 8 20 - 3 2 7 - 12 - 3 - 9 - 17 - 7 - 20 - 19 -11 
Таблица 9. Механично движение на населението на община Антон в периода 2000-2013 г.  
* От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от 
страната 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Във връзка с географското разположение на територията на община Антон, предопределящо 
близостта до столичния град, основното движение на човешките ресурси извън общината е насочено най-
вече към гр. София.  

1.4.1.4 Полово-възрастова структура на населението 

 По данни на НСИ от последното преброяване, съотношението между мъжете и жените в община 
Антон към 01.02.2011 г. е 789 мъже, формиращи 49,3% от населението, и 810 жени, равняващи се на 
50,7%.  
 Възрастовата структура на населението в община Антон е общо неблагоприятна като за 
последните 10 години остава регресивна. Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, 
че процесът на застаряване на населението се задълбочава. Особено тревожен е фактът, че броят на 
населението на възраст 70 и повече години е най-голям - 236 д., които формират 14,8% от жителите на 
общината. От друга страна, населението във възрастовата група от 0 до 4 години включително, заема 
едва 5%, равняващи се на 80 д. от населението към 01.02.2011 г.  
  Относно съотношението между различните възрастови групи по пол, прави впечатление, че в 
някои възрастови групи преобладава мъжкото население, докато в други, броят на жените е по-голям от 
този на мъжете. С по-съществен превес на мъжете, се отличават възрастовите групи: 45-49 г. - 62,3%, 20-
24 г. - 61,25%, 10-14 г. - 56,6%. От друга страна, поради равния брой на мъжете и жените във възрастовите 
групи 30-34 г., 35-39 г. и 50-54 г., съотношението по пол в тези групи, е поравно. Анализирайки 
особеностите във възрастовата структура на населението на община Антон, следва да акцентираме върху 
обстоятелството, че във възрастовите групи, включващи населението на възраст над 65 години, броят и 
респективно делът на жените, се отличава с далеч по-висока стойност, спрямо този на мъжете. Така 
например, във възрастовата група 65-69 г. делът на мъжете е едва 39,6% при 60,4% за жените. 
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Констатираната разлика, се отличава с още по-драстична стойност при жителите на 70 и повече години, 
където мъжкото население формира 36,9%, равняващи се на 87 д., при стойност от 149 д., или 63,1% за 
жените.  

Възраст Общо Мъже Жени % мъже % жени 
0 - 4 80 39 41 48,75% 51,25% 
5 - 9 82 44 38 53,7% 46,3% 

10 - 14 83 47 36 56,6% 43,4% 
15 - 19 77 40 37 51,9% 48,1% 
20 - 24 80 49 31 61,25% 38,75% 
25 - 29 65 34 31 52,3% 47,7% 
30 - 34 106 53 53 50,0% 50,0% 
35 - 39 104 52 52 50,0% 50,0% 
40 - 44 114 59 55 51,8% 48,2% 
45 - 49 114 71 43 62,3% 37,7% 
50 - 54 106 53 53 50,0% 50,0% 
55 - 59 129 58 71 45,0% 55,0% 
60 - 64 117 61 56 52,1% 47,9% 
65 - 69 106 42 64 39,6% 60,4% 

70 и повече  236 87 149 36,9% 63,1% 
Общо 1 599 789 810 49,3% 50,7% 

Таблица 10. Полово-възрастова структура на населението на община Антон към 01.02.2011 г.   
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
 
 Представената полово-възрастова пирамида на населението на община Антон се отличава с ясно 
изразена регресивна структура, дължаща се на протичащите на територията неблагоприятни демографски 
процеси. Силно влошената възрастова структура на населението е резултат от констатираните тревожни 
стойности на някои основни демографски показатели, сред които: динамика на населението, раждаемост, 
смъртност, естествен прираст. Прави впечатление големият брой на жителите на общината, попадащи във 
възрастовите групи на 65 и повече години - 342 д., формиращи 21,4% от жителите на община Антон. От 
друга страна, населението на възраст от 0 до 14 години включително, съставлява 15,3% /245 д./ от 
населението на общинско ниво.  
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Фигура 16. Полово-възрастова пирамида на населението на община Антон към 01.02.2011 г.   
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Важен структурен елемент при изясняване особеностите на възрастовата структура на 
населението се явява коефициентът на демографско заместване, който характеризира възпроизводството 
на трудовите ресурси. Коефициентът изразява съотношението между броя на влизащите в трудоспособна 
възраст /на възраст 15-19 г./ и броя на излизащите от трудоспособна възраст /населението на 60-64 г./. 
  По данни на НСИ от последното преброяване, към 01.02.2011 г., коефициентът на демографско 
заместване в община Антон е 65,8%, т.е. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 
65,8 лица, влизащи в трудоспособна възраст.  
 Коефициентът на възрастова зависимост на населението отразява съотношението между лицата 
във възрастовите групи под 15 г. и 65 и повече години, на 100 лица от жителите между 15 и 64 г. По данни 
от последното преброяване, към 01.02.2011 г. лицата на възраст между 0 и 14 години в община Антон, са 
245 д., докато този на жителите, попадащи във възрастовите групи над 65 години - 342 д. Броят на хората, 
които се включват към възрастовата категория 15-64 години, е 1 012 души. Следователно към 
разглежданата дата, коефициентът на възрастова зависимост в община Антон, е 58%, т.е. на 100 лица на 
възраст 15-64 г. се падат 58 лица на възраст под 15 и на 65 и повече години. 
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 Коефициент на демографско 

заместване /%/ 
Коефициент на възрастова 

зависимост /%/ 
България 69,8 46,5 
Югозападен район 66,7 43,2 
Област София 64,7 50,8 
Община Антон 65,8 58,0 

Таблица 11. Коефициент на демографско заместване и възрастова зависимост на населението към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

При анализа на възрастовата структура на населението на община Антон, следва да обърнем 
внимание и на разпределението на населението в под, във и над трудоспособна възраст. По данни от 
последното преброяване, към 01.02.2011 г., броят на населението в трудоспособна възраст е 915 д., които 
формират 57,2% от жителите на общината. Отчетеният дял на общинско ниво се отличава с по-
неблагоприятна стойност спрямо средната за област София - 59,8%. Броят на населението в трудоспособна 
възраст в община Антон, формира 0,6% от трудоспособното население в областта /148 066 д./.   
 По отношение дела на населението в под трудоспособна възраст, община Антон се характеризира с 
по-висока стойност /16,3%/, спрямо средната за областта /14,4%/. Към 01.02.2011 г., броят на населението, 
попадащо в тази възрастова група в общината - 261 д., формира едва 0,7% от населението в под 
трудоспособна възраст в област София /35 589 д./.  
 Делът на населението в над трудоспособна възраст в община Антон /26,5%/ е по-висок с 0,7 
процентни пункта, спрямо дела на населението в тази възрастова група в областта /25,8%/. Към 01.02.2011 
г., броят на хората в над трудоспособна възраст в общината /423 д./, формира 0,7% от населението в тази 
група на областно ниво /63 834 д./. 
 

 Брой Структура /%/ 
Област София 

Под трудоспособна възраст 35 589 14,4% 
В трудоспособна възраст 148 066 59,8% 
Над трудоспособна възраст 63 834 25,8% 
 Община Антон 
Под трудоспособна възраст 261 16,3% 
В трудоспособна възраст 915 57,2% 
Над трудоспособна възраст 423 26,5% 

Таблица 12. Население под, във и над трудоспособна възраст в община Антон към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

http://www.nsi.bg/
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1.4.1.5 Етническа и конфесионална структура на населението 

  Данните за етническата структура на населението в страната са резултат от етническото 
самоопределение на лицата, участвали в последното преброяване на населението през 2011 г. Въпросът за 
етническото самоопределение е право на личен избор на преброявания дали да посочи етническата група, 
към която се самоопределя. По данни на НСИ, отговор на въпроса за своята етническа принадлежност са 
дали 1 551 д., равняващи се на 97% от жителите на община Антон към 01.02.2011 г. /1 599 д./. Посочената 
стойност е по-висока от средната за област София - 93,2%, съставляващи 230 781 д. от населението на 
областно ниво.  
 Най-голям дял от жителите на общината се самоопределя към българската етническа група -90,7%, 
равняващи се на 1 407 д. от далите отговор на въпроса за етническото си самосъзнание. Този дял е по-
висок от средния за страната /84,8%/ и по-нисък от този за областта, където представителите на 
българската етническа група, формират 91,4% /210 974 д./ от отговорилите.  
 На второ място по показателя етническа структура на населението се нареждат лицата, които са 
заявили, че не се самоопределят - 96 д., формиращи 6,2% от отговорилите. На областно ниво делът на 
лицата дали отговор, че не се самоопределят е едва 0,7% /1 660 д./.  
 Ромската етническа група заема трето място в структурата на населението с дял от 2,4%, или 37 д. 
Тази стойност е над два пъти по-ниска от средната за България и над три пъти по-ниска от тази на областно 
ниво /7,4%, или 17 079 д./. Във връзка със стремежа към намаляване на риска от социално изключване и 
изолация на представителите на ромската етническа група на областно ниво е разработена Областна 
стратегия за интегриране на ромите Софийска област /2012-2020 г./. В Стратегията са дефинирани 
следните шест приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 
върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. 
 Следващо място заемат отговорилите на въпроса за своето етническо самоопределение, които са 
заявили, че се отнасят към други етнически групи - 0,5% /8 д./. Тази стойност е по-висока от средната 
отчетена за област София - 0,3% /646 д./ от отговорилите.  
 Турският етнос е най-малоброен по численост, като към 01.02.2011 г. съставлява 0,2%. Тоест едва 3 
д. от жителите на община Антон, дали отговор на въпроса за етническата група, са се самоопредели към 
турския етнос. Отчетената средна стойност на областно ниво, също е 0,2% /422 д./.  
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 По данни на последното преброяване, представителите на българската, ромската и турската 
етнически групи в община Антон, формират 93,3% /1 447 д./ от отговорилите на въпроса за етническото си 
самосъзнание. 

 Етническа група /%/  
 Българска Турска Ромска Друга Не се самоопределям 
България 84,8% 8,8% 4,9% 0,7% 0,8% 
Област София 91,4% 0,2% 7,4% 0,3% 0,7% 
Община Антон 90,7% 0,2% 2,4% 0,5% 6,2% 

Таблица 13. Етническа структура на населението към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 По данни на НСИ, броят на хората, дали отговор на въпроса за своето вероизповедание по време на 
последното преброяване на населението, е 1 373 д., или близо 86% от населението на община Антон към 
01.02.2011 г. Най-голям дял в конфесионалната структура, заема източноправославното население - 81,1%, 
равняващи се на 1 113 д. от отговорилите. Прави впечатление, че на следващо място се нареждат лицата, 
заявили че не се самоопределят - 223 д., или 16,2% от далите отговор на въпроса. От друга страна, към 
категорията ,,друго вероизповедание‘‘ не се е самоопределил никой от преброяваните, докато 29 д. /2,1%/ 
от отговорилите, са заявили, че нямат вероизповедание. Към мюсюлманското вероизповедание се 
самоопределят едва 4 д., формиращи 0,3% от отговорилите.   

 
Фигура 17. Конфесионална структура на населението в община Антон към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Анализирайки особеностите на конфесионалната структура на населението на община Антон, 
следва да подчертаем, че НСИ не предоставя данни за броя на жителите, които по време на последното 
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преброяване, са се самоопределили към католическото и протестантското вероизповедание. Тези данни са 
определени за конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката. 

1.4.1.6 Образователна структура на населението 

 Според данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. над половината от 
жителите на община Антон са със завършено средно образование - 50,1%, формиращи 748 д. от лицата на 
седем и повече навършени години в общината /1 492 д./. Отчетената стойност на общинско ниво е по-
висока спрямо средната за страната /43,4%/ и за област София /47,6%/. 
 Второ място заемат лицата със завършено основно образование - 443 д., или 29,7%, следвани от 
тези с висше образование - 116 д., равняващи се на 7,8% от населението в разглежданата възрастова 
група. Делът на висшистите на територията на община е над два пъти по-нисък от този за България и по-
нисък от средния за област София.  
 Жителите на седем и повече навършени години в община Антон със завършено начално 
образование формират 7,3% /109 д./ и се нареждат на четвърто място в образователната структура на 
населението. Лицата с незавършено начално образование - 70 д., съставляват 4,7%, докато тези, които 
никога не са посещавали училище - 3 д., формират 0,2% от хората на седем и повече навършени години в 
община Антон.  Тази стойност е по-благоприятната спрямо средната за страната и за областта, където 
лицата никога не посещавали учебно заведение, формират съответно 1,2% и 0,8% от хората в 
изследваната възрастова група.  

 Висше Средно Основно Начално Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 

училище 

Дете* 

България 19,6% 43,4% 23,1% 7,8% 4,8% 1,2% 0,2% 
Област София 12,3% 47,6% 26,2% 8,3% 4,5% 0,8% 0,2% 
Община Антон 7,8% 50,1% 29,7% 7,3% 4,7% 0,2% 0,2% 

Таблица 14. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование към 01.02.2011 г. 
/*деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Важен структурен елемент на извършвания анализ на образователната структура на населението  е 
показателят грамотност на населението на девет и повече навършени години. По данни на НСИ, към 
01.02.2011 г. броят на грамотните лица в разглежданата възрастова категория в община Антон е 1 456 д., 
или 99,8% от лицата на девет и повече навършени години в общината /1 459 д./. Посочената висока 
относителна стойност, отрежда на община Антон по-благоприятна позиция, спрямо тази за страната и за 
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областта. Разпределението на грамотните лица по пол се характеризира с по-благоприятна стойност за 
жените, които формират 51% /742 д./ от грамотното население, при стойност от 49% /714 д./ за мъжете.  
 Броят на неграмотните лица /неумението да се чете или пише/ на девет и повече навършени години 
в община Антон, към разглежданата дата е едва 3 д., или 0,2% от хората в изследваната възрастова група в 
общината. Всички неграмотни лица, са мъже.  
 Отчетеният относителен дял на неграмотните лица на общинско ниво е над осем пъти по-нисък от 
средния за България и над шест пъти по-благоприятен спрямо този за област София.  

 
Фигура 18. Грамотност на населението на 9 и повече навършени години към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

1.4.1.7 Основни изводи за демографската ситуация в община Антон 

 На база извършения анализ на протичащите демографски процеси на територията на община Антон 
можем да направим важното обобщение, че констатираните стойности на основните демографски 
показатели /динамика, раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението/, отреждат на общината 
неблагоприятна позиция, както спрямо средните стойности на областно ниво, така и в сравнение с голяма 
част от останалите общини в област София.  

В периода между двете преброявания на населението /01.03.2001 и 01.02.2011 г./, броят на 
жителите на община Антон намалява с 207 д., равняващи се на 11,5% - от 1 806 д. през 2001 г., на 1 599 д. 
през 2011 г. Посочената относителна стойност на намаление, е по-неблагоприятна, както в сравнение със 
средната за България, за Югозападния район от ниво 2, така и за област София.  

В резултат на продължаващите неблагоприятни демографски процеси в общината, само в периода 
01.02.2011 - 31.12.2013 г., се отчита намаление от 89 д., формиращи 5,6%. Констатираните стойности ясно 
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свидетелстват за проявата на тревожна и неблагоприятна тенденция на намаление на броя на населението 
на територията на общината.  

Към 31.12.2013 г. жителите на община Антон /1 510 д./ съставляват едва 0,02% от населението на 
България, 0,07% от жителите на Югозападен район от ниво 2, и 0,6% от населението на областно ниво. 
Тези стойности отреждат на общината място сред най-слабо населените общини в страната, в района от 
ниво 2 и в областта.  

В периода 2000-2013 г., раждаемостта в община Антон се отличава с критично ниски стойности. За 
изследвания 14 годишен период, броят на живородените деца варира между 23 деца през 2006 г. /отчетена 
най-висока стойност/ и 7 живородени деца през 2013 г. /най-неблагоприятна стойност на показателя/. 
Живородените деца на общинско ниво през 2013 г., съставляват едва 0,4% от техния общ брой в областта. 
Посочените стойности на показателя за последната изследвана година отреждат на община Антон 
последно място сред 22-те общини в област София и ясно свидетелстват за проявата на все по-негативна 
тенденция на демографско развитие в общината.  

Броят на умиранията в община Антон варира между 16 д. през 2012 г., когато е отчетена най-ниска 
стойност за наблюдавания период, и 38 д. през 2009 г. През последната изследвана 2013 г., този брой е в 
порядъка на 25 д., които съставляват 0,6% от смъртните случаи на областно ниво /3 974 д. / и отреждат на 
община Антон 20-то място сред 22-те общини в област София.  
 Коефициентът на естествен прираст на населението се характеризира с отрицателна стойност за 
целия 14 период. През 2013 г. показателят е в порядъка на -11,8‰, като отчетената стойност е над два пъти 
по-висока от средната за България /-5,2‰/, и над три пъти по-неблагоприятна в сравнение с тази за 
Югозападния район от ниво 2 /-3,7‰/.  
 Разпределението на населението, попадащо в различни възрастови групи на територията на 
община Антон, свидетелства за ясно изразената регресивна структура на населението. В тази връзка, 
особено тревожно се явява обстоятелството, че към 01.02.2011 г. делът на хората на възраст 70 и повече 
години е най-голям - 14,8%, равняващи се на 236 д. От друга страна, населението във възрастовата група  0 
- 4 години, заема едва 5%, или 80 д. Тази силно влошена възрастова структура на населението, е резултат 
от проявлението на редица негативни демографски процеси, оказващи пряко влияние върху динамиката на 
населението, раждаемостта, смъртността, естествения и механичен прираст.  
 Най-висок дял в етническата структура на населението в общината заемат представителите на 
българската етническа група, които формират 90,7% /1 407 д./ от отговорилите на въпроса за своето 
етническо самосъзнание. Впечатление прави, че на второ място по разглеждания показател се нареждат 
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хората, заявили че не се самоопределят - 6,2% /96 д./. Този относителен дял е в пъти по-висок от средния 
за областта и за страната.  
 Делът на населението, самоопределило се към ромската етническа група, заема трето място с дял 
от 2,4% /37 д./ - стойност по-ниска от средната за България и за област София. Във връзка с посочения 
висок дял на не самоопределилите се лица, следва да отбележим, че делът на представителите на 
ромската етническа група, в действителност е по-висок от посочения.  
 Най-малоброен по численост е турският етнос - по данни от последното преброяване, едва 3 д., или 
0,2% от далите отговор на въпроса за своята етническа група са се самоопределили към турския етнос.  
  Характерна особеност на образователната структура на населението е, че най-висок дял заемат 
лицата със завършено средно образование, които 01.02.2011 г. формират 50,1% /748 д./ от населението на 
седем и повече навършени години. Тази стойност е по-благоприятна спрямо средната за България и за 
област София. На второ и трето място се нареждат хората със завършено основно и висше образование, с 
дял съответно 29,7% /443 д./ и 7,8% /116 д./ от лицата в разглежданата възрастова група.  
 По отношение неграмотността за населението на девет и повече навършени години, неговият дял 
към 01.02.2011 г., е едва 0,2%, равняващи се на 3 д. от жителите на девет и повече навършени години в 
община Антон. Средните стойности за България и за област София са съответно 1,7% и 1,3%.  
 На база извършените обобщения, считаме че политиката на община Антон в периода 2014-2020 г., 
следва да се съсредоточи към реализацията на целенасочени мерки, отчитащи специфичните потребности 
на различните възрастови и етнически групи от населението. Провеждането на целенасочена политика, 
отчитаща конкретните нужди на хората, е важна стъпка в стремежа към минимизиране влиянието на 
протичащите негативни демографски процеси в общината.  

1.4.2 Пазар на труда и доходи на населението 

1.4.2.1 Икономическа активност на населението 

 По данни на НСИ, към 01.02.2011 г., броят на икономически активните лица на 15 и повече 
навършени години, които са заети и безработни в община Антон е 663 д., които формират 49% от хората в 
изследваната възрастова група /1 354 д./. Разпределението на икономически активните лица по пол се 
характеризира с по-благоприятна стойност за мъжете, които формират 55,8% /370 д./ от икономически 
активното население, при стойност от 44,2%, или 293 д. за жените.  
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 Икономически неактивните лица в община Антон към разглежданата дата, са 691 д., които формират 
51% от хората на 15 и повече навършени години. По-голям дял от икономически неактивните лица заемат 
жените - 58,2% /402 д./, спрямо 41,8% /289 д./ за мъжете. 

 
Фигура 19. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г. /брой/ 
Фигура 20. Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г. /%/ 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Анализирайки особеностите на икономическата активност на населението на 15 и повече 
навършени години, следва да отбележим, че докато на областно ниво съотношението между икономически 
активните и неактивните лица 51,6% на 48,4%, е в полза на икономически активното население, то на 
територията на община Антон, се отчита противоположната тенденция. В тази връзка, тревожно се явява 
обстоятелството, че икономически неактивните лица на общинско ниво надвишават с 2% дела на 
икономически активните.  
 С по-нисък дял на икономически активното население в изследваната възрастова група в областта 
се отличават други осем от 22-те общини в област София. Това са общините: Годеч, Горна Малина, 
Драгоман, Ихтиман, Копривщица, Мирково, Самоков и Своге. Делът на икономически активните лица на 15 и 
повече навършени години в посочените общини, варира между 39,6% за община Мирково /най-
неблагоприятна стойност за цялата област/ и 48,7% за община Копривщица /най-близка стойност до тази за 
община Антон/.  
 Важен структурен елемент на анализа на икономическата активност на населението представлява 
структурата на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години. Към 01.02.2011 г. най-
голям дял от икономически неактивните лица в община Антон заемат пенсионерите - 73,7%, равняващи се 
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на 509 д. от икономически неактивните лица /691 д./. Посочената относителна стойност е по-неблагоприятна 
от средната за областта, където пенсионерите съставляват 69,1% от икономически неактивното население 
в изследваната възрастова категория.  
 С по-висок дял на пенсионерите в структурата на икономически неактивното население, се 
отличават само седем други общини от 22-те общини в област София: Годеч /78,4%/, Горна Малина /74%/, 
Драгоман /82,7% най-висока стойност за областта/, Мирково /77,1%/, Своге /74,3%/, Чавдар /78,2%/ и 
Челопеч /75,8%/. 

 
Фигура 21. Структура на икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години към 01.02.2011 г.  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 На второ място в структурата на икономически неактивните на общинско ниво се нареждат лицата, 
ангажирани само с домашни задължения - 11,9%, равняващи се на 82 д. Този дял е по-висок с един 
процентен пункт, спрямо средния за областта. 
 Броят на учащите в община Антон - 70 д., формира 10,1% от икономически неактивните лица на 15 и 
повече навършени години в общината. Отчетената относителна стойност е по-висока с 0,2% в сравнение 
със средната за област София /9,9%/.  
 Важен показател от гледна точка особеностите на трудовия пазар на дадена територия е 
икономическата активност на населението на 15-64 навършени години. По данни на последното 
преброяване, към 01.02.2011 г. на територията на община Антон живеят 1 012 д., попадащи в изследваната 
възрастова група. Броят на икономически активните лица е 658 д. и формира 65% от жителите на възраст 
между 15 и 64 години в общината, спрямо 354 д. или 35% за икономически неактивните лица. Посочената 
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стойност на разглеждания показател представлява т.нар. коефициент на икономическа активност на 
населението и се отличава с по-ниска, но близка стойност до средната за област София /66,5%/. 
 Съотношението на икономически активните лица на възраст 15-64 г. по пол се отличава с по-
благоприятна стойност за мъжете, които формират 55,6% /366 д./ от икономически активното население в 
изследваната възрастова група, спрямо 44,4% /292 д./ за икономически активните жени.  
 Разпределението на икономически неактивните лица в разглежданата възрастова група по пол, 
отново се характеризира с по-благоприятна стойност за мъжете - 164 д., или 46,3%, при стойност от 190 д., 
за жените, които формират 53,7% от икономически неактивните лица на 15-64 навършени години в община 
Антон.  

1.4.2.2 Заетост и безработица на населението  

 По данни от последното преброяване на населението, към 01.02.2011 г. заетите лица на 15-64 
навършени години в община Антон - 582 д., формират 88,4% от икономически активните лица в 
изследваната възрастова група /658 д./. На база броя на заетите можем да изчислим коефициента на 
заетост на населението /съотношението между заетите лица на 15-64 г. и общия брой на хората на тази 
възраст/, който към същата дата възлиза на 57,5%. Отчетената стойност е по-висока с 0,3 процентни пункта, 
спрямо средната за област София - 57,2%.  
 Към 01.02.2011 г. броят на безработните лица на общинско ниво е 76 д. и формира 11,6% от 
икономически активното население на 15-64 години. Посоченият дял отрежда на община Антон по-
благоприятна позиция спрямо тази за област София, където безработните лица формират 14% от 
икономически активните лица на възраст между 15 и 64 години. Посочените относителни стойности 11,6% 
/за община Антон/ и 14% /за област София/, представляват коефициента на безработица на населението.  
 Съотношението между заетите и безработните лица по пол се характеризира с по-висок дял на 
заетите мъже, които към 01.02.2011 г. формират 56% /326 д./ от заетите лица на 15-64 навършени години в 
общината, спрямо 44% /256 д./ за жените.  
 По данни на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., община Антон е 
една от шестте общини в областта, за която през 2011 г. се отчита намаление на равнището на 
безработица, спрямо предходната 2010 г. Констатираната стойност за община Антон е в порядъка на 0,4%. 
Равнището на безработица на територията на общината към 31.12.2011 г. е 8,2%, при средна стойност на 
национално и областно ниво, съответно 10,4% и 11,9%. Посочената относителна стойност отрежда на 
общината девето място по разглеждания показател сред 22-те общини в област София.  
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 Важен структурен елемент на извършвания анализ представлява разпределението на заетите лица 
по икономически дейности, чийто особености са важни характеристика на трудовия пазар в общината. По 
данни на последното преброяване на населението най-голям дял заемат лицата, заети в икономическа 
дейност ,,Преработваща промишленост‘‘ - 85 д., равняващи се на 14,6% от заетите в разглежданата 
възрастова група /582 д./. На следващо място се нареждат заетите в икономическа дейност „Търговия; 
ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 82 д., или 14,1% от заетите в местната икономика на възраст между 
15 и 64 навършени години. Трето място по разглеждания показател заемат лицата, ангажирани в 
икономическа дейност ,,Добивна промишленост‘‘ - 75 д., формиращи 12,9% от заетите. От друга страна, 
най-малък дял заемат заетите в икономически дейности ,,Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива‘‘ и ,,Финансови и застрахователни дейности‘‘ - по 3 д. заети, 
съставляващи по 0,5% от заетите лица в изследваната възрастова категория.   
 Малък е делът и на лицата, влагащи труда си в икономически дейности ,,Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения‘‘ и ,,Професионални дейности и 
научни изследвания‘‘ с дял от по 0,7%, равняващи се на 4 д. от заетите на 15-64 навършени години в 
общината.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 22. Заети лица на 15-64 навършени години в община Антон по класове икономически дейности към 01.02.2011 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

 Важна характеристика на пазара на труда се явяват извършваните всекидневни трудови миграции 
на населението. По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. лицата, които живеят и работят в едно и също 
населено място са 236 д., равняващи се на 40,2% от заетите на 15 и повече навършени години. Лицата, 
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извършващи всекидневни трудови миграции са 351 д., или 59,8% от заетите лица в разглежданата 
възрастова група, т.е. всекидневните трудови мигранти на 1 000 заети лица са в порядъка на 598,0 д. Този 
интензитет на всекидневните трудови пътувания отрежда на община Антон едно от първите места в 
страната.   
 Най-голям дял от всекидневните трудови мигранти заемат тези, които отиват на работа в градове от 
община на същата област - 236 д., или 67,2% от лицата, извършващи всекидневни трудови миграции, 
следвани от лицата, които отиват на работа в села на община на същата област - 82 д., формиращи 23,4%.  

Заети 
лица* 

Лица, които 
живеят и работят 

в едно и също 
населено място 

Всекидневни трудови мигранти 
общо от тях отиват на работа 

в същата община в община на същата 
област 

в община на друга област 

в градове в села в градове  в села  в градове в села 
587 236 351 - - 236 82 32 .. 

Таблица 15. Всекидневни трудови мигранти в община Антон към 01.02.2011 г.  
* заети лица на 15 и повече навършени години 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

1.4.2.3 Доходи на населението 

 В ролята на основен източник на финансови средства за домакинствата в страната влизат 
работните заплати на заетите лица. За голяма част от населението в над трудоспособна възраст, както и за 
социално слабите жители от обществото, пенсиите и социалните помощи са единствен източник на 
средства.  
 По данни на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020 г., 
размерът на средната годишна работна заплата на територията на община Антон нараства от 5 016 лв. 
през 2009 г., на 5 056 лв. през 2011 г. Тоест в периода се отчита ръст в рамките на 0,8%, равняващи се на 
40 лв. Посочените стойности на размера на работната заплата на общинско ниво се отличават със 
значително по-ниска стойност, спрямо средната за България - 7 309 лв. /2009 г./ и 8 230 лв. /2011 г./.  
 Средната годишна работна заплата в страната през 2012 г., е в размер на 8 773 лв. Тази стойност е 
по-ниска от средната за Югозападния район от ниво 2 - 10 896 лв., както и по-ниска от средната за област 
София - 8 926 лв.  
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1.4.2.4 Основни изводи 

 Коефициентът на заетост на населението на възраст между 15 и 64 навършени години в община 
Антон към 01.02.2011 г., се характеризира със стойност в порядъка на 57,5%. Констатираната стойност е 
незначително по-висока спрямо средната за областта /с 0,3%/. Към същата дата, коефициентът на 
безработица на населението в разглежданата възрастова група на общинско ниво - 11,6% /брой безработни 
- 76 д./, се отличава с по-благоприятна стойност в сравнение с тази на областно ниво - 14%.  
 В тази връзка следва да отбележим, че по данни на Областна стратегия за развитие на Софийска 
област 2014-2020 г., община Антон е една от шестте сред общо 22 общини в областта, за която през 2011 г. 
се констатира намаление в равнището на безработица, спрямо 2010 г. Отчетеният спад в стойността на 
показателя е в размер на 0,4%. Към 31.12.2011 г., разглежданият показател на общинско ниво е в рамките 
на 8,2%, при средна стойност за България - 10,4% и за област София - 11,9%.  
 По отношение на извършваните всекидневни трудови миграции, следва да отбележим, че към 
01.02.2011 г. всекидневните трудови мигранти са 351 д., или 59,8% от заетите лица на 15 и повече 
навършени години в общината. Отчетената стойност е сред една от най-високите на национално ниво. Най-
голям дял в разглежданата категория заемат лицата, извършващи всекидневни трудови миграции по посока 
на градове в общини на същата област - 67,2% /236 д./.   

1.4.3 Здравеопазване - обща характеристика  

 Особеностите във функционирането на здравната система на дадена територия играят ролята на 
важен фактор за качеството на живот на населението. В тази връзка, анализът на здравеопазването следва 
да се извърши, както от гледна точка на достъпа на хората до навременна болнична и извънболнична 
помощ, така и от гледна точка на качеството на предоставяните здравни услуги в общината.  

1.4.3.1 Структурна организация на здравеопазването  

 Структурната организация на здравеопазването на територията на община Антон е представена от 
една Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ и една Амбулатория за 
индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.  
 В общината не функционира Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/. По данни на НСИ, 
към 31.12.2012 г. на територията на област София функционират общо 16 лечебни заведения за болнична 
помощ, в т.ч. 8 МБАЛ, 7 специализирани болници за активно лечение /СБАЛ/ и 1 център за психично здраве. 
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Многопрофилните болници са разположени на територията на градовете: Ботевград, Годеч, Елин Пелин, 
Етрополе, Ихтиман, Пирдоп, Самоков и Своге. Болничното лечение на населението на община Антон се 
осъществява в МБАЛ Пирдоп. Следователно, достъпът на жителите на общината до болнична помощ се 
свързва с необходимостта от пътуване до гр. Пирдоп, разположен на разстояние от 7,9 км от с. Антон.  
 Сравнително неголямата отдалеченост на територията на общината от столичния град /разстояние 
от около 88 км/, играе важна роля по отношение достъпа на хората до специализирана и квалифицирана 
медицинска помощ от различен характер.  

1.4.4 Социални услуги - обща характеристика  

Социалната политика, провеждана в община Антон, представлява отражение на общоприетите 
приоритети в Р. България, насочени към превенция на риска от социална изолация на обществените групи в 
неравностойно положение и социално включване на уязвими групи от населението. Стремежът към 
интеграция на хората, които се отнасят към т.нар. уязвими групи, е насочен към лицата с физически и 
психически увреждания, както и към представителите на ромската етническа група, за които съществува 
потенциален риск от социално изключване.   

Ключов съставен елемент на възприетата нов тип социална политика в страната, който намира 
приемственост на общинско ниво, се явява провежданата политика на деинституционализация на деца и 
възрастни хора, посредством предоставяне на социални услуги в рамките на общността. В тази връзка, 
разработването и предоставянето на широк набор от социални услуги в общността, както и стремежът към 
преминаване към качествено нов модел на социално развитие, следва да се превърне в неотменна част от 
социалната политика на всички териториални нива в страната.  

На територията на област София действа Областна стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2011-2015 г. В Стратегията са определени следните приоритетни направления: 

• Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца; 

• Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно 

положение; 

• Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот; 

• Развитие на човешките ресурси; 

• Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 

Община Антон изпълнява Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2011-2015 г.  
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1.4.4.1 Структурна организация на социалните услуги 

На територията на община Антон не функционират специализирани институции за социални грижи. 
По данни на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., община Антон е една от 
общините в областта, в рамките на която през 2011 г. се предоставя социалната услуга Домашен социален 
патронаж. Тази услуга е налична на територията на 21 от общо 22-те общини в териториалния обхват на 
област София /изключение прави само община Челопеч/.  

В рамките на общността /на територията на всички 22 общини/ се реализира проектът ,,Подкрепа за 
достоен живот‘‘. Той се осъществява на територията на цялата страна и обхваща всички населени места, за 
които е установена нужда от социалната услуга ,,Личен асистент‘‘.  

На територията на община Пирдоп е изграден Център за обществена подкрепа /ЦОП/, който 
обслужва и общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч. В разработената Областна 
стратегия за развитие на социалните услуги, се предвижда услугата ,,център за обществена подкрепа‘‘, да 
продължи да се развива като социална услуга с надобщински характер и на територията на други общини.  

Стремежът към развитие на възможно най-широк кръг от социални услуги в общността, които да 
бъдат изцяло съобразени с потребностите на хората, играе ролята на един от основните приоритети, 
залегнали в Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. В тази връзка, една от 
предвидените дейности е ,,Разкриване на Дневен център за деца с увреждания /капацитет 30 места/, 
насочен към децата с увреждания от общините Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар и 
Челопеч и да бъде ситуиран в сградата на ДМСГД - Златица. Предвижда се центърът да осигурява дневни, 
полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено 
здраве‘‘.  

По данни на разглеждания стратегически документ, в периода до 2015 г. се планира разкриването 
на следните нови социални услуги /вкл. увеличаване капацитета на съществуващите/, достъпни за жителите 
на община Антон: 
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Вид услуга Капацитет Местоположение Статус 

нова/налична 2010 г. 2015 г. 
Личен асистент /по ОП ,,Развитие на 
човешките ресурси‘‘, проект ,,Подкрепа за 
достоен живот‘‘/ 

15 20 Антон налична 

Социален асистент /по ОП ,,Развитие на 
човешките ресурси‘‘, пилотен проект Социално 
предприятие „Бюро за социални услуги”/ 

0 10 Антон нова 

Домашен помощник 0 10 Антон нова 
Домашен социален патронаж 60 80 Антон налична 
Дневен център /за стари хора/ 0 20 Антон нова 
Дневен център /за деца с увреждания/ 0 30 Златица нова /след 

преструктуриране на 
ДМСГД - Златица/ 

Център за настаняване от семеен тип /за деца/ 0 15 Пирдоп нова 
Център за настаняване от семеен тип /за 
възрастни/ 

0 20 Пирдоп нова 

Център за обществена подкрепа 30 100 Пирдоп налична /предстоящо 
увеличаване на 

капацитета/ 
Приемна грижа 1 3 Антон нова 
Дом за стари хора /с отделение за лежащо 
болни/ 
 

0 30 Пирдоп нова 

Други видове социални услуги 
Клуб на пенсионера 30 30 Антон налична 
Клуб на инвалида 30 30 Антон налична 

Таблица 16. Планирани за разкриване нови социални услуги /вкл. увеличаване капацитета на съществуващите/ достъпни за 
жителите на община Антон 
Източник: Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2011-2015 г. 

1.4.4.2 Основни изводи 

На база извършения анализ на социалните услуги, считаме че тяхното развитие в периода 2014-
2020 г., следва да се насочи към разработване на възможно най-широк кръг от социални услуги, 
предоставяни в рамките на общността. Във връзка с високия дял на възрастните хора в общината и 
предвид предстоящото преминаване на трудоспособно население в над трудоспособна възраст, 
социалната политика на общинско ниво, следва да се насочи към разкриване на нови допълнителни услуги 
от социален характер.  

По отношение на социалните услуги, предоставяни в общността, следва да акцентираме върху 
тяхното голямо значение в процеса на повишаване качеството на живот на хората, имащи специфична 
потребност към този вид услуги. Във връзка с временния характер на част от услугите /с продължителност 
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от около една година/, считаме че в периода 2014-2020 г., предоставянето на тези услуги следва да 
продължи и да се превърне в неотменна част от социалната политика на общината.  

1.4.4.3 Образование - обща характеристика  

Спецификите на образователната система играят ключова роля при създаването на условия за 
успешна професионална реализация и повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси.  

Един от основните национални приоритети се явява предоставянето на висококачествено 
образование и осигуряване на равнопоставен достъп до обектите на образователната инфраструктура за 
представителите на всички обществени групи, без значение от тяхната етническа принадлежност, социално 
положение и др.  

Общоприетите национални приоритети в сектора следва да намерят отражение на общинско ниво, 
посредством реализацията на мерки, подкрепящи изпълнението на дейности, които общината, е в правото 
си да дефинира и да изпълни.  

1.4.4.3.1 Структурна организация на образованието 

Структурната организация на системата на образованието в община Антон е представена от обекти 
на предучилищното обучение /детски градини/ и училищното образование /общообразователни училища/.  

На територията на общината функционира една целодневна детска градина - ЦДГ ‘‘Българче‘‘. По 
данни на НСИ, през учебната 2013/2014 г., в детската градина се обучават 58 деца, разпределени в 3 детски 
групи. Броят на обучаващите се деца, формира едва 0,7% от децата, посещаващи детски градини на 
територията на област София /7 902 деца/, и 0,9% от детските групи в областта /321 бр./. 

Детски 
градини 

Деца Педагогически персонал Места Детски групи 
общо в т.ч. 

момичета 
общо в т.ч. детски  общо на 100 деца  

Област София 
74 7 902 3 815 644 600 8 535 108,0 321 

Община Антон 
1 58 29 6 6 66 113,8 3 

Таблица 17. Обекти за предучилищно обучение в община Антон през учебната 2013/2014 година 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 
 

Броят на общообразователните училища в община Антон в периода на учебните години 2008/2009- 
2012/2013, остава непроменен - на територията на общината функционира едно общообразователно 

http://www.nsi.bg/
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училище - ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘. През учебната 2013/2014 г. броят на паралелките от I до IV и от V 
до VIII клас, също се запазва без промяна, спрямо техния брой за учебната 2008/2009 г.  

За изследвания период се отчита намаление в броя на учащите. За учениците от I до IV клас, 
спадът е в порядъка на 4 учащи, или 6,5% - от 62 бр. през учебната 2008/2009 г., на 58 през учебната 
2013/2014 г. С по-голямо намаление се характеризира броят на учащите от V до VIII клас - 16 души, 
равняващи се на 25,8% /от 62 д. през 2008/2009 г., на 46 д. през 2013/2014 г./.  
 За разглежданите шест учебни години, броят на завършилите от V до VIII клас бележи спад в 
размер на 36,4% /4 д./ - от 11 д. през първата изследвана учебна година, този брой достига 7 завършили 
през последната 2013/2014 г. 

Учебна 
година 

Училища I-IV клас V-VIII клас 
паралелки учители  учащи паралелки учители учащи завършили 

общо в т.ч. 
жени  

общо в т.ч. 
жени 

2008/2009 1 4 4 62 27 4 6 62 29 11 
2009/2010 1 4 4 60 30 3 6 53 22 10 
2010/2011 1 4 4 60 29 3 6 47 16 - 
2011/2012 1 4 4 57 25 4 6 46 19 - 
2012/2013 1 4 4 58 27 4 6 45 18 8 
2013/2014 1 4 4 58 29 4 6 46 21 7 

Таблица 18. Паралелки, учители, учащи и завършили основно образование в общообразователните училища в община Антон в 
периода на учебните години 2008/2009 - 2013/2014  
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

Важен структурен елемент на извършвания анализ на образованието представлява показателят 
,,учащи I-VIII клас, напуснали общообразователните училища‘‘. По данни на НСИ, в периода на учебните 
години 2007/2008-2012/2013 г. нито един учащ на територията на община Антон не е напуснал 
преждевременно образователната система.  

 2007/2008 2008/2009 2009/2010  2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Област София 520 363 391 396 421 403 
Община Антон -    -  

Таблица 19. Учащи I-VIII клас, напуснали общообразователните училища в община Антон в периода на учебните години 
2007/2008 - 2011/2012                                                                                                                                      
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/  

1.4.4.3.2 Основни изводи 

Предучилищната образователната инфраструктура на територията на община Антон, е представена 
от една ЦДГ, в която през учебната 2013/2014 година се обучават три детски групи, включващи 58 деца. В с. 

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
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Антон функционира едно ОУ, където през настоящата учебна година се обучават 58 ученика от I до IV клас 
и 46 ученика от V до VIII клас. В периода на учебните години 2007/2008-2012/2013 г. броят на учащите 
намалява и в двете категории паралелки.  

В тази връзка, можем да обобщим, че предвид демографския потенциал на територията и 
особеностите на възрастовата структура на населението, изградените обекти за предучилищна и училищна 
подготовка се определят като достатъчни за нуждите на местните жители.  

1.4.4.4 Култура - обща характеристика  

Сред културните обекти, разположени на територията на община Антон се открояват: читалище, 
библиотека, църква. Културният календар на общината, включва различни събития с местен и регионален 
характер, които представляват интерес за жителите и гостите на общината.  

1.4.4.4.1 Структурна организация на културните услуги/дейности 

На територията на община Антон е разположено едно читалище - ‘‘Христо Ботев - 1925‘‘. Към 
читалището функционира библиотека, която е включена в Програма ,,Глобални библиотеки - България‘‘ за 
осигуряване на информационно и телекомуникационно оборудване и интернет. По данни на Регистъра на 
народните читалища в България сградата на читалището се нуждае от ремонт. Към читалището са 
сформирани детски танцов състав за народни танци, детска вокална група, женски тригласен хор за 
обработен фолклор и женска група за естрадни песни.  

В с. Антон се намира православен храм ,,Св. Пророк Илия‘‘, ремонтиран по линия на проект 
,,Неотложно - възстановителни работи за обект: ,,Ремонт на православен храм ,,Св. Пророк Илия‘‘, с. Антон, 
община Антон‘‘. Заключителната пресконференция по проекта е проведена на 25.03.2013 г.  

На територията на общината ежегодно се провеждат различни традиционни за с. Антон културни 
събития с местно и регионално значение - храмов празник - Св. Илия, традиционен поход по билото на 
планината, ден на българската община и др. Официалният празник на с. Антон се чества на 6 май.  
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1.5 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

1.5.1 Транспортна инфраструктура 

1.5.1.1 Пътна мрежа  

През територията на община Антон и в близост до нея преминават важни транспортни артерии с 
национално и регионално значение. С най-голяма роля се отличава първокласен път I-6, който пресича 
северната част на общината. Пътят започва от ГКПП Гюешево /на границата между Р. България и Р. 
Македония/, и осъществява транспортна връзка между столичния град София и град Бургас през гр. 
Карлово /т.нар. Подбалкански път/.  

Дължината на републиканската пътна мрежа в общината, представена от първокласен път I-6, е с 
дължина от 13 км, а общинските пътища /четвъртокласна пътна мрежа/, са с дължина от 20,7 км. Уличната 
мрежа на територията на село Антон, има дължина от 25 км, а към друга категория път /полски и горски 
пътища/ се отнасят 18 км. През територията на община не преминават автомагистрали, второкласни и 
третокласни пътища.  

Особеностите на транспортно-географското положение на територията благоприятстват удобния 
достъп на жителите на общината както до населени места в област София и Югозападния район от ниво 2, 
така и до различни части на страната. Южно от община Антон преминава второкласен път II-37, който 
представлява отклонение на първокласен път I-3 и свързва северната с южната част на страната. 
Второкласният път пресича територията на областите София, Пазарджик и Смолян, като в рамките на 
област София преминава през общините Правец, Етрополе и Златица, след което продължава на 
територията на община Панагюрище /област Пазарджик/. При с. Гелеменово /община Пазарджик/ 
републикански път II-37 пресича АМ ,,Тракия‘‘ /А1/, която е част от трансевропейски транспортен коридор 
№8 Бари/Бриндизи - Дуръс/Вльора - Тирана - Скопие - София - Пловдив - Стара Загора - Сливен - 
Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море, като в рамките на България 
провежда транзитните транспортни потоци по автомагистрала ,,Тракия‘‘. 

Сред основните проблеми в състоянието на транспортната инфраструктура на територията на 
общината, се явяват незадоволителните параметри на четвъртокласните пътища и на уличната мрежа, 
които се нуждаят от реконструкция и ремонт.  
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Територията на общината се отличава с добре обезпечени възможности за осъществяване на 
ежедневни обществени автобусни превози между с. Антон и столичния град София. Според официалното 
разписание на автобусната линия София - Антон, в денонощие се изпълняват 12 автобусни превоза между 
двете населени места /шест от Антон за София, и шест в обратната посока/. Освен със столицата, 
маршрутът на автобусната линия, осъществява транспортна достъпност на общинския център с. Антон и с 
други седем населени места от област София: Антон - Пирдоп-скалата - Пирдоп-автогара - Златица - 
Челопеч - Мирково - Долно Камарци /община Горна Малина/ - Саранци /община Горна Малина/ - Горна 
Малина - София.  

Община Антон се обслужва и от директна автобусна линия, осъществяваща транспортна връзка с 
гр. Пирдоп.  

1.5.1.2 Железопътна мрежа 

През територията на община Антон преминава част от Подбалканската железопътна линия в 
направление София - Карлово - Бургас/Варна. Линията е електрифицирана и в рамките на общината има 
дължина от 23 км. Обслужва се от една жп гара - Антон.  

1.5.1.3 Основни изводи за състоянието на транспортната инфраструктура в община Антон  

Община Антон се пресича от един от най-важните републикански пътища в България - първокласен 
път I-6, осъществяващ транспортна достъпност между гр. София и гр. Бургас. В близост до територията на 
общината преминава и друг републикански път - второкласен път II-37, който свързва северната с южната 
част на Р. България. Тези особеностите на транспортната система, благоприятстват транспортния достъп 
между община Антон и различни части на България и предопределят благоприятното транспортно-
географско положение на територията.  

В тази връзка, положителна роля играе неголямата отдалеченост на общината от столицата гр. 
София - транспортният достъп между двете населени места се реализира посредством ежедневна 
автобусна линия.  

Сред основните проблеми на транспортната инфраструктура в община Антон, се явява 
незадоволителното състояние на общинските пътища и на уличната мрежа, за които съществува 
необходимост от предприемане на ремонтни дейности.  
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1.5.2 Енергийна инфраструктура 

1.5.2.1 Електроснабдяване  

Електроснабдяването в община Антон се осъществява посредством националната енергийна 
система, като територията се обслужва от една трансформаторна подстанция 400/110/20 KW, разположена 
между градовете Пирдоп и Златица. Електроснабдяването на територията на общината се извършва чрез 
въздушни изводи 20 KW. Общата дължина на въздушните и подземни магистрални електропроводите е 16 
км, а изградените трансформаторни постове за битови, стопански и обществени нужди са осем на брой.  

Дейностите по обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на община Антон, се 
осъществява от дружество ,,ЧЕЗ Електро България‘‘ АД.  

В резултат на извършена реконструкция и реализирани дейности по повишаване механичните и 
електрически параметри на електроснабдителната система, нейното състояние се определя като добро.  

1.5.2.2 Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

Сред възобновяемите енергийни източници, се откроява потенциалът за производство на слънчева 
и вятърна енергия.  

По отношение на ветроенергийния потенциал, енергийната ветрова плътност, измерена в мощност 
за територията на общината е в порядъка на около 100-199W/m2  

От всички видове ВЕИ територията на общината притежава най-голям потенциал за производство 
на електро и топлоенергия от слънчева енергия. Средногодишното количество на слънчевото греене в 
общината е в рамките на 2 100 ч. /при 2 150 ч. средно за страната/.  

Всички сгради общинска публична и частна собственост трябва да преминат през програми за 
реализация на мерки за енергийна ефективност, а също така, общината ще подкрепя инициативи, такива 
мерки да бъдат реализирани и в частни сгради. От обществени сгради, приоритетни са сградите на 
общинската образователна, социална и здравна инфраструктури.  
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1.5.3 Водностопанска инфраструктура 

1.5.3.1 Водоизточници и водохващания 

По данни на Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район с център 
Пловдив, на територията на община Антон са изградени следните водохващания от повърхности води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване: 

• Повърхностен водоизточник река Дълбок дол, поречие - Марица; 

• Повърхностен водоизточник река Гушава, поречие - Марица; 

• Повърхностен водоизточник река Конски дол, поречие - Марица.  
 

1.5.3.2 Пренос и пречистване на води   

По данни на Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., общата дължина на 
изградената водопроводната мрежа на територията на областта през 2013 г. е 3 286 км, в т.ч. 2 100 км 
вътрешна мрежа и 1 186 км външна мрежа.  

Дължината на вътрешната водопроводна мрежа в община Антон е 14,7 км, която отрежда на 
общината последно място по разглеждания показател сред 22-те общини в област София. По отношение на 
дължината на външната водопроводна мрежа - 90,8 км, следва да отбележим, че представената стойност е 
обща за територията на три общини от областта - Пирдоп, Копривщица и Антон.  

Над 70% от водопроводната мрежа в областта, е представена от етернитови тръби, при стойност от 
около 25% за стоманените тръби.  

Голяма част от водопроводната мрежа на областно ниво е амортизирана, физически и морално 
остаряла, в резултат на което се отчитат загуби на вода в порядъка на около 54% от количеството вода, 
което постъпва във водопроводната мрежа.  

1.5.3.3 Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдеността на населението в област София е в порядъка на 98,9%. Водоснабдителните и 
канализационните системи на територията на 21 общини от област София /с изключение на община 
Ботевград/, се обслужват от ‘‘Водоснабдяване и канализация‘‘ ЕООД - София.  
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По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. броят на обитаваните жилища в община Антон е 602, близо 
98,2% /591 бр./ от които, използват обществен източник на водоснабдяване. Броят на жилищата, които 
ползват собствен източник на водоснабдяване е 3 /0,5%/, а други 6 жилища /близо 1%/ ползват обществено 
водоснабдяване и собствен водоизточник. Жилищата, в които няма източник на вода са 2 бр., които 
формират /0,3%/. 

 общо в градовете в селата 
Община Антон 602 - 602 
Обществено водоснабдяване 591 - 591 
Собствен водоизточник 3 - 3 
Обществено водоснабдяване и собствен 
водоизточник 6 - 6 

Няма източник на вода 2 - 2 
Таблица 20. Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране в община Антон към 01.02.2011 г. 
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

По данни на НСИ, към 01.02.2011 г. броят на жилищата в община Антон, свързани с обществена 
канализация, е 477, равняващи се на 79,2% общия брой жилища в общината. Тази стойност е по-висока от 
средната за област София - 73,7%. На второ място се нареждат жилищата, свързани със септична яма или 
друго пречиствателно съоръжение - 56 бр., или 9,3% от жилищата на общинско ниво. От друга страна, 20 
жилища /3,3%/ не се обслужват от канализационни услуги.  

 общо в градовете в селата 
Община Антон 602 - 602 
Свързана с обществена канализация 477 - 477 
Свързана с изгребна яма 11 - 11 
Свързана със септична яма или друго 
пречиствателно съоръжение 56 - 56 

Свързана с попивна яма 38 - 38 
Няма канализация 20 - 20 

Таблица 21. Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране в община Антон към 01.02.2011 г.  
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

В област София функционират седем Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води 
/СПСОВ/, които обслужват територията на осем населени места, и по-малко от 30% от жителите на 
областта. На територията на община Антон не е налична Селищна пречиствателна станция за отпадъчни 
води /СПСОВ/.  

http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/
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1.5.3.4 Основни изводи за състоянието на водностопанската инфраструктура в община Антон 

Дължината на вътрешната водопроводна мрежа, изградена на територията на община Антон, е в 
рамките на 14,7 км. Тази стойност е най-ниската за област София. Сред основните проблеми на 
водностопанската инфраструктура не само в общината, но и на областно ниво, се откроява амортизацията 
на водопроводната мрежа. Поради морално остарялата и амортизирана водопреносна мрежа на 
територията на област София и община Антон в частност, се отчитат загуби в порядъка на около 54% 
питейна вода при нейния пренос.  

По отношение на предоставяните канализационни услуги на територията на общината, към 
01.02.2011 г. малко над 79% /477 бр./ от жилищата в общината, са свързани с обществена канализация.  

В община Антон не е изградена СПСОВ, тоест в рамките на общината не са налични услуги за 
отвеждане на отпадъчни води. В резултат на това, понастоящем отпадните води на населението се 
заустват в речната мрежа или в септични ями. 

1.5.4 Телекомуникации 

На територията на община Антон се осъществява безпроблемен достъп до телефонни и пощенски 
услуги. Функционира един пощенски клон, чрез който се осъществява предаване на далекосъобщения и 
телефонизация. Телекомуникации се осъществяват, както чрез фиксирани телефонни постове, така и 
посредством мрежите на мобилните оператори.  

1.5.4.1 Информационно общество  

По данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г., осигуреността на 
обитаваните жилища с кабелна и сателитна телевизия, компютър и интернет на национално ниво се 
увеличава.  

През 2011 г. с компютър в дома си разполагат общо 693 лица, докато броят на хората с достъп до 
интернет е 613 души. Броят на жилищата, осигурени с кабелна телевизия /120 бр./, е по-малък от този на 
жилищата осигурени със сателитна антена /364 бр./.  
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 общо в градовете в селата 
жилища живеещи лица жилища живеещи лица жилища живеещи лица 

Кабелна телевизия 120 340 - - 120 340 
Сателитна антена 364 955 - - 364 955 
Компютър 197 693 - - 197 693 
Достъп до интернет 171 613 - - 171 613 

Таблица 22. Осигуреност на обитаваните жилища в община Антон с кабелна телевизия, сателитна антена, компютър и достъп до 
интернет през 2011 г. 
Източник: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/   

1.6 Екологично състояние и рискове 

1.6.1 Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на замърсяване 

На територията на община Антон няма условия от възникването на сериозни и трайни проблеми от 
екологичен характер. Това се дължи най-вече на ограничения брой промишлени предприятия. Независимо от 
това, е възможна проявата на краткотрайни неблагоприятни условия на средата, породени от: 

• замърсяване на атмосферния въздух от транспорта, нерегламентираните сметища и инцидентно 
възникващите пожари;  

• замърсяване на водите от селското стопанство, комунално-битовия сектор, нерегламентираните 
сметища, млекопреработвателната промишленост;  

• замърсяване и нарушаване на почвите от селското стопанство, отпадни води от комунално-битовия 
сектор, сметищата, строителните дейности и др; 

Като фактори, пораждащи потенциални проблеми с геоекологичен характер, могат да бъдат посочени 
нерегламентираната сеч, неконтролираното събиране на ядливи гъби и билки, прекомерното пашуване, 
бракониерството. Сред другите потенциални източници на замърсяване са дейностите, свързани с 
животновъдството - овцевъдство, говедовъдство, козевъдство.  

Преустановена е практиката на горене на стърнища, което води до унищожаване на хумусния слой и 
увеличаване риска за възникване на пожари. Пожарите въздействат отрицателно върху качеството на 
атмосферния въздух, биоразнообразието в региона, почвообразувателните процеси, регулирането на 
водните запаси, задълбочават ерозията и др. В тази насока се осъществява активна превенция.  

http://www.nsi.bg/
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1.6.2 Анализ на състоянието на компонентите на околната среда 

1.6.2.1 Атмосферен въздух 

Качеството на атмосферния въздух в обхвата на анализираната територия е под контрола на РИОСВ 
София, към която се включват област София - град, както и 22-те общини в обхвата на област София. Мрежа 
за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на община Антон като част от 
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/ - Подсистема Контрол качеството 
на атмосферния въздух /ККАВ/, няма изградена. На територията на РИОСВ София, функционира мобилна 
станция за ККАВ - Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /РОУКАВ/ Ботевград. 
Съгласно изискванията на наредба № 7 към ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/03.05.1999 г.), община Антон се отнася към 
районите, в който нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове.  

Сред основните източници на замърсяване на атмосферния въздух, се открояват: автомобилния 
транспорт /въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди/, неподдържаната пътна и прилежаща 
инфраструктура /ФПЧ10/, изгарянето на твърди горива в битовия сектор, промишлени инсталации, 
неблагоустроени територии, както и случаите на възникване на пожари. 

1.6.2.2 Повърхностни и подземни води 

На територията на община Антон не са определени пунктове за контрол качеството на 
повърхностните води от Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/. По данни на 
Изпълнителна агенция по околна среда, най-голямата река, протичаща през територията на общината - р. 
Тополница /ляв приток на р. Марица/, се отнася към І проектна категория. 

Сред основните емитери на вредни вещества на повърхностните водни обекти, притоци на р. 
Тополница на територията на общината, се открояват комунално-битовите води от общинския център - с. 
Антон. Към 2013 г. канализационната мрежа на населеното място, е без изградена пречиствателна станция 
за третиране на битово-фекалните отпадъчни води. Отпадъчните води се заустват в прилежащите дерета и 
реки притоци на р. Тополница без пречистване.  

Водоснабдяването в община Антон се обслужва от ‘‘В и К‘‘ ЕООД - София. По данни на Регионалния 
доклад за състоянието на околната среда за 2013 г., селищната канализация на с. Антон към дружеството, се 
отнася към по-големите емитери на производствени отпадъчни води по поречието на р. Марица. Селищната 
канализация се отнася към обектите, притежаващи разрешително за заустване на отпадъчни води. 
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Три от реките пресичащи територията на община Антон, са каптирани с цел удовлетворяване 
питейно-битовите нужди на населението. По отношение на водоснабдяването, следва да отбележим 
значителните загуби на питейна вода - близо 55% от водата, постъпваща във водопроводната мрежа.  
 Канализационната мрежа за отпадъчни води в общината, не е завършена. Сред нейните основни 
слабости се открояват: малките диаметри и наличието на множество места, в които се изливат замърсените 
води в реките. В тази връзка, съществува необходимост от нейната реконструкция и разширяване. Към 2011 
г. 79,2% /477 бр./ от жилищата в общината са свързани с обществена канализация /по-висока стойност от 
средната за областта/.  

1.6.2.3 Земи и почви 

Влияние върху състоянието на почвите оказват комплекс от фактори, сред които: особености на 
земеделското развитие на територията, възможности за напояване на земите, активност на ерозионните 
процеси, специфики на климатичното влияние и др.  

Земеделските територии /по фонд/ заемат най-голям дял в баланса на територията на община 
Антон - 69% /52 511 дка/. От друга страна, в баланса на територията не се включват територии за добив на 
полезни изкопаеми.  

В общината не са изградени пунктове за оценка замърсяването на почвите с тежки метали по 
източник на замърсяване автотранспорт и химизация. Препоръчва се използването на растително-защитни 
материали, които не съдържат медни съединения.  

На територията, контролирана от РИОСВ София, в рамките на София област са разположени 18 
склада за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, единият от 
които се намира в село Антон. 

Отсъстват наблюдения и върху вкисляването на почвата. В тази връзка като потенциален проблем се 
явява замърсяването на земите и почвите от нерегламентираните сметища. 

1.6.2.4 Биоразнообразие и защитени територии 

Особеностите на флористичното и фаунистично разнообразие в пределите на община Антон, се 
обуславя от физико-географското положение на територията, разположението й между Стара планина на 
север и Средна гора на юг, спецификата на протичащите антропогенни процеси и др. Биологичните ресурси 
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на общината имат важно стопанско значение за развитието на горско стопанство, лов и риболов, билкарство, 
туризъм.  

В териториалния обхват на община Антон се включват две защитени територии по силата на ЗЗТ: 
Защитена местност Въртопа /попадаща изцяло в обхвата на общината/ и Национален парк Централен 
Балкан - в северната част на община Антон са разположени 3 293,9 ха от парка /71 669,5 ха обща площ/. В 
рамките на общината се намират и пет защитени зони по НАТУРА 2000 за запазване на представителни 
местообитания и птици. 

Горите на територията на общината /по вид територия/, заемат близо 33,4% /25 432 дка/ от площта на 
общината. Те се стопанисват от Държавно горско стопанство гр. Пирдоп със седалище на 
административното управление на територията на едноименния град. ДГС Пирдоп включва землищата на 
седем общини от областта - Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и Чавдар. 
Стопанството има обща площ от 48 468 ха, в т.ч. 44 821 ха, или 92,5% - дървопроизводителна и 3 647 ха 
/7,5%/ - недървопроизводителна. Над 58% от дървопроизводителната площ е разположена в подпояса на 
нископланинските гори /горун, бук и ела/. Останалите около 42% се включват към обхвата на 
среднопланинския подпояс /бук, ела и смърч/.  

На територията на община Антон функционира Ловно рибарско сдружение Средногорие - гр. Пирдоп, 
с основен предмет на дейност лов и развъждане на дивеч, който представлява добра база за развитието на 
ловно стопанство. 

Потенциална заплаха за биоразнообразието в общината представляват пожарите, неконтролираното 
събиране на ядливи гъби и билки, бракониерството и изсичането на горите за огрев, незаконното пашуване. 
От голямо значение за опазване на биологичното богатство на общината е повишаването на 
информираността и общественото съзнание на населението.  

1.6.2.5 Зелени площи  

Зелената система на община Антон е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на 
територията на общината, чрез поддържане на екологична, рекреативна, естетическа и защитно-
мелиоративна функции.  

На територията на общината има два парка с площ 8 дка, като общо върху територията на община 
Антон създадените зелени площи са 15 дка.  
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1.6.3 Анализ на факторите на въздействие 

1.6.3.1 Отпадъци. Управление на отпадъците 

Община Антон е включена в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Сред 
сериозните екологични проблеми на територията на общината, се откроява този с твърдите битови 
отпадъци. Към момента в процес на реализация е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон, Копривщица, Панагюрище и Стрелча. С 
реализирането на проекта се цели да се постигне драстично намаляване на количествата отпадъци, 
насочени за депониране; преустановяване използването на нерегламентираните сметища и 
съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирано регионално депо. 

1.6.3.2 Акустична среда 

 В община Антон не съществуват предпоставки за голямо шумово натоварване. Във 
функциониращите промишлени предприятия шумът се ограничава в границите на конкретното производство 
или дейност и е в съгласие с Наредба 7 за Хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.  

 Експертната оценка за шумовото натоварване в община Антон е, че не се надвишават допустимите 
норми. Комунално-битовият шум се сформира от транспортния трафик. Няма данни за измерени превишени 
нива на ПДК в жилищни зони.  

1.6.3.3 Природна и техногенна радиоактивност 

Радиологичното състояние на околната среда се осъществява чрез Изпълнителна агенция по околна 
среда /ИАОС/ и лабораторията й за радиационни измервания, отговорна за осъществяването на мониторинг 
на обекти потенциални замърсители.  

Показателите, по които се извършват непрекъснати и периодични контролни наблюдения, са: 
радиационен гама фон; специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви, дънни 
утайки и отпадъчни продукти; обща бета - активност на води, обемна специфична активност на естествени и 
техногенни радионуклиди в аерозолни проби. 

Няма данни за отклонения от естествените стойности и надфонови превишения. 
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Директива ,,Севезо‘‘ II /Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии/ има за цел 
предотвратяване на опасностите от големи аварии, свързани с опасни химични вещества и ограничаване на 
последствията от тях както за хората, така и за околната среда.  

С цел предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията 
от тях за живота и здравето на хората и околната среда, всеки оператор на ново или действащо 
предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се съхраняват опасни вещества, е длъжен да 
го класифицира като: предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, или предприятие, 
което не подлежи на издаване на разрешително по чл. 104 от ЗООС. 

По данни на Регионалния доклад за състоянието на околната среда за 2013 г. на РИОСВ - София, 
на територията на областта се намират общо 23 обекта с висок и нисък рисков потенциал, в т.ч. 9 бр. с 
висок и 14 бр. с нисък рисков потенциал. На територията на общината се намира Петролна база с. Антон с 
оператор ДА ‘‘Държавен резерв и военно временни запаси‘‘ гр. София - предприятие, отнасящо се към 
обектите с нисък рисков потенциал.  

1.6.4 Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда 

Благоприятно въздействие в стремежа към ограничаване негативното влияние на екологичните 
проблеми, наблюдавани в община Антон, следва да окаже изпълнението на редица конкретни мерки и 
дейности с общинско, надобщинско и регионално значение, предвидени в Областната стратегия за развитие 
на Софийска област 2014-2020 г.  

На територията на община Антон действа Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане 
на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на 
територията на община - Антон, приета през декември 2011 г., изменена и допълнена през юни 2012 г.  

1.6.5 Изводи за целите на SWOT анализа въз основа анализа на екологично състояние на 
територията на общината: 

• Качеството на атмосферния въздух отговаря на стандартите и не създава здравен риск за 
жителите на община Антон; 

• Селищната канализация на с. Антон към дружеството, се отнася към един от по-големите 
емитери на производствени отпадъчни води по поречието на р. Марица; 
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• Комунално-битовите води на с. Антон влизат в ролята на един от основните емитери на вредни 
вещества на повърхностните водни обекти, притоци на р. Тополница; 

• На територията на община Антон не функционира пречиствателна станция за третиране на 
битово-фекалните отпадъчни води; 

• Сериозен проблем от екологичен характер, се явява директното заустване на отпадъчните води в 
прилежащите дерета и притоци на р. Тополница;  

• Отчитат се значителни загуби на води по водоснабдителната система. Наложителна е 
реконструкция и рехабилитация на съоръженията;  

• Канализационната мрежа на територията на общината не е завършена. Съществува 
необходимост от нейната реконструкция и разширяване; 

• Община Антон е включена към системата за сметосъбиране на битови отпадъци. В ролята на 
екологичен проблем се явява нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от страна на 
населението;  

• В рамките на общината се намират защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000, 
наличието на които оказва благоприятно влияние върху качеството на живот на хората. По 
отношение на биологичното разнообразие, от икономическо значение са горските ресурси, 
лечебните растения, животински видове с ловно стопанско значение. Наред с материалните 
ресурси следва да се отбележи високата значимост на поддържащите и регулиращите функции 
на горите, защитените територии и защитените зони по отношение на природните баланси, 
качеството на водите, атмосферния въздух и почвите, предотвратяването на рискови явления 
като пожари, ерозия, гравитационна деструкция и др. 

1.7 Териториално развитие 

Особеностите на териториалното развитие на община Антон са резултат от влиянието на множество 
фактори от различно естество: 

- характеристики на релефа и баланс на територията - земеделски и горски площи, оказали влияние 
върху структурата на общинската икономика и наследените производствени традиции на 
населението; 

- специфика на демографските процеси - стойности на ключови демографски показатели, 
териториално разпределение на населението; 

- количествени и качествени параметри на различните видове инфраструктура. 
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Общината се състои от 1 населено място - общинският център село Антон, където е разположено 
кметството на общината.  

Особеностите на териториалното развитие се намират в пряка връзка с динамиката на населението. 
В тази връзка, проследяването на промяната в неговия брой за един достатъчно дълъг времеви период ще 
разкрие проявяващата се тенденция на протичащите демографски процеси. 

В периода 1934-2013 г., динамиката на населението на община Антон се характеризира с два ясно 
изразени подпериода: на нарастване жителите на общината в годите от 1934 до 1975 г. включително, след 
което започва постепенно намаление. В резултат на това намаление, към 31.12.2013 г. населението на 
общината достига най-ниска стойност за целия период 1934-2013 г. - 1 510 души.  

Констатираното намаление в стойността на показателя в периода между първата и последната 
изследвани години, е в порядъка на 8,4%, равняващи се на 138 д. В сравнение с годината с отчетен най-
голям брой население обаче - 2 261 д. /стойност към 31.12.1946 г./, намалението в броя на жителите на 
общината към 31.12.2013 г., е в рамките на 33,2%, равняващи се на 751 д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 23. Динамика на населението на община Антон по преброявания за периода 1934-2012 г. 
По данни на: Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/ 

Административно-териториалните и териториалните единици в страната са категоризирани на база 
селищните функции, които изпълняват. Според стойностите на утвърдените критерии и показатели за 
категоризиране, населените места в страната попадат в осем функционални категории. Повишението на 
номера на функционалната категория се свързва с отслабващите селищни функции и потенциал на 
съответното населено място. 
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Функционалното категоризиране на населените места в Р. България се извършва на база 
отчитането на четири групи критерии, всеки от които включва показатели от основен и допълващ тип. 

Критерии Показатели Вид Източник на информация  
Демографски 1. Население - брой  Основен  НСИ 

2. Коефициент на възрастова зависимост - 
% /население на 65 и повече години на 100 
лица 15-64 години/ 

Допълващ НСИ 

Урбанизационен 3. Относителен дял на масивните жилища и 
жилищата със стоманобетонна носеща 
конструкция от общо построени жилища /%/ 

Основен  НСИ 

4. Новопостроени /за последните 5 години/ 
към общия брой жилища /%/ 

Допълващ НСИ 

Инфраструктура 
 
Транспортна и 
техническа 

5. Достъп до автомагистрала и пътища I, II и 
III клас 

Основен Министерство на 
регионалното развитие 

6. Наличие на жп гара или спирка и 
обслужваща инфраструктура 

Допълващ ,,БДЖ‘‘ ЕАД 

7. Относителен дял на електрифицираните 
жилища от общия брой /%/ 

Допълващ НСИ 

8. Степен на газификация - относителен дял 
на газифицираните от общия брой жилища 
/%/ 

Допълващ НСИ 

Околна среда 9. Относителен дял на жилищата, свързани 
към градска канализация /%/ 

Основен  НСИ 

10. Наличие на селищни пречиствателни 
станции за отпадъчни води  

Допълващ Национално сдружение на  
общините в Р. България  

11. Организирано събиране на отпадъците Допълващ Национално сдружение на  
общините в Р. България 

Комуникационна 12. Относителен дял на домакинствата с 
достъп до интернет /в т.ч. широколентов/ - % 

Основен  НСИ 

13. Осигурена пощенска услуга Допълващ ,,Български пощи‘‘ ЕАД 
Социална 14. Съотношение брой амбулатории за 

първична и специализирана медицинска  
помощ към население 

Основен Министерство на 
здравеопазването 

15. Медицински центрове, диагностично- 
консултативни центрове /брой/ 

Допълващ Министерство на 
здравеопазването 

16. Детски градини и училища /брой/ Основен Министерство на 
образованието и науката 

17. Обслужващи звена за социални услуги Допълващ Национално сдружение на  
общините в Р. България 

Селищно-
административни и 
културни функции  

18. Селищно-административни функции 
/ниво/ 

Основен Публична информация 

19. Културна значимост /брой читалища, 
културни ценности с национално и  
световно значение/ 

Допълващ Публична информация 

Таблица 23. Критерии и показатели за категоризиране на населените места в Р. България  
Източник: Решение № 921 от 16 декември 2011 година за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, 
кметствата, районите и населените места в Република България  
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 По данни на Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за утвърждаване категоризация на общините и категоризация на населените места в 
Република България, територията на община Антон и респективно едноименното село се отнасят към пета 
функционална категория. 

Според Националната концепция за пространствено развитие на Р. България 2013-2025 г., 
общинският център село Антон спада към центровете от пето йерархично ниво. В рамките на страната към 
тази категория се включват 139 центъра, дефинирани като много малки градове и села, центрове с 
общинско значение за територията на съответните общини. В обхвата на Югозападния район от ниво 2, 
като центрове от пето ниво са категоризирани 28 центъра. 

1.8 Административен капацитет 

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти 
на ЕС в България /ИСУН/, актуална към юни 2014 г., на територията на община Антон се осъществяват 
проекти, финансирани по линия на Оперативна програма ,,Регионално развитие‘‘ и Оперативна програма 
,,Административен капацитет‘‘. Общо изплатените средства по двата проекта са на обща стойност от 
447 323 лв., в т.ч. 397 490 лв. по проекта, реализиран по линия на ОП ,,Регионално развитие‘‘ и 49 833 лв. по 
проекта, осъществяван по линия на ОП ,,Административен капацитет‘‘ /проектът е със статус 
,,регистриран‘‘/.  

По данни на ИСУН в община Антон е реализиран проект с наименование ,,Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и Методий‘‘ - с. Антон, община Антон‘‘ на стойност 225 990 лв.  

Наименование на проекта Начална 
дата/дата на 
приключване 

Описание на проекта Общо 
изплатени 
средства 

Оперативна програма Регионално развитие 
Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ОУ ‘‘Св. Св. Кирил и 
Методий‘‘ - с. Антон, община Антон 

13.12.2010/ 
13.02.2012 

Проектът е насочен към увеличаване 
на възможностите за просперитет и 
развитие на община Антон, 
посредством изграждане на устойчива 
и ефективна образователна 
инфраструктура.  

225 990 BGN 

Приключени проекти с бенефициент община Антон /по линия на Оперативните програми, действащи в Р. България/ 
По данни на: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 
/ИСУН/, http://umispublic.minfin.bg/  
 
 
 
 

http://umispublic.minfin.bg/
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Наименование на проекта Начална 
дата/дата на 
приключване 

Описание на проекта Общо 
изплатени 

средства до 
момента  

Оперативна програма Регионално развитие 
Мерки за предотвратяване на 
наводнения за обекти: река Гушева и 
река Селска на територията на село 
Антон, община Антон 

01.06.2011/ 
18.03.2014 

Основна цел на проектното 
предложение е да увеличи 
възможностите за просперитет и 
развитие на община Антон, чрез 
подобряване качеството на околна 
среда и превенция на риска, 
изграждайки устойчива, безопасна и 
сигурна инфраструктура, включително 
и за предотвратяване на наводнения, 
именно - почистване на речното 
корито и изграждане на корекции. 

397 490 BGN 

Оперативна програма Административен капацитет - посоченият проект е със статус ‘‘регистриран‘‘ 
Повишаване компетентността и 
уменията на служителите в 
администрацията на община Антон 

01.04.2013/ 
01.04.2014 

Проектът е насочен към повишаване 
капацитета на общинските служители 
в Антон за постигане на по-висока 
ефективност и ефикасност при 
изпълнение на задълженията им. 

49 833 BGN 

Проекти в процес на изпълнение с бенефициент община Антон /по линия на Оперативните програми, действащи в Р. 
България/ 
По данни на: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 
/ИСУН/, http://umispublic.minfin.bg/ 

1.9 SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Географско положение и общ профил Географско положение и общ профил 

- Неголяма отдалеченост от столичния град София; - Особености на природноресурсния потенциал /релеф, 
почви, климат/, играещи ролята на фактор, ограничаващ 
развитието на земеделското производство; 

- Наличие на първокласен път I-6, осъществяващ 
транспортна връзка между градовете София и Бургас; 

 

- Богато биоразнообразие - наличие на защитени територии 
и защитени зони. 

 

Икономическо развитие Икономическо развитие 

- Развитие на дейности, отнасящи се към трите икономически 
сектора /първичен, вторичен, третичен/; 

- Развитие на земеделско производство, предимно за 
удовлетворяване собствените нужди от земеделски 
продукти; 

- Наличие на потенциал за развитието на алтернативен вид 
екологосъобразен туризъм. 

- Слабо развит вторичен сектор; 

 
 
 
 
 

- Неоползотворен потенциал за развитието на туристическа 
дейност.  

http://umispublic.minfin.bg/
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Социална сфера и човешки ресурси Социална сфера и човешки ресурси 
- Стремеж към развитие на широк кръг от социални услуги, 
предоставяни в рамките на общността.  

- По-неблагоприятни стойности на основните демографски 
показатели /динамика, раждаемост, смъртност и естествен 
прираст/, отреждащи по-неблагоприятна позиция, спрямо 
тази на страната, района от ниво 2, областта и голяма част 
от общините в област София; 

 - Ясно изразена тенденция на намаление на броя на 
населението в общината; 

 - Критично ниски стойности на раждаемостта; 

 - Регресивна възрастова структура на населението; 

Инфраструктурно развитие Инфраструктурно развитие 
- Пътна мрежа, представена от важни транспортни артерии с 
национално и регионално значение;  

- Незадоволителни параметри на четвъртокласните пътища 
и на уличната мрежа;  

- Добри параметри на електроснабдителната система;  - Голяма част от водопроводната мрежа е амортизирана, 
фактически и морално остаряла; 

 - Липса на пречиствателна станция за пречистване на 
отпадъчни води на територията на общината. 

Околна среда Околна среда 
- На територията на община Антон не се наблюдават 

сериозни проблеми от екологичен характер.  
- Наличие на екологични проблеми, свързани с директното 
заустване на отпадъчни води и изхвърляне на отпадъци на 
нерегламентирани за тази цел места.  

Териториално развитие Териториално развитие 
 - Пета степен на функционална категоризация /при последна 

осма категория/ на общинския център - с. Антон.  
Административен капацитет Административен капацитет 
- Наличен капацитет за административно обслужване на 
гражданите. 

- Ограничени възможности за самофинансиране 
изпълнението на важни общественозначими проекти. 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Географско положение и общ профил 
- Оползотворяване в оптимална степен на възможностите 
на природноресурсния потенциал за развитие на 
територията. 

Географско положение и общ профил 
- Засилване на различията в степента на развитие, които 
съществуват между отделните общини в териториалния 
обхват на София област. 

Икономическо развитие Икономическо развитие 
- Повишаване възможностите за развитие на земеделското 
производство; 

- Затвърждаване слабата позиция на местната икономика в 
икономическото развитие на областта;  

- Подобряване икономическите позиции на община Антон, в 
резултат на успешно осъществени предприемачески 
инициативи;  

- Продължаващо влияние на факторите, оказващи задържащ 
ефект върху развитието на туризма.  

- Стартиране на съвместни регионални инициативи и 
партньорства в сферата на приоритетни за развитие 
икономически дейности. 

 

Социална сфера и човешки ресурси Социална сфера и човешки ресурси 

- Продължаване политиката за предоставяне на възможно 
най-широк кръг от социални услуги в рамките на общността; 

- Засилване негативното влияние на протичащите 
демографски процеси на територията на общината;  

- Подобряване състоянието на обектите на различните - Увеличаване на риска от социално изключване и изолация 
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видове инфраструктура, имащи пряко отношение към 
качеството на живот на хората. 

на уязвими групи от обществото. 

Инфраструктурно развитие Инфраструктурно развитие 

- Подобряване количествените и качествени параметри на 
техническата инфраструктура в общината. 

- Влошаване състоянието на техническата инфраструктура, 
поради ограничените възможности за реализация на 
инфраструктурни проекти. 

Околна среда Околна среда 
- Провеждане на политика, насочена към опазване 
компонентите на околната среда в общината.  

- Проявление на проблеми от екологичен характер, породени 
от неспазването на екологични норми и изисквания. 

Териториално развитие Териториално развитие 

- Развитие на среда, благоприятстваща стартирането на 
успешни инициативи за териториално сътрудничество. 

- Неоползотворяване на съществуващите възможности за 
сътрудничество на различни териториални нива.  

Административен капацитет Административен капацитет 

- Изграждане на капацитет за реализация на обществено 
значими проекти, насочени към подобряване качеството и 
стандарта на живот; 

- Засилване неблагоприятното влияние на постигнатата 
недостатъчна степен на сътрудничество между различните 
управленски структури. 

- Развитие на условия за реализация на партньорства при 
финансирането на различни проектни инициативи.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020 г. 

2.1 Предпоставки за формулиране на стратегическата рамка за развитие 

Програмният период 2014-2020 г. предоставя нови възможности за стратегическо планиране на 
териториалните единици в Р. България. Неотменна част от процеса на планиране представлява прилагане 
принципа на приемственост между стратегическите документи на различни териториални нива в страната. 
Разработването на стратегическата част на Общинския план - в неговата роля на основен стратегически 
документ за местно развитие, следва да се обвърже с разработените стратегически документи на областно, 
регионално и национално ниво.  

Разработването на плана като стратегически документ е неотменна интегрална част от системата за 
стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в страната.  

С цел успешно прилагане възприетия принцип на приемственост, и отчитайки интегралната същност 
на документа за местно развитие, предстоящото формулиране на стратегически цели и приоритети за 
развитие на общината до 2020 г., следва да се обвърже с тези на национално, регионално и областно ниво.  

Разработването на стратегическата част на Общинския план на община Антон, отчита ключовите 
постановки на Стратегията ,,Европа 2020‘‘ - в нейната роля на основен документ на политиката за 
регионално развитие на ЕС за периода след 2013 г. Стратегията дефинира три приоритетни области на 
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европейската кохезионна политика, целящи постигане на икономическо, социално и териториално 
сближаване.  

Приоритетни направления на Стратегията ,,Европа 2020‘‘ 
Интелигентен растеж - икономика на знания и иновации 
Устойчив растеж - нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност чрез ефективно използване на 
ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно предприемачество 
Приобщаващ растеж - паралелно развитие и на традиционна икономика с висока заетост на 
нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за социално и териториално 
сближаване 

Изпълнението на утвърдените приоритетни направления, следва да се реализира посредством пет 
водещи цели, засягащи ключови въпроси като заетост, иновации, глобални заплахи от климатични промени 
и енергийна зависимост, образование и бедност. За всяка цел са дефинирани индикатори за измерване на 
напредъка и равнища за 2020 г.:  

,,Европа 2020‘‘ - водещи цели и равнища до 2020 г. 
1. Трудова заетост - Работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години 
2. Научноизследователска и 
развойна дейност /НИРД/ 

- Инвестиране на 3% от БВП на ЕС в НИРД 

3. Изменение на климата и 
устойчивост на енергетиката  

- Намаляване на емисиите на парникови газове с 20% /или с до 30%, ако 
бъдат изпълнени условията/ спрямо 1990 г. 
- Добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници; 
- Увеличаване на енергийната ефективност с 20% 

4. Образование - Намаляване на равнището на ранното прекратяване на средното 
образование под 10% 
- Поне 40% от 30-34 годишните със завършено висше образование 

5. Борба с бедността и 
социалното включване  

- Поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално 
изключване хора 

В процеса на разработване на Общинския план за развитие на община Антон 2014-2020 г., са 
отразени целите и приоритетите, формулирани в следните стратегически документи от по-високо 
териториално ниво:  

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. - в нейната 
роля на основен документ, който очертава стратегическата рамка на държавната политика в 
областта на регионалното развитие. Ключови моменти в Стратегията са постигане на 
балансирано и устойчиво развитие, преодоляване на териториалните различия, постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
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- Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. - 
утвърдените в Регионалния план специфични дългосрочни цели и приоритети за развитие, 
следва да намерят отражение и в документа за местно развитие. 

- Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. - представлява основен 
свързващ документ между стратегическия документ за местно развитие /Общинския план/ и 
стратегическите документи от по-високо териториално ниво /Националната стратегия за 
регионално развитие и Регионалния план за развитие/.  

Предвид ролята на Областната стратегия за формулиране стратегическата рамка за развитие на 
община Антон, при разработването, пряко се отчитат препоръките и насоките, отправени в Стратегията за 
развитие на Софийска област.  

Важен структурен елемент на Областните стратегии за развитие са Стратегическите насоки за 
разработване на целите и приоритетите на плановете за развитие на общините в обхвата на съответната 
област. В Областната стратегия за развитие на Софийска област са разработени общи насоки, очертаващи 
основните принципи и условия, който да бъдат отчетени в процеса на местно стратегическо планиране на 
територията на 22-те общини в областта.  

2.2 Визия, цели и приоритети за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. 

Формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г., 
следва да се извърши на базата следните важни постановки: 

- В резултат на извършения анализ на социално-икономическото развитие /състояние на 
местната икономика, социална сфера и човешки ресурси, инфраструктурно развитие, 
екологично състояние/, бяха констатирани проблемите със задържащ ефект върху 
развитието на общината. 

- От гледна точка на приемствеността, трябва да се отбележи, че Общинският план за 
развитие на община Антон 2007-2013 г., е разработен преди приемането на Р. България в 
ЕС. Поради това съвсем естествено, в процеса на неговото разработване, не са отчетени 
множество фактори, проявили своето влияние след 2007 г. 

- Понастоящем регионалното развитие в страната се осъществява при нови/променени 
условия, продиктувани от проявата на някои специфични фактори с отрицателно влияние 
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върху развитието. Един от тези фактори е настъпилата световна финансова и икономическа 
криза, последиците от която продължават да се проявяват. 

Предвид посоченото дотук, може да се направи извода, че новите социално-икономически 
реалности в страната налагат необходимостта от преосмисляне на целите и приоритетите за развитие на 
община Антон за периода 2014-2020г. Същата констатация е валидна и за визията за развитие на 
общината, която следва да се отличава с висока степен на съответствие със съвременните условия. 

В тази връзка, е формулирана следната ВИЗИЯ за развитие на община Антон за периода 2014-
2020г.:  

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН 2014-2020 г. 

ОБЩИНА АНТОН - СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВО 
И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, СЪХРАНЕНА ОКОЛНА СРЕДА, УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПАРТНЬОРСКИ 
ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Визията за развитие на община Антон в периода 2014-2020 г. е формулирана в следствие 
отчитането на средно- и дългосрочните цели на провежданата регионална политика, утвърдени в 
разработените стратегически документи на областно, регионално  и национално ниво.  

Постигането на визията за развитие на общината трябва да се реализира посредством 
изпълнението на йерархично структурирани стратегически цели, приоритети, специфични цели, мерки, 
дейности и конкретни проекти. В процеса на тяхното разработване следва да се вземат под внимание както 
съществуващите потребности на местното население /установени в аналитичната част на документа/, така 
и да се отчете степента на реализуемост на предложените приоритети, цели и мерки. Следователно, 
ключов момент за успешното изпълнение на Общинския план за развитие на община Антон се явява 
постигането на синхрон между аналитичната, стратегическата и управленската част на документа за местно 
развитие.   
 Териториалният модел за полицентрично развитие на страната, утвърден в Националната 
концепция за пространствено развитие на Р. България 2013-2025 г., следва да намери отражение на 
местно/общинско ниво, чрез създаване на условия за успешна реализация на инициативи за 
сътрудничество на различно териториално ниво в периода 2014-200 г.  
 Дефинираните приоритетни области на Общинския план за развитие на община Антон 2014-2020г., 
съответстват на общоприетия европейски принцип на икономическо, социално и териториално сближаване: 
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• Икономическо сближаване - стимулиране на конкурентоспособността, иновациите и знанието, с цел 
намаляване различията в стойностите на основни икономически показатели; 

• Социално сближаване - повишаване на стандарта /заетост, доходи, потребление, екология/ и 
качеството на живот /здравеопазване, социални услуги, образование, култура/ на населението; 

• Териториално сближаване - включва различни форми и мащаби на териториално сътрудничество 
/трансгранично, междурегионално, транснационално/. 

 Разглеждат се три йерархично определени нива на териториално сближаване: европейско /между 
регионите на Общността/, национално /между българските райони/, вътрешнорегионално ниво /между 
общините в отделните райони и области/.  
 Ключов момент в разработването на стратегическата част на документа за местно развитие е 
прилагането на интегриран /комплексен/ подход при приоритизирането на съответните цели, мерки и 
дейности за изпълнение в периода до 2020 г. Комплексното отчитане на проблемите в различни сфери на 
развитието, в комбинация с дефинирането на конкретни взаимосвързани мерки за развитие е основен 
момент в изпълнението на Общинския план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г.  
 Разглежданият подход е общоприет на европейско ниво и влиза в ролята на неотменна част на 
провежданата регионална политика на ЕС.  
 В резултат на посочените постановки бе формулирана следната главна цел на Общинския план за 
развитие на община Антон за 2014-2020 г.:  

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.: 

ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВОДЕЩО КЪМ ПОВИШЕНО 
КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, ПАРАМЕТРИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНАТА 
СРЕДА, РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСПЕШНИ ПАРТНЬОРСКИ ПРАКТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РАЗЛИЧНИ 
ТЕРИТОРИАЛНИ НИВА  

 На база дефинираната главна цел на настоящия документ са определени следните четири 
приоритетни области за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г.: 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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 В процеса на разработване на стратегическата част на общинския план e спазена следната 
йерархична последователност на структурните елементи, определена в Методическите указания за 
разработване на Общински планове за развитие /2014-2020 г./:  

• Стратегически цели - една за всяка от формулираните четири приоритетни области; 

• Определяне на приоритети, посредством които да се изпълнят стратегическите цели; 

• Формулиране на специфични цели за постигане на всеки от приоритетите; 

• Определяне на конкретни мерки, чрез реализацията на които да се постигнат дефинираните 
специфични цели. 

 На база тези постановки са формулирани следните четири стратегически цели за развитие на 
община Антон за периода 2014-2020 г.: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО 
НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И 
СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4. СТАРТИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО 
СБЛИЖАВАНЕ  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
1 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.  
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕСТНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

 Стратегическа цел 1 съответства на общоприетия европейски принцип за икономическо сближаване, 
насочен към намаляване различията в стойностите на основни икономически показатели, чрез стимулиране 
конкурентоспособността на местните икономики.  
 Разглежданата цел е насочена към развитие на условия за икономическо развитие в община Антон, 
на база собствения потенциал на територията. В периода 2014-2020 г. общината следва да се концентрира 
върху реализацията на ясно формулирани и преди всичко реализуеми мерки, посредством които да се 
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създадат подходящи условия за развитие на икономиката в общината, както и за привличане на 
инвеститорски интерес.  
  Привличането на инвеститорски интерес към територията на община Антон е ключов момент в 
стремежа към повишаване конкурентоспособността на местната икономика. Предвид настоящите условия, в 
които се извършва социално-икономическото развитие в страната, отделните общини се конкурират активно 
по между си в процеса на привличане на инвеститорски интерес.  
 В тази връзка можем да твърдим, че недостатъчната инвестиционна атрактивност на територията 
влиза в ролята на фактор, оказващ негативен ефект върху нейното икономическо развитие. Поради тази 
причина, неотменна част от разглежданата Стратегическа цел 1, се явява създаването на благоприятна 
среда за привличане на инвеститорски интерес към територията на община Антон.  
 Изпълнението на конкретни приоритети, специфични цели, мерки, дейности и проекти, може да 
получи финансова подкрепа по линия на Оперативните програми, действащи в страната в периода 2014-
2020 г.: ,,Конкурентоспособност на българската икономика‘‘, ,,Региони в растеж‘‘, както и по Програма за 
развитие на селските райони. 
 За постигане на Стратегическа цел 1, е заложено изпълнението на следните приоритети: 

1.1 Приоритет 1.1. Създаване на условия за подобряване позициите на местната икономика 

1.2 Приоритет 1.2. Развитие на благоприятна среда за привличане на инвестиции. Развитие на 
партньорства 

1.3 Приоритет 1.3. Създаване на условия за развитие на туристическия сектор 

Приоритет 1.1. Създаване на условия за подобряване позициите на местната икономика 

 Приоритет 1.1. съответства пряко на Стратегическа цел 1, насочена към повишаване 
конкурентоспособността на икономиката на община Антон, чрез използване на собствения/местен 
потенциал на територията.  

1.1.1 Специфична цел 1.1.1. Развитие на подходяща среда, подкрепяща предприемачески 
инициативи в община Антон  

1.1.1.1 Мярка 1.1.1.1. Подкрепа за инициативи на СГО, насочени към обучения, преквалификация, 
разпространение на добри практики и информация сред предприемачите и работната сила 
от община Антон 

1.1.1.2 Мярка 1.1.1.2. Подкрепа за инициативи на СГО, насочени към опазването на околната среда, 
културното наследство и традициите на местните жители 
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1.1.1.3 Мярка 1.1.1.3. Създаване на експертен екип за подкрепа на инвеститори 

Приоритет 1.2. Развитие на благоприятна среда за привличане на инвестиции. Развитие на 
партньорства 

 Стремежът към привличане на инвеститорски интерес към територията на община Антон играе 
ролята на ключов фактор за повишаване конкурентоспособността на местната икономика. На база този 
основен момент можем да твърдим, че осигуряването на благоприятни инвестиционни условия следва да се 
превърне в неотменна част в процеса на формулиране стратегическата рамка за развитие на общината за 
периода 2014-2020 г.  

В процеса на привличане на инвестиции общината се конкурира с множество други общини, голяма 
част от които се отличават с по-добра инвестиционна атрактивност. В тази връзка, Приоритет 1.2. е насочен 
към развитие на подходяща среда, предоставяща административни облекчения за бизнеса, както и 
повишаване на информационната обезпеченост по отношение възможностите за инвестиционна дейност в 
общината. Неотменен структурен елемент на приоритета, се явява и реализацията на мерки за развитие на 
успешни партньорски инициативи между заинтересовани страни на различни териториални нива. 

1.2.1 Специфична цел 1.2.1. Подобряване на административните услуги за бизнеса и реализиране 
на успешни партньорства 

 

1.2.1.1 Мярка 1.2.1.1. Създаване на експертен екип към община Антон в подкрепа на местната 
администрация при реализирането на проекти с инвестиционен характер  

1.2.1.2 Мярка 1.2.1.2. Реализиране на инициативи и партньорства със СГО, подкрепящи 
комуникацията с организации на инвеститори и работодатели 

Приоритет 1.3. Създаване на условия за развитие на туристическия сектор 

Територията на община Антон притежава потенциал за развитие на туристическа дейност, който към 
момента можем да определим като неоползотворен. Експертният екип отчита съществуващия потенциал и 
взема под внимание един от общоприетите европейски принципи за развитие на алтернативен 
екологосъобразен вид туризъм, в неговата роля на важна перспективна ниша в туристическото търсене и 
предлагане. На тази база, считаме че в периода 2014-2020 г. общината следва да насочи своите усилия към 
създаване на благоприятна среда и създаване на възможности за практикуване на алтернативни видове 
туризъм. Ключов момент се явява първостепенното отчитане на екологичния фактор и стриктното спазване 
на екологични норми на поведение.  
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1.3.1 Специфична цел 1.3.1. Оползотворяване на съществуващия потенциал за развитие на 
алтернативни форми на туризъм  

1.3.1.1 Мярка 1.3.1.1. Подкрепа за проекти, създаващи условия за включване в туристически 
маршрути на защитени и културни обекти на територията на община Антон 

1.3.1.2 Мярка 1.3.1.2. Реализиране на публично-частни партньорства с цел създаване на 
туристически атракциони и анимации с висока добавена стойност 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.  
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ И ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ  

 Стратегическа цел 2 съответства на общоприетия европейски принцип за социално сближаване, 
насочен към постигане на повишен стандарт и качество на живот. При изпълнението на целта ще се 
подкрепят приоритети, мерки, дейности и проекти, целящи създаването на условия за повишаване 
заетостта, доходите и потреблението на населението. В ролята на ключов елемент се явява подобряване 
параметрите на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура.  
 Във връзка с наблюдаваната в община Антон тенденция на застаряване на населението и 
произтичащите в тази връзка специфични потребности на хората се налага стремежът към повишаване 
нивото и подобряване достъпа до социални услуги.   
 На база естеството на проблемите в развитието на социалната сфера /установени в аналитичната 
част на стратегическия документ/ и потребностите на местните жители, са дефинирани следните 
приоритети за изпълнението на Стратегическа цел 2: 

2.1 Приоритет 2.1. Създаване на условия за трудова заетост и намаляване на риска от социална 
изолация 

2.2 Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие 
на младите хора  

2.3 Приоритет 2.3. Повишаване качеството на медицинското обслужване и подобряване на 
достъпността до здравни услуги 

2.4 Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и 
развитие на културното наследство 
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2.5 Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните 
услуги за гражданите 

Приоритет 2.1. Създаване на условия за трудова заетост и намаляване на риска от социална изолация 

 Създаването на условия, подобряващи възможностите за трудова заетост и повишаване доходите 
на местните жители, съответства пряко на стремежа към повишаване жизнения стандарт и качество на 
живот. В тази връзка, основен акцент следва да се постави върху лицата в неравностойно положение, 
попадащи сред най-уязвимите групи на пазара на труда.  

 Във връзка с провежданата социална политика на деинституционализация в страната и предвид 
специфичните потребности от социално обслужване на уязвимите обществени групи, считаме, че основните 
усилия в тази посока следва да се насочат към разработването и предоставянето на възможно най-широк 
кръг от социални услуги, предоставяни в рамките на общността.  

2.1.1 Специфична цел 2.1.1. Развитие на условия за трудова заетост и реализация на трудовия 
пазар  

2.1.1.1 Мярка 2.1.1.1. Подкрепа за проекти, дейности и програми за добиване и/или повишаване на 
професионалната квалификация на човешките ресурси  

2.1.1.2 Мярка 2.1.1.2. Подкрепа за публични и частни проекти, насърчаващи младежката заетост  

2.1.2 Специфична цел 2.1.2. Развитие на социалните услуги на територията на община Антон  

2.1.2.1 Мярка 2.1.2.1 Реализиране на проекти за разширяване спектъра и обхвата на социалните 
услуги, предоставяни в общността  

2.1.2.2 Мярка 2.1.2.2. Реализиране на проекти, водещи до разширяване на услугата социален 
патронаж и обществена трапезария 

2.1.3 Специфична цел 2.1.3. Подобряване на условията за лична и обществена сигурност 

2.1.3.2 Мярка 2.1.3.1. Реализиране на проекти за видеонаблюдение на територията на община Антон 

Приоритет 2.2. Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие на 
младите хора  

 Конкурентоспособността и възможностите за реализация на човешките ресурси на трудовия пазар, 
зависят изключително от качеството и степента на полученото образование. Отчитайки тази особеност, 
Приоритет 2.2. цели създаване на възможности за подобряване качеството на образователната система и 
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развитие на условия за равнопоставен достъп до обектите на образователната инфраструктура за всички 
жители на община Антон.  

2.2.1 Специфична цел 2.2.1. Модернизиране на общинската образователна инфраструктура 

2.2.1.1 Мярка 2.2.1.1. Реализиране на проекти за ремонт, обновление и енергийна ефективност на 
обекти на образователната инфраструктура публична общинска собственост  

2.2.1.2 Мярка 2.2.1.2. Реализиране на проекти за доставка на учебни мебели и учебно оборудване в 
обекти на образователната инфраструктура публична общинска собственост  

2.2.2 Специфична цел 2.2.2. Развитие на условия за подобряване обвързаността между 
квалификацията на човешките ресурси и потребностите на трудовия пазар   

2.2.2.1 Мярка 2.2.2.1. Подкрепа на дейности и проекти, насочени към повишаване дела на младите 
хора с повишена степен на образование  

Приоритет 2.3. Повишаване качеството на медицинското обслужване и подобряване на 
достъпността до здравни услуги 

 Качеството на предоставяните здравни услуги зависи от редица фактори, сред които: състоянието 
на материално-техническата база, квалификацията на медицинския персонал, възможността за 
равноправен достъп до обектите на здравната инфраструктура. От друга страна, стремежът към 
повишаване здравната култура на населението се свързва с необходимостта от провеждането на 
профилактични и информационни здравни кампании, насочени към стимулиране здравословния начин на 
живот на хората.  

2.3.1 Специфична цел 2.3.1. Развитие на условия за повишаване качеството на здравните услуги 
в община Антон  

2.3.1.1 Мярка 2.3.1.1. Организиране на партньорства с болници и неправителствени организации, 
осигуряващи извънредни медицински прегледи и услуги  

Приоритет 2.4. Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и 
развитие на културното наследство 

 Качеството на живот на дадена територия се намира в пряка зависимост от състоянието на 
културата и културните институции, както и от възможностите за развитие на изкуствата, културните услуги 
и дейности.  
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Стремежът към съхранение на материалното и нематериалното културно наследство на община 
Антон и подобряване достъпа на хората до тези обекти играе важна роля за качеството на живот на 
местните жители. В тази връзка, дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на живот 
на населението, чрез осигуряване на възможности за развитие на културата и културните институции на 
територията на общината.  

2.4.1 Съхранение на материалното и нематериалното културно наследство на територията на 
община Антон 

2.4.1.1 Мярка 2.4.1.1. Реализиране на проекти за обновление на културната  инфраструктура  

2.4.1.2 Мярка 2.4.1.2. Реализиране на проекти, разширяващи и разнообразяващи културно-
просветната дейност на територията на общината  

Приоритет 2.5. Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните 
услуги за гражданите 

 Предложеният приоритет е насочен към подобряване параметрите на институционалната среда и 
повишаване ефективността на административните услуги за гражданите в община Антон. В процеса на 
неговото изпълнение ще се подкрепят мерки и дейности, насочени към: обучения и преквалификация на 
местната администрация в сферата на публичните услуги и повишаване качеството на административното 
и информационно обслужване.  

2.5.1 Специфична цел 2.5.1. Нарастване на броя на реализираните публични проекти и 
предоставянето на ефективни публични услуги  

2.5.1.1 Мярка 2.5.1.1. Реализация на проекти и дейности за обучение и преквалификация на 
общинска администрация 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА 
3 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3.  
ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪХРАНЯВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 Стратегическа цел 3 отчита необходимостта от подобряване количествените и качествени 
параметри на техническата инфраструктура /транспортна, енергийна, водностопанска, 
телекомуникационна/, установена в аналитичната част на документа.  
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 По отношение на екологичния фактор, следва пряко да се отчете неговото ключово значение за 
качеството на живот и за постигане на устойчив растеж на съответната територия. В тази връзка, 
националната политика за опазване на околната среда следва да намери отражение на общинско ниво чрез 
изпълнение на мерки и дейности за съхраняване на околната среда.  
 Предвид важната роля и място на културното наследство и културните институции в живота на 
населението, стремежът към тяхното опазване се явява неотменна част от дефинираната стратегическа 
цел. 

3.1 Приоритет 3.1. Насърчаване реализацията на публични и частни проекти, насочени към 
подобряване на техническата инфраструктура и зелената система  

3.2 Приоритет 3.2. Съхраняване елементите на околната среда в община Антон  

3.3 Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда  

Приоритет 3.1. Насърчаване реализацията на публични и частни проекти, насочени към 
подобряване на техническата инфраструктура и зелената система  

  Постигането на повишена конкурентоспособност на община Антон се намира в тясна връзка със 
състоянието и степента на изграденост на елементите на техническата инфраструктура /линейни и 
обектови, подземни и надземни, материални и нематериални/. Характеристиките на елементите на 
околната среда, също са пряко зависими от параметрите на техническата инфраструктура. В тази връзка, 
дефинираният приоритет е насочен към повишаване качеството на техническата инфраструктура в община 
Антон, в процеса на постигане на устойчив икономически растеж.  

3.1.1 Специфична цел 3.1.1. Подобряване параметрите на техническата инфраструктура в община 
Антон 

3.1.1.1 Мярка 3.1.1.1. Обновление и/или изграждане на нови пътища, тротоари, алеи, зелени площи 
и съпътстваща инфраструктура  

3.1.1.2 Мярка 3.1.1.2. Реализация на проекти за подобряване качеството и степента на изграденост 
на водностопанската инфраструктура  

3.1.1.3 Мярка 3.1.1.3. Обновление и/или изграждане на нова енергийната мрежа и публично 
осветление в общината 

3.1.1.4 Мярка 3.1.1.4. Създаване на условия за подобряване параметрите на 
телекомуникационната инфраструктура  
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3.1.2 Специфична цел 3.1.2. Обновление на общинска пътна инфраструктура 

3.1.2.1 Мярка 3.1.2.1. Обновление на общински пътища  

3.1.3 Специфична цел 3.1.3. Подобряване на осигуреността с устройствени планове 

3.1.1 Мярка 3.1.3.1. Реализация на проекти за изготвяне на общи и подробни устройствени 
планове 

Приоритет 3.2. Съхраняване елементите на околната среда в община Антон 

 Стремежът към повишаване качеството на живот на хората задължително включва 
равнопоставеното отчитане на екологичния фактор в процеса на икономическо и социално развитие. В тази 
връзка, целенасочената подкрепа за реализацията на мерки и дейности за подобряване състоянието на 
елементите на околната среда, следва да се разглежда като основен момент в процеса на постигане на 
високо качество на живот. В контекста на политиката за опазване на околната среда, приоритетът включва и 
мерки, насочени към съхраняване и развитие на защитените природни територии и зони, и поддържане на 
биологичното разнообразие.  

3.2.1 Специфична цел 3.2.1. Опазване на елементите на околната среда в качеството им на 
капитал за развитие на устойчив туризъм  

3.2.1.1 Мярка 3.2.1.1. Подкрепа за проекти, опазващи елементите на околната среда  

3.2.1.2 Мярка 3.2.1.2. Разработване на проекти за идентифициране, оценка, закриване и саниране на 
нерегламентираните сметища в общината 

3.2.1.3 Мярка 3.2.1.3. Реализиране на проекти насочени към подобряване на параметрите на 
повърхностни и подземни водни тела 

Приоритет 3.3. Повишаване качеството на селищната среда  

 Приоритетът е насочен към създаване на благоприятни условия за практикуване на различни 
видове дейности за свободното време /спорт и отдих/ на жителите на общината. В процеса на изпълнение 
на приоритета, ще се подкрепят мерки и дейности, насочени към подобряване състоянието на материално-
техническата база и/или изграждане на нови обекти за спорт и отдих на жителите на община Антон.  

3.5.1 Специфична цел 3.3.1. Развитие на инфраструктурата за свободното време и спорт 

3.3.1.1 Мярка 3.3.1.1. Подкрепа за проекти за изграждане на спортни и детски площадки в общината 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
4 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4.  
СТАРТИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ 

Общоприетият европейски принцип на териториално сближаване включва всички форми и мащаби на 
сътрудничество, водещи до взаимни ползи за различните територии. В тази връзка, съществува безспорна 
необходимост от реализацията на мерки и дейности, насочени към подобряване взаимодействието и 
степента на сътрудничество на различни териториални нива.  

Считаме че в периода 2014-2020 г., община Антон следва да насочи своите усилия към реализация на 
проектни инициативи за териториално сътрудничество в следните сфери на развитие: устойчиви 
транспортни системи, приоритетни икономически дейности /земеделие, животновъдство, алтернативен 
екологосъобразен туризъм/, институционално сътрудничество /трансгранични инициативи за развитие/. 

4.1 Приоритет 4.1. Териториално сътрудничество в приоритетни области за развитието на 
общината 

4.1.1 Специфична цел 4.1.1. Териториално сътрудничество в областта на приоритетни 
икономически дейности 

4.1.1.1 Мярка 4.1.1.1. Подкрепа за проекти, водещи до подобряването на туристическата 
инфраструктура, като част от туристическото предлагане в общината 

4.1.2 Специфична цел 4.1.2. Териториално сътрудничество на институционално ниво /регионални 
инициативи/ 

4.1.2.1 Мярка 4.1.2.1. Участие в регионални инициативи и програми, подобряващи социалното и 
икономическо развитие  
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ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ВОДЕЩО КЪМ ПОВИШЕНО КАЧЕСТВОТО И 
СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, ПАРАМЕТРИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНАТА СРЕДА, РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

УСПЕШНИ ПАРТНЬОРСКИ ПРАКТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РАЗЛИЧНИ ТЕРИТОРИАЛНИ НИВА 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, 
ОСНОВАН НА 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ НА ХОРАТА, 
ПОДОБРЯВАНЕ НИВОТО НА 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И 
ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 
ПОДОБРЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

СТАРТИРАНЕ НА 
ПАРТНЬОРСКИ 
ИНИЦИАТИВИ ЗА 
ТЕРИТОРИАЛНО 
СБЛИЖАВАНЕ 

 

Създаване на условия за 
подобряване позициите на 
местната икономика 

 Създаване на условия за 
трудова заетост и намаляване 
на риска от социална 
изолация 
 

 Насърчаване реализацията на 
публични и частни проекти, 
насочени към подобряване на 
техническата инфраструктура и 
зелената система  

 Териториално 
сътрудничество в 
приоритетни области 
за развитието на 
общината 

 

Развитие на благоприятна 
среда за привличане на 
инвестиции. Развитие на 
партньорства 
 

 Подобряване качеството на 
образованието и създаване на 
условия за развитие на 
младите хора  

 Съхраняване елементите на 
околната среда в община Антон  
 

  

 

Създаване на условия за 
развитие на туристическия 
сектор 

 Повишаване качеството на 
медицинското обслужване и 
подобряване на достъпността 
до здравни услуги 

 Повишаване качеството на 
селищната среда  

  

       

  Развитие на културата и 
културните институции. 
Опазване, популяризиране и 
развитие на културното 
наследство 

    

       
  Повишаване на 

административния капацитет 
и ефективността на 
публичните услуги за 
гражданите 

    

 
 
 
 
 

    

2.3 ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - Вж. Приложения  
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3 ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА 
Ниво на 
заетост 

/%/ 

НИРД  
/% от 
БВП/ 

Цели за намаляване 
на емисиите на СО2 

Енергия от 
възобновяеми 

източници 

Енергийна ефективност - 
намаляване на потреблението 

на енергия /%/ 

Прежде- 
временно 

напускане на 
училище /%/ 

Висше 
образование 

/%/ 

Намаляване на 
населението, 

застрашено от 
бедност или 

социална изолация 
/бр./ 

Европейски съюз 
75% 3% - 20% 

/спрямо 1990 г./ 
20% Увеличаване на енергийната 

ефективност с 20%, 
равняващо се на 368 Мтне 

10% 40% 25% 
/20 000 000 бр./ 

България 
76% 1,5% - 20% 16% 25% 11% 36% 16%  

/260 000 бр./ 
Югозападен район 

80% 2,5% - 20% 18% 27% 3,5% 50% 74 000 бр.  
Област София2 

80% 2,5% - 20% 18% 27% 3,5% 50% / 
Принос към Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘ на национално, регионално и областно ниво 
Източник: Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план за развитие на Югозападен район от 
ниво 2 за периода 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020 г. 
 

                                                           
2 Стойностите на област София са аналогични на ЮЗР поради липсата на оценка в Областната стратегия за развитие.  



 

Общински план за развитие на община Антон за периода 2014-2020 г. Стр. 106 / 135 

 
 

 

Принос към Стратегията ‘‘Европа 2020‘‘ Община Антон 
Заетост на населението на възраст между 20-64 г. 80% 

Инвестиции в НИРД /% от БВП/ 2,0% 

Цели ,,20/20/20‘‘ по отношение на 
климата/енергията: 

 

- съкращаване на емисиите на CO2 20% 
/спрямо 1990 г./ 

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление  18% 

- повишаване на енергийната ефективност 20% 

Намаляване дела на преждевременно напусналите 
училище до: 

2,0% 

Нарастване дела на висшистите на 30-34 г. 25%  

Намаляване на хората под националните прагове 
на бедност с: 

5% /души 75/ 

Принос към Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘ на общинско ниво  

3.1 Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа на територията на област 
София 

В Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. са определени т.нар. райони 
за целенасочена подкрепа /РЦП/ на територията на областта. Целта е да се създадат условия за 
ефективна териториална концентрация на ресурсите и за намаляване на вътрешнорегионалните различия 
в степента на развитие на отделните общини. Определянето на РЦП в областта се основава на 
икономически, социални и инфраструктурни групи критерии: 

• равнището и динамиката на икономическо развитие, структурата на икономиката, заетостта и 
безработицата; 

• степента на изграденост на техническата инфраструктура; 

• демографската, социалната и селищната структура, 

• географското положение и наличния потенциал за постигане на целите за развитие на 
съответната община. 
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Общият брой на използваните показатели е осем, като в зависимост от това на колко показателя 
отговарят общините, в Областната стратегия е извършено следното групиране:  

• Първа /I/ група - висока степен на уязвимост - отговаряща на осем /8/ показателя; 

• Втора /II/ група - отговаряща на седем (7) показателя; 

• Трета /III/ група - отговаряща на шест (6) показателя; 

• Четвърта /IV/ група - отговаряща на пет (5) показателя; 

• Пета /V/ група - отговаряща на четири (4) показателя; 

• Шеста /VI/ група - отговаряща на три (3) показателя; 

• Седма /VII/ група - отговаряща на два (2) показателя; 

• Осма /VIII/ група - ниска степен на уязвимост - отговаряща на един (1) показател. 

В териториалния обхват на РЦП в област София се включват всички 22 общини, като Антон е 
отнесена към общините от пета група, отговарящи на четири от определените в ЗРР осем показателя. В 
рамките на област София към тази пета категория се отнасят още пет общини: Божурище, Етрополе, 
Копривщица, Сливница и Златица.  

Изследваната община удовлетворява категорично критериите по показатели 1, 2, 4 и 5:  

1. Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за страната за 
последните три години. По данни на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г., 
стойностите на показателя за община Антон в периода 2009-2011 г. са както следва: 2,31, 2,38 и 3,59 хил. 
лв. 

2. Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за 
последните три години. Отчетените стойности на територията на общината за посочения период, са: 5 016, 
5 111 и 5 056 лв.  

4. Коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната за 
последните три години. В периода 2009-2011 г., за община Антон са констатирани следните стойности на 
показателя: 55,94%, 57,87%, 57,03%.  

5. Гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър. През 2011 г. гъстотата на 
населението на територията на община Антон, е 20,56 д/км2.  
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Източник: Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 - 2020 г.  
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4 НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА3 

Предмет на наблюдение, мониторинг и контрол на Общинския план за развитие е изпълнението на 
целите и приоритетите за развитие на общината, съгласно конкретни физически и финансови индикатори, 
организацията и методи на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на 
информация и публичност относно резултатите от изпълнението на документите за стратегическо 
планиране на регионалното и местното развитие. 

За да се постигнат целите на наблюдението, мониторинга и контрола на Общинския план за 
развитие на Община Антон 2014 - 2020 г. се предлага система за наблюдение, която отговаря на 
специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие. 

Системата за мониторинг и контрол на изпълнението на Общинския план обхваща 4 основни 
компонента: 

• органите за наблюдение и методите на тяхната работа; 
• индикаторите за наблюдение; 
• източниците на информация, начините и периодичността за събиране, обработка и 

анализирането  на информацията; 
• системата на докладване за изпълнението. 

4.1 Органи за наблюдение и контрол на изпълнението на Общинския план за развитие 

Най-висшият орган за мониторинг и контрол на Общинския план за развитие на Община Антон е 
Общинският съвет. В процеса на мониторинг на изпълнението на Общинския план за развитие 
Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и 
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението 
на Общинския план за развитие. 

Общинският съвет има следните права и задължения като орган за наблюдение на изпълнението 
на Общинския план за развитие: 

                                                           
3 Виж Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР на община Антон 2014-2020 г.  
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• Да изисква осигуряване на информация, данни и прилагане на система от индикатори за 
наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и 
местно общинско развитие; 

• Да изисква координация на дейностите по наблюдението, мониторинга и контрола между 
местните органи на изпълнителната власт с централните органи на власт и областна 
администрация, с други заинтересувани органи, организации и юридически лица на 
основата на принципа за партньорство; 

• Да изисква осигуряване на съответствие на действията по наблюдението с условията и 
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените 
поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и 
социалното включване в синхрон с хоризонталните политики на ЕС;  

• Да извършва обсъждане и приемане на доклади, отнасящи се до мониторинга и контрола, 
върху документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в частност 
Общинския план за развитие на община Антон 2014-2020г.; 

• Да изисква осигуряване и прилагане на комуникационни правила и взаимодействие на 
всички административни структури, участващи в процеса на изпълнение на Общинския 
план за развитие и воденето на архив на комуникацията; 

• Да извършва разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 
ефективността на процеса на наблюдение, мониторинг и контрол в случай на установяване 
на пропуски; 

• Да изисква определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и 
публичност, относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира 
прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране в частност 
Общинския план за развитие на община Антон 2014-2020г.  

Кметът на община Антон е органът, който организира мониторинга и контрола на изпълнението на 
Общинския план за развитие. Резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие се обобщават в годишен доклад. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие, се изготвя по определен от Кмета на общината ред. В него се акцентира 
върху степента на изпълнение на Общинския план за развитие, програмата за реализация на плана и 
конкретните резултати от реализацията на отделните проекти.  
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Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие съдържа 
информация за: 

• общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност промените в 
социално-икономическите условия в общината, синергични пространствени ефекти с местно и 
регионално значение; 

• постигнатия напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на Общинския план за 
развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

• действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност 
при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.: 

o мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 
данни; 

o преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за 
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

o мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 
Общинския план за развитие; 

o мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със 
секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

o мерките за прилагане принципа на партньорство; 
o резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 
o заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват 
информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския план за развитие. 
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се публикуват на 
сайта на община Антон и електронно се изпращат до всички социално-икономически партньори.  

4.2 Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Антон 
2014-2020 

Съществува разнообразие от методи и подходи за реализация на дейностите по мониторинг на 
изпълнението на политики, всяка една система за мониторинг следва да съдържа няколко компонента.  
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Очаквани резултати - От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на 
дейностите по мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на очакваните резултати от 
изпълнението на конкретна политика за развитие. Органът, отговорен за изпълнението на съответната 
политика следи, още на етап планиране да дефинира ясно желаният ефект – очакваната промяна в 
социално-икономическото състояние на територията (вкл. преки и косвени ефекти), в резултат на 
реализацията на конкретните дейности по изпълнение на политиките за развитие. 

Ключови индикатори за мониторинг - Индикаторите за мониторинг представляват конкретни 
измерими данни за физическото и финансовото изпълнение на плана и постигнатите резултати, чрез които 
се отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в Общинския план за 
развитие на Община Антон. 

С оглед на предмета на измерване индикаторите за наблюдение биват следните видове:  

• индикатори за ресурси (измерват използваните ресурси); 

• индикатори за продукти (измерват продуктите, непосредствено реализирани при 
изпълнението на съответните дейности); 

• индикатори за резултати (измерват количествено и качествено осъществената промяна за 
целевите групи от реализацията на дейността); 

• индикатори за въздействие (осъществения принос за изпълнението на приоритетите и 
мерките за развитие от по-висш йерархичен порядък /синергичен ефект/ извън 
непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти). Те включват например 
средносрочни въздействия върху: a) преките адресати или бенефициенти; б) хора или 
организации, към които политиката/програмата не е пряко насочена; в) непредвидени 
въздействия. 

• индикатори за контекст / валидни са за цялата територия, население или по-големи 
обществени групи, без да се прави разграничение между тези, които са били обхванати от 
политиката/програмата и тези, които не са били достигнати от нея.  

Индикаторите за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Антон 2014-2020 г. са 
разработени, базирайки се на факта, че това е документ за регионално развитие на най-ниското 
самоуправляващо се териториално ниво в Р. България. Предложените индикатори са основно индикатори 
за продукт и индикатори за резултат, като сравнително по-ограничено се ползват индикатори за 
въздействие, тъй като тяхното измерване е по-сложно и изисква по-дълги редици на наблюдение. 
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Индикаторите за ресурси се прилагат за измерване на изразходваните финансови средства при 
изпълнението на програмата за реализация на плана. 

Посочените по-долу индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Антон са групирани съобразно възприетата структура на плана по стратегически приоритети – 
мерки – проекти. Реалното измерване на индикаторите ще се извършва непосредствено на нивото на 
конкретните проекти и по-нататък ще се обобщават на по-високите йерархични нива на плана – на нивото 
на съответните мерки и стратегическите приоритети на плана.  

За оценката на индикаторите може да се приложи добрата практика на ПРООН / Източник: UNDP 
Guide for Monitoring and Evaluation, 2002/ 

Примерна оценъчна матрица: 

Точкова система за избор на индикатори 
Показатели 

за 
изпълнение 

Характеристики на индикаторите Общ 
резултат 

Избор 
Да/Не 

 А Б В Г Д Е   
Индикатор 1 х х х х х х 6 Да 
Индикатор 2 - - х - х х 3 Не 

…………..         
Индикатор n x x x - x - 4 Да 
Легенда:  
А - Значението на индикатора е ясно 
Б – Данните са достъпни 
В – Дейността по събирането на данни е правомощията на екипа и не са необходими 
външни експерти за допълнителен анализ 
Г – Индикаторът е достатъчно представителен относно планираните резултати 
Д – Индикаторът е реален и може да се наблюдава  
Е – Индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и 
определи 

 
Индикаторите на Общинския план за развитие на Община Антон 2014-2020 г. отговарят на 

следните изисквания: 
• ясно определени; 
• възможно най-опростени; 
• ограничени на брой; 
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• количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за измерване на динамичната 
устойчивост чрез оценка на нагласите и поведението); 

• основаващи се на детайлизирани обобщени данни; 
• съобразени с целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на Софийска област и 

Регионалния план за развитие на Югозападния район от ниво 2 и съответстващите им индикатори. 
Когато даден резултат не е възможно да бъде пряко измерен поради прекомерни разходи, 

сложност или други фактори, в конкретната ситуация ще се ползват адекватни на съответната мярка 
заместващи индикатори. 

4.2.1 Система от индикатори 

Системата от индикатори, която ще се използва за наблюдението и контрола на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Антон 2014-2020 г., е систематизирана по приоритетни области:  

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1. УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
Индикатори:  

• Брой изпълнени проекти за насърчаване на предприемачеството и инвестициите; 
• Брой МСП, получили информационно-консултантски услуги; 
• Брой местни предприятия, получили финансиране чрез схеми за безвъзмездна помощ за 

стартиращи предприемачи; 
• Брой местни предприятия, получили финансиране чрез гаранционни схеми и финансови 

инструменти за стартиращи предприемачи и съществуващи МСП; 
• Общ размер на полученото от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП 

безвъзмездно финансиране финансовите схеми; 
• Общ размер на получено от местните стартиращи предприемачи и съществуващи МСП 

финансиране обезпечено от гаранции, предоставени от гаранционни схеми и фондове. 
• Брой  местни фирми, обхванати от новосъздаден(и) клъстери(и) 
• Брой на бизнес форумите проведени на територията на община Антон в подкрепа на изграждането 

на бизнес мрежи и клъстери 
• Брой реализирани проекти за публично-частни партньорства 
• Площ на реконструираната пътна инфраструктура в производствените зони (кв.м.). 
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• Брой нови ПУП в производствените зони 
• Брой реализирани проекти за производство на енергия от ВЕИ 
• Брой реализирани проекти за производство на енергия от когенерация  
• Брой реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на производствени сгради, 

процеси и/или инсталации 
• Брой реализирани проекти в подкрепа на местни занаяти и производства 
• Брой реализирани иновативни проекти създали „полезен модел” или „патент”  
• Брой на сключените партньорства между местни предприятия, университети и научно-

изследователски институции и лаборатории 
• Брой новосъздадени добри практики за устойчив туризъм  
• Брой на новосъздадените места за настаняване в туризма 
• Брой на разработените и пазарно предлагани регионални туристически пакети  
• Брой новосъздадени индустриални паркове 
• Брой новосъздадени/реновирани сгради - общинска собственост  
• Площ на новосъздадените/реновирани сгради - общинска собственост (кв.м.). 
• Брой туристически атракции, създадени или реновирани и еспонирани 
• Брой новоразработени туристически продукти на територията на общината 
• Брой обучени предприемачи и служители на общинската администрация 
• Темп на нарастване на оборотите на стопанските субекти в общината (в лв. и %) 
• Темп на нарастване на данъчните приходи на общината (в лв. и %) 
• Брой новосъздадени земеделски организации по реда на ЗЗД или ЗЮЛНЦ 
• Брой на фермите в които се реализира биологично земеделие 
• Брой на реализираните проекти за опазване на околната среда 
• Брой на реализираните лесоустройствени проекти  
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
Индикатори:  

• Брой на учениците, преждевременно напуснали училище  
• Съотношението между броя на здравите деца в училищна възраст, които трябва да постъпят в 

училище и броя на реално постъпващите ученици 
• Брой на заетите лица с висше образование в средносписъчния състав на фирмите и институциите  
• Брой на реализираните проекти, подобряващи предлагането и търсенето на труд 
• Брой на реализираните проекти, за обучение и преквалификация на заетите в частния и 

обществения сектор 
• Брой на реализираните проекти, насочени към трайно безработни лица 
• Брой на реализираните проекти, насочени към смекчаване на младежката безработица до 29г. 
• Брой изпълнени проекти за предоставяне на социални услуги за лица в риск или уязвими групи; 
• Брой лица, получили социални услуги по проекти за предоставяне на социални услуги за лица в 

риск; 
• Брой обекти с изградена достъпна среда за лица с увреждания; 
• Брой лица в неравностойно социално положение, обхванати от проекти и дейности за социално 

включване; 
• Предприети и организирани квалификационни курсове за групи със специални нужди (бр.); 
• Ниво на безработица (брой на безработните лица, темп %); 
• Брой лица в неравностойно положение, обхванати от проекти/дейности по интегриране на пазара 

на труда; 
• Брой на реализираните проекти за деинституционализация на домове за възрастни хора и хора с 

увреждания 
• Брой на реализираните проекти, насочени към ромската общност и интеграция   
• Брой на новосъздадените/реновирани здрави заведения 
• Брой на реализираните проекти за закупуване и инсталиране на ново здравно оборудване  
• Брой изградена/реновирани обекти за културни, младежки и спортни дейности 
• Брой културни, младежки и спортни събития, организирани по проекти на общината.  
• Брой на реализираните проекти, подобряващи административното и информационно обслужване 
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• Брой на реализираните партньорства  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА 
Индикатори:  

• Дължина на рехабилитираната общинска пътна мрежа (км.); 
• Брой закупените нови екологични средства за обществен транспорт  
• Брой на проектите за енергийна ефективност на публични и жилищни многофамилни сгради; 
• Изградена газопреносна мрежа (км.); 
• Брой на жилищните многофамилни и обществени сгради въвели в експлоатация системи за 

производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди; 
• Брой на домакинствата с достъп до високоскоростен интернет; 
• Изградена/рехабилитирана ВиК мрежа (км.); 
• Брой на домакинствата с подобрен режим на водоснабдяване; 
• Прогнозно намаляване на загубите на вода по мрежата (%); 
• Изградена/рехабилитирана хидромелиорационна мрежа (км.); 
• Обработваеми земеделски земи с хидромелиорации (дка.); 
• Брой на закритите и рехабилитирани нерегламентирани депа за битови отпадъци; 
• Брой въведените системи за разделно събиране на битовите отпадъци; 
• Брой на изградените площадки за сортиране и опаковане на разделно събраните битови отпадъци; 
• Брой на изградените пречиствателни станции за отпадни води; 
• Рехабилитирана улична мрежа в общината (км); 
• Реновирани зелени площи и елементи на зелената система (кв.м.); 
• Изградени детски площадки (бр.) 
• Брой на реализираните проекти за благоустрояване в общината.  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4. ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
Индикатори:  

• Брой на осъществените сътрудничества със съседни общини и области, подобряващи 
транспортната система; 

• Брой на осъществените сътрудничества за подготовка и изпълнение на съвместни 
проекти/партньорства;   
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• Брой на осъществените сътрудничества с други градове, общини, административни области, 
региони, вкл. от съседни държави за реализацията на дейности от съвместен интерес 
(проекти/инициативи/прояви). 

4.3 Източници на информация за извършване на наблюдение  

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие ще се базират на данни на Националния статистически институт, на 
административната статистика на Агенцията по заетостта, на общинската информационна система, както и 
на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация.  

За да могат да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на конкретна политика, 
индикаторите трябва да позволяват използване на достатъчно голяма база данни. Ето защо най-
подходящо е да се използват показатели, включени в официалната статистическа информация, които се 
събират и изчисляват от НСИ и Евростат. Това прави използваните показатели и извършения мониторинг 
сравним на национално и международно ниво.  

Като основни източници на информация за параметрите на съответните индикатори на Общинския 
план за развитие на Община Антон 2014-2020 г. ще се използват:  

• Годишни/междинен доклади за изпълнение на Общинския план за развитие на общината от 
предходни години; 

• Информация за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, 
съфинансирани от европейските фондове /ИСУН/; 

• Въпросници и/или карти за анкетиране на членове на Общинския съвет, общински експерти 
и гражданите в общината, социологически проучвания; 

• Протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите 
партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския план за 
развитие; 

• Работна статистика, работни документи и бележки, комуникационни масиви и 
кореспонденция, създадени от общинската администрация по време на изготвяне и 
изпълнение на Общинския план за развитие;  

• Информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;  
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• Статистически данни, създавани и обработвани от общината и/или нейни отделни 
административни звена; 

• Статистически данни, създавани и обработвани от общински предприятия; 
• Статистически данни, създавани и обработвани от институции на издръжка от общинския 

бюджет; 
• Актуализация на Общинския план за развитие /ако има такава/; 
• Актуализация на Областната стратегия за развитие на област София /ако има такава/; 
• Актуализация на Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2; /ако има 

такава/; 
• Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината; 
• Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро - 

Софийска област;  
• Данни от Дирекция “Агростатистика” към Министерство на земеделието и горите;  
• Данни от Дирекция “Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна агенция по околна 

среда; 
• Секторни стратегии; 
• Доклади/публикации на неправителствени организации, засягащи тематични области или 

територията /вкл. части от нея/ на община Антон; 
• Научни изследвания и научни публикации, засягащи тематични области, местни политики и 

територията /вкл. части от нея/ на община Антон; 
• Доклади за степента на изпълнение на действащите Оперативни програми за периода 

2014-2020; 
• Доклади за степента на изпълнение на Регионален план за развитие на Югозападен район 

от ниво 2 за периода 2014-2020; 
• Доклади за степента на изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България за периода 2012-2022 г.; 
• Доклади/актуализации отнасящи се до Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013-2025 г.; 
• Други източници, по текуща преценка на ръководството на община Антон. 
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Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние /status quo/ и 
проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския план. По тази 
причина е важно да се обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, 
чрез които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на съответния проект, мярка и 
приоритет. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще се използват 
целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или граждани на общината. Ако не 
може да се установи конкретна промяна чрез използването на въпросник, следва да се формулира 
измерител на текущото състояние, който да се използва при бъдещи справки. 

4.4 Система за събиране и докладване на мониторингова информация 

4.4.1 Процедури за мониторинг  

В практиката съществуват редица видове мониторинг, които се разделят и групират въз основа на 
различни критерии: период на извършване, гледна точка на провеждащият мониторинга; обект на 
наблюдение и др.  

За целите на мониторинга на местните политики за развитие на територията на Община Антон като 
подход е избран – оценката на показатели или т.нар. benchmarking. Ефективното прилагане на посочения 
подход в най-голяма степен гарантира адекватност на процеса по мониторинг на изпълнението на 
местните политики. Той се основава на разработване на система от критерии и индикатори, чрез която се 
осъществяват мониторинг и оценка на ключови обществени цели, политики и програми. Използването на 
система от ключови индикатори има няколко важни положителни функции:  

• измерване степента на реализация на публични политики и програми и постигането на ключови 
обществени цели;  

• оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на публичните институции при 
реализацията на публичните политики и програми;  

 
• осигуряване на прозрачност за работата на публичните институции и реализиране принципите и 

практиките на доброто управление;  

• осигурява проследяване на напредъка в развитието на важни обществени сфери въз основа на 
обективни, достоверни и надеждни емпирични данни.  
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5 ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ 
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
И ПУБЛИЧНОСТ4 

5.1 Партньорството - елемент на социалния капитал в местното самоуправление 

Партньорството е фундаментален принцип, който се прилага както в частния, така и в обществения 
живот като важен елемент на социалните отношения. Чрез него се подпомага и укрепва икономическия и 
социалния живот, спомага за стабилното и устойчивото развитие на общността, общината, региона и 
страната.  

Партньорството възниква на базата на ясни принципи, които  осигуряват прозрачност на ролите и 
отговорностите, разпределяне на ангажименти, делегиране на права и управленските ресурси между 
участниците. Принципът на партньорството е свързан с трите най-общи цели на управлението на която и 
да било организация:  

- ефективно управление на ресурсите;  
- точно определяне на целите на съвместната дейност; 
- повишаване на капацитета за развитието на определена дейност/процес/програма. 

Всяко едно партньорство и процес на партньорство преминава през конкретни рискове и 
предизвикателства:  

- съмнение и липса на доверие към отсрещната страна;  
- страх от загуба на идентичност и загуба на функции;  
- неприемливо неравенство на властта и правомощията;  
- лоша комуникация и диалог;  
- липса на лидерство и ясни роли между партньорите;  
- неясен и лош стил на работа;  
- времеемко, за да се изградят доверие и нови отношения. 

Партньорството е свързано с три основни етапа на взаимодействие:  
1. Планиране на модели/правила за сътрудничество;  
2. Разработване на механизми на управление, прилагане и наблюдение на тези правила;  

                                                           
4 Виж. Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху ОПР Антон 2014-2020 
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3. Мониторинг, оценка и анализ на ефективността на сътрудничество. 

5.1.1 Същност на партньорството 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община Антон. В 
резултат на него Общината ще може да реализира процес съвместно, комуникирано с партньорите 
вземане на решения и координирането на техните изпълнения.  В процеса на управление на политиките за 
регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни. С 
помощта на партньорство може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще 
гарантира успешното развитие на дейността.  

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко 
означава съвместно вземане на решения и съвместни действие за изпълнение на тези решения. Решения, 
които първоначално са общоприети от мнозинството партньори и притежават висока обществена 
подкрепа.  

По принцип партньорствата могат да се разпределят по следния признак: 
- формални или неформални споразумения между местната администрация и 

заинтересовани страни; 
- диалог и комуникация между различни заинтересовани страни по конкретен 

проект/проблем с цел постигане на сходни позиции; 
- за съвместна работа по конкретен проблем/проект; 
- за постигането на обща цел. 

За реализирането на партньорство са необходими две минимални първоначални стъпки. Първо, 
още в самото начало на процеса на планиране и включване на партньорите, трябва да се установят 
принципите и правилата за работа в партньорството. Второ, трябва да се проведе целенасочено 
проучване, което да определи релевантните партньори, като същите подлежат на анализ на 
заинтересованите страни. На базата на този анализ се определя тяхната роля в процеса на планиране, 
също така се избира способ за привличане на всяка заинтересована страна (група, организация).  

Заинтересованите страни (лица) са институции, организации, административни звена, общности 
(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с 
реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или противници.  
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В България за систематично прилагане на принципа на партньорството се заговаря в края на 90-те 
години, след решението страната ни да се присъедини към ЕС. Първоначално процесът на проникване на 
принципите на партньорството се реализира в три свързани области: регионално развитие, подготовка за 
участие в кохезионната политика на ЕС и социален диалог. Причините са, че те изискват участието на 
множество институции, както публични, неправителствени и частни, така и изискват време и средства. 
Именно поради това в регионалното развитие принципът на партньорството се приема като основен. В 
системата на регионалното развитие и политика той е нормативно и императивно въведен със Закона за 
регионално развитие от 1999 г. и по-късно от 2008 г. /чл. 3 т. 6./ Законът създават неговата 
институционална основа (структури за осъществяване на партньорството), основно място заемат 
областните и регионалните съвети за развитие, като експертни органи между местната и централна 
администрация.  

През 2004 г. Министерството на финансите (отговорно за общата координация за структурните 
фондове и кохезионния фонд) изготвя „пътна карта за партньорство“, изискванията за партньорство са 
залегнали в методическите указания за Националния план за развитие и оперативните програми, 
работните групи за отделните оперативни програми са формирани на принципа на партньорството. В „по-
широката“ политическа област на социалния диалог принципът на партньорството е залегнал в 
Стратегията за модернизация на държавната администрация (2002).   

За кратък период от време в страната бе приет и действаше закон за Публично-частните 
партньорства. В цяла Европа те са доста популярни като в различните държави-членки на ЕС са 
коригирани с националните законодателни рамки и конкретни сектори на приложение.  

Независимо, че към настоящият момент няма действащ такъв закон поради отмяна, 
взаимодействието с частния сектор остава приоритет за местната власт при реализирането на политиките 
за регионално развитие.   

5.1.2 Модели за партньорство с частния сектор 

Основните видове партньорства с частния сектор варират от най-опростени начини за включване 
на частния сектор до сложни форми прехвърляне на по-голям риск от публичния към частния партньор. 
Европейската Комисия дефинира следните основни модели:  

Споразумения за услуги - договорености между публична институция и частен партньор изрично 
пригоден за прости, краткосрочни оперативни проекти. Това е много ограничена форма, където частният 
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партньор поддържа дадено съоръжение за кратък период от време. Отговорността за управление и 
инвестиране в проекта си остава за публичния сектор, който поема финансовия риск и остатъчния риск, но 
се възползва от техническата експертиза на частния оператор спестява разходи без да прехвърля контрол 
над качеството на крайните продукти. Споразуменията за услуги се използват често за услуги по събиране 
на такси за пътищата, за снабдяване и поддръжка на превозни средства и други технически дейности.  

Споразумения за експлоатиране и управление - договорености, при които отговорността за 
експлоатирането и управлението на съоръжението се прехвърля на частния сектор. Продължителността 
по принцип е кратка 3-5 години, като обикновено може да се удължава. Частният партньор получава 
възнаграждение от фиксирана сума или на базата на осъществена инициатива/работа чрез премии, 
свързани с целите на изпълнението. Публичният сектор поема инвестиционния и финансов риск. Този тип 
споразумения водят до значителни ползи по отношение на ефективността и до инвестиции в по-сложни 
технологии. Често частният сектор има сериозен интерес да повишава качеството на услугите с оглед 
намаляване, както на общите разходи, така и на риска от спадане на търсенето на предоставяната услуга 
по време на експлоатирането. Този вид договореност е подходяща при фаза на очаквана ликвидация и 
предстояща приватизация. Използва се и за стимулиране на широкото участие на частния сектор в 
последващите фази.  

Споразумения за лизинг - частният партньор закупува приходните потоци, генерирани от публично 
притежаваните съоръжения в замяна на фиксирани лизингови плащания и задължението да експлоатира и 
поддържа съоръжението/услугата. Тук търговският риск и риска за намаляване на търсенето на 
предоставяната услуга се прехвърлят на частния сектор. Поради това той има интерес да постигне 
оперативна ефективност. Частният партньор реално може да се възползва от добра възвращаемост на 
капитала, само ако успее да оптимизира разходите за експлоатация като поддържа високото ниво на 
услугата. От друга страна, публичният партньор /общината/ поема риска, свързан с разширяване на 
мрежата за предоставянето на услугата (изграждане/строителство) и участва капиталово и финансово. 
Лизингът е подходящ за някои видове инфраструктури, които имат независими приходни потоци, с 
потенциал за нарастване, какъвто е случая с обществения транспорт.  

Съществуват и по-сложни лизингови схеми като “вземи на лизинг - разработи - експлоатирай“ или 
лизинг за довършителни дейности. Те прехвърлят по-голям инвестиционен риск за строителството върху 
частния партньор, като по този начин намаляват тежестта за публичния партньор. Подходящи са за 
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проекти, които изискват много средства, оперативен „ноу-хау”, но притежават висока вътрешна норма на 
възвращаемост.  

Партньорство с договори от типа „до ключ” или „Проектиране – Изграждане - Експлоатиране – 

Прехвърляне” е интегриран вид партньорство. Частният партньор поема отговорността за проектирането, 
изграждането и въвеждането в експлоатация на съоръжението. Комбинацията на тези отделни 
отговорности за дадена самостоятелна единица стимулира извличането на по-големи ползи от 
ефективността и отстранява важната отговорност за финансиране на поддръжката от обществения 
бюджет. Тази интегрирана схема задължава частния партньор да вземе предвид разходите за 
експлоатиране на съоръжението по време на фазата на дизайн и експлоатация. Той има пряк интерес да 
постигне добро планиране и управление на самата услуга. Публичният партньор поема финансовия риск, 
но преотстъпва контрола си върху важни фази от цикъла на живота на съоръжението. Собствеността на 
съоръжението остава публична. Тази договорна схема се смята за особено подходяща за проекти в 
сферата на водите и отпадъците и може да варира в няколко модела: изграждане, притежаване, 
експлоатиране, прехвърляне (ИПЕП);  изграждане, наемане, експлоатиране, прехвърляне(ИНЕП); 
изграждане, лизининг, експлоатиране, прехвърляне(ИЛЕП); изграждане, прехвърляне, експлоатиране 
(ИПЕ) в специфичните нужди на проекта. 

При схемите „Проектиране – Изграждане и Финансиране – Експлоатиране” (ПИФЕ), частният 
партньор проектира услугата или съоръжението съгласно изискванията на публичния участник, осигурява 
и финансира строителството, стартира услугата, и най-накрая експлоатира съоръжението/обекта.  В края 
на периода на споразумението услугата или съоръжението могат да бъдат предоставени обратно на 
публичния сектор съгласно условията на първоначалното споразумение.  Този тип споразумения са най-
сложният вид, тъй като гарантира въвличането на частната ефективност от изпълнението и 
експлоатирането, но в същото време осигурява нов източник на капитал /частен/.  

Най-често използвания модел е „ПИФЕ” е концесията, където частният инвеститор проектира, 
изгражда, финансира и експлоатира инфраструктура, генерираща приходи в замяна на правото да събира 
приходите за определен времеви период 25-30 години. Собствеността на съоръжението си остава на 
публичния сектор. Този модел е особено подходящ за проекти за пътища, ВиК и отпадъци и главно за 
услуги, при които промените на потребителите и търсенето на услугата могат да бъдат прогнозирани. В 
случай, че рискът от надхвърляне на разходите бъде прехвърлен върху частния субект, изпълнителят ще 
бъде достатъчно мотивиран да изразходва възможно най-целесъобразно финансовите средства. Това 
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обаче, трябва да се съблюдава със сериозни условия за контрол на качеството на услугата, особено в 
сектори, които са монополни за съответната териториална система /ВиК, енергия, отпадъци и др./  

5.1.3 Определяне на подходящите партньори 

Една от първите задачи при подготовката за разработване на всякаква съвместна работа е да се 
определят участниците/партньорите в процеса и тяхната конкретна роля. Минималното изискване при това 
е да се даде възможност на всички страни да заявят своите потребности и да се използват техните 
познания за съответни сфери и проекти. Практическо значение има организирането на партньорство, което 
удовлетворява равнището на участие на различните заинтересувани страни.  

Стълбица на участие в партньорския процес 

 ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВИ  
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 
СЪВМЕСТНО РЕШАВАНЕ 

КОНСУЛТИРАНЕ 
ИНФОРМИРАНЕ 

      

1. Информиране на обществеността -  съобщава се какво се планира и какво е направено. Това равнище 
е от съществено значение за всичките - но не е участие в партньорство само по себе си. 

2. Консултиране - предлагане различни опции (варианти) и наблюдаване каква е обратната реакция. 
Ползва се за проверка и установяване на обществените нагласи. 

3. Съвместно решаване – насърчава се страните да предлагат допълнителни варианти като се 
присъединяват към решаването, кой е най-добрият вариант.  

4. Съвместно действие - заинтересовани страни заедно решават кое е най-доброто, но формират и 
партньорство /споразумение-договор/ за неговото осъществяване. 

5. Подкрепа на независими инициативи на общността - подпомагане на другите да правят това, което те 
желаят и считат за правилно чрез предоставяне на безвъзмездни финансови средства, съвети или 
друга подкрепа от партньора, който разполага с ресурси. Например, община Антон подкрепя определен 
тип инициативи на местни НПО, физически лица и фирми, които реализират инициативи, 
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съфинансирани от Общината при определени критерии, но реализирани самостоятелно от партньорите 
/вътрешна общинска програма за проекти/. 

Преминавайки от равнище 1 към равнище 5 участието на гражданите нараства, а степента на 
контрол на публичната власт върху решенията и действията намалява. На най-ниските равнища контролът 
на инициатора върху процеса се запазва, но те предполагат и по-малка ангажираност от другите 
участници/партньори. 

За да се създаде партньорство за целите на всеки един вид развитие, са необходими две основни 
стъпки, които трябва да се осъществят в самото начало на процеса на планиране: 

- Идентифициране/анализ и привличане на подходящи партньори. 
- Установяване на принципите и правилата за работа в партньорство. 

Осъществяването на първата стъпка изисква преди всичко да се направи достатъчно подробен 
анализ на заинтересуваните страни, който да завърши с доклад относно капацитета, интересите и 
възможните взаимодействия на партньорите. Това е особено важно за партньорство в проекти, за които 
местната общност, СГО и бизнес нямат вътрешен капацитет за реализация и трябва да потърсят начин за 
привличане на външен партньор.  

5.1.4 Необходимост от правила 

От гледна точка на практическото организиране на работата в партньорство, от особена важност е 
постигането на съгласие за разпределението на ролите и отговорностите и установяването на правила за 
работа. Има различни видове правила за работа на групите - за тяхното формиране,  за функциониране, 
за поведение на членовете. Препоръчително е те да бъдат оформени в приети от всички участници 
"правилник", който може да обхваща следните по-важни въпроси: 

- Основна функция/предназначение/ мисия на екипа за планиране; 
- Общи принципи и ценности; 
- Роли и отговорности на членовете на групата, както и дейностите за съвместно 

изпълнение; 
- Процес на вземане на решения; 
- Процес за разрешаване на конфликти/конфликт на интереси; 
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- Процедури по избор на председател и зам.-председател, както и техните роли и 
отговорности; 

- Оперативна структура, включително работните групи и взаимовръзките между отделните 
звена на структурата; 

- Процедура за приемане на нови членове на групата; 
- Ресурси, които ще се осигурят от всеки партньор; 
- Периодичност и ориентировъчна продължителност на срещите на групата, ръководство на 

заседанията, възможност за изпращане на заместници; 
- Възлагане на задачи на членовете на групата и отчитане на тяхното изпълнение. 

5.1.5 Планиране на партньорството 

Планът за реализиране на партньорската дейност трябва да бъде разписан, за да служи като 
ориентир за всички участници. Той трябва да се съгласува, а неговото изпълнение да бъде наблюдавано, 
за да може своевременно да се правят превантивни корекции.  

Основните стъпки при планирането трябва да бъдат: 
1. Определяне на основните етапи (стъпки) и техният краен продукт. 

Крайните продукти са важен ориентир за успеха на изпълнението на работата по изготвяне на 
стратегията. 

2. Определяне на конкретните дейности във всеки етап. 
Важно е във всеки от предложените етапи (стъпки) да се идентифицират конкретни задачи. Този 

процес е необходим за да може точно да се определи времето и ресурсите за изпълнение на задачите. 
3. Определяне на последователността при изпълнение на задачите и тяхната взаимна 

връзка. 
Важно е да се установи дали изпълнението на дадена дейност не изисква приключване на друга 

дейност, която е предпоставка за нейното осъществяване. 
4. Определяне на отговорностите: 

Трябва да се определи кой ще участва в изпълнението на всяка дейност и кой ще отговаря за него. 
Отчитат се характеристики като роля на различните участници, професионални и лични качества и т.н., 
както и обемът на работата по задачата и нейните изисквания към знания, умения и др. 

5. Определяне на сроковете. 
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Това предполага да се определи продължителността на всяка дейност, да се уточни моментът на 
нейното начало и край. Един от критичните моменти е дали едни и същи участници не трябва да работят 
едновременно по повече от една задача (това може да доведе до промяна в графика). Трябва да се 
провери дали определената продължителност на дейностите (задачите) и тяхното разполагане във 
времето позволяват приключване на работата като цяло в предвидения срок. Ако това не е така, може да 
се помисли за различни стратегии за осъществяване на отделните дейности: 

- отделяне на повече ресурси за дадена дейност (например увеличаване броя на хората, 
които работят по нея); 

- модифициране на дейностите (намаляване обема на работата); 
- промяна на последователността на дейностите и т.н.; 
- Определяне на необходимите ресурси за всяка задача. 

Най-важното изискване към плана е той да се изпълнява (спазва) от участниците в процеса. Това 
означава преди всичко той да отговаря на техните възможности и виждания, както и да предвижда 
известни "резерви". Същевременно един такъв план не е абсолютно фиксиран и може да бъде променян 
(запазвайки основните му параметри, например особено важни срокове) в хода на работата.  

Трябва да се отбележи, че в осъществяване на всеки един партньорски проект от голямо значение 
е поддържане на отношения и сътрудничество.  

Най-важните механизми са:  
- механизъм за разрешаване на проблеми/задачи; 
- постоянно усъвършенстване; 
- съвместна оценка; 
- постоянно ръководство.  

Основният принцип се заключава в това, че при наличие на общи проблеми или значими задачи 
стимулира заинтересовани страни към обединяването на сили за тяхното разрешаване. Това може да 
засегне отстраняване на проблеми по пътя на постоянно търсене на възможности за снижаване на 
издръжки, оптимизация за използване на ресурси и ускоряване за получаване на резултати. Рисковете, 
както и приходите обикновено се делят между участници на партньорство и всяка от страните е 
заинтересована в бързо преодоляване на пречки, които неизбежно се появяват в процеса на изпълнение 
на проекта.  
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Всички участващи страни редовно се срещат за преразглеждане и оценка на партньорството. 
Оценяват се конкретни критерии, свързани с ефективността на процеса на партньорството, такива като 
работа в екип и своевременно разрешаване на проблеми. Това създава почва за дискусия и разкрива 
проблеми. Оценяването на процеса на партньорство включва периодически проверки. Сравняване на 
резултати от проверки по периоди помага за разкриване на области, където се налага усъвършенстване и 
потенциални проблеми. Ръководителите на проекти и техните подчинени трябва да могат да „водят 
разговор”, да проявяват готовност към сътрудничество, а не към конфронтация при решаване на 
проблемите. Особено това се отнася към начални стадии на проекта, когато взаимното доверие се 
проверява по това, как партньорите реагират на първите разногласия и спънки. Ръководителите на 
проекта трябва да поощряват в своите организации тези хора, които се придържат към принципите на 
партньорството, и да предупреждават тези, които прибягват към практиката на противостояние.  

Съвременната тенденция свидетелства в това, че бъдещото партньорство ще бъде повече 
разпространено и затова много е важно своевременно да се разкриват фактори, пречещи на развитието.  

5.1.6 Работна група за мониторинг и контрол на ОПР на община Антон 2014-2020 

Практическото прилагане на принципа на партньорство при изпълнението на Общинския план за 
развитие на Община Антон, Кметът на общината със своя заповед ще създаде Работна група за 
наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. Групата за наблюдение щe 
включва представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на населени места 
на територията на Община Антон, представители на социално-икономическите партньори, на 
заинтересованите страни, представители на граждански и бизнес организации, медии. В работната група 
за мониторинг на изпълнението на ОПР на община Антон 2014-2020 ще бъдат включени: 

• представители на местната власт – членове на Общински дирекции, които участват в 
ръководството и управлението на общински програми или подкрепят инициативата и изпълняват 
функцията на посредници при осъществяването на мониторинг на програми и проекти на 
европейско, национално и регионално ниво; 

• представители на СГО – НПО, читалища, училищни настоятелства, клубове и др.  
• институции – представители на държавните институции и ведомства на територията на 

общината, експерти за организиране на процесите за набиране и анализиране на специализирани 
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данни и информация и изготвянето на експертни становища по конкретни индикатори за 
мониторинга; 

• представители на бизнеса – участват като партньор на гражданското общество, който осигурява 
експертна оценка, финансова и логистична подкрепа; 

• Медиите – представители на медиите за популяризиране на инициативите, оказване на медиен 
контрол и посредничество при диалога с широката общественост в процеса на мониторинг. 

• независими експерти - привлечени с цел изготвянето на становища и изследвания по конкретни 
проблеми. 

5.1.7 Функции на Работната група по мониторинг и контрол 

Основните функции на работната група ще бъдат свързани с:  
• разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение относно изпълнението на Общинския 

план;  
• периодично набиране и анализ на информация и данни по постигнатия напредък (напр. на 3 или 6 

месеца), които се предоставят на експертите, ангажирани при подготовка на годишния и/или 
междинен и/или окончателен доклад по изпълнението на плана;  

• обсъждане на резултатите и степента на изпълнение на целите и приоритетите; 
• препоръчване на корективни мерки при констатиране на отклонения от първоначално 

формулираните параметри от изпълнението на поставените цели; 
• разглеждане на препоръките, формулирани в различните типове доклади, и предлагане на 

конкретни стъпки за прилагането им.  
В рамките на дейността си Работната група за наблюдение ще изготвя регулярни или конкретни 

доклади с констатации по прогреса на изпълнението на Общинския план. При необходимост ще 
предоставя препоръки за неговото подобряване с оглед гарантиране постигането на неговите цели, които 
ще предоставя на Кмета на община Антон във формата на експертен доклад. При възложена междинна 
или последваща оценка Работната група ще подпомага външните експерти, наети по реда на ЗОП за 
тяхното изготвяне. 

Схемата представя връзките и функциите между партньорите в процеса на мониторинг на 
изпълнението на Общинския план за развитие на община Антон: 
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Общински съвет 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Антон 

• Обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 
план 

• Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори 
• Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на 

изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на 
основата на принципа за партньорство 

• Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 
процеса на наблюдение 

• Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие и отговаря за изготвянето на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие 

Общинска администрация 

Кметът на община Антон 

ДИРЕКЦИЯ/ОТДЕЛ  

" ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ " 

Инициира създаването на работната група, която изготвя регулярни или конкретни доклади с 
констатации по прогреса на изпълнението и ще предоставя при необходимост препоръки за 
неговото подобряване с оглед гарантиране постигането на неговите цели, които ще предоставя 
на Кмета на общината 

Работна група за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г.  

Включва представители на общинската администрация, общински съветници, кметове на 
населени места на територията на община Антон, представители на социално-икономическите 
партньори, заинтересованите страни, представители на граждански и бизнес организации, 
медии. 
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5.1.8 Годишни доклади по изпълнението на Общинския план за развитие  

Годишните доклади по изпълнението на Общинския план за развитие са основен, нормативно 
регламентиран документ в ЗРР по отчитане наблюдението на изпълнението на Общинския план. Те се  
подготвят под ръководството на Кмета на общината и се приемат от Общински съвет Антон. Тези доклади 
служат за основа при оценката на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на 
планираните крайни резултати.  В тях се представят актуализираните резултати, определят се основните 
слабости и се предлагат насоки за бъдещето. Анализират се основните фактори, допринасящи за липсата 
на напредък, за да се извлече опит и да се подобри изпълнението. 

Годишните доклади се изготвят в нормативно определеното от чл. 87 от ППЗРР съдържание. 
Годишният доклад за наблюдението се изготвя от служителите в общинската администрация, на които 
това е възложено със заповед на Кмета, под координацията на Дирекция “Икономическо развитие, 
програми, проекти и международно сътрудничество” на „Специализирана администрация“. Проекто-
докладът се изготвя в периода от януари до средата на март на отчетната година, за одобрение от Кмета. 
След това до 31 март докладът се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет Антон. 

Кметът на Община Антон ще утвърди постоянна структура на годишните доклади за наблюдение 
на Общинския план за развитие, която да се използва за целия период на наблюдение изпълнение на 
документа. Този постоянен формат на годишния отчет ще осигурява съпоставимост и проследимост на 
изпълнението в хронологичен план и ще улеснява подготовката на анализи и оценки при изпълнението на 
Общинския план за определен период. По този начин ще се улесни упражняването на контрол от страна на 
Общинския съвет и гражданските структури, и предприемане на коригиращи и/или превантивни действия. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 
ще се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното 
приемане от Общинския съвет.  

5.2 Публичност и прозрачност на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 

Отчитането е неразделна част от мониторинга, която включва систематично и своевременно 
предоставяне на съществена информация на определени времеви интервали. То е част от процеса, чрез 
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който информацията и знанията се разпространяват и използват за оценка на цялостния напредък към 
постигане на резултатите или за потвърждаване на постигането на резултатите.  

Кметът на община Антон и Общински съвет Антон осигуряват информация и публичност на 
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции, съгласно  чл. 41 от ППЗРР. 

Общински съвет Антон, като орган с най-широки правомощия по наблюдението на изпълнението 
на Общинския план за развитие, определя и осигурява изпълнение на мерки за осигуряване на 
информация и публичност. Те се отнасят до постигнатите резултати от наблюдението и трябва да 
гарантират прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и 
местното развитие. 

Докладите за наблюдение и оценка изпълнението на Общинския план за развитие се публикуват 
на интернет-страницата на Общината от общинска администрация, като изискване на ЗРР и ППЗРР в 
рамките на мерките за публичност и прозрачност на документите. В случай, че община Антон изпълнява 
проект в качеството си на бенефициент или партньор по конкретна оперативна програма, се спазват 
указанията за публичност на УО на оперативната програма.  

При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС) за управление на 
регионалното развитие за различните административни нива, следва да се публикуват за обществено 
ползване Общинският план за развитие на Община Антон и докладите от мониторинга, анализът и 
оценката на неговата реализация - годишни, междинен и окончателен. Целта на ЕИС, съгласно  чл. 25 ЗРР 
и чл. 4 ППЗРР, е постигане на ефективното и ефикасното управление на регионалното развитие и 
осигуряването на информация, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 
планирането, финансирането, наблюдението и оценката на регионалното развитие.   
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6 ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  - 
ВИЖ РАЗДЕЛ ПРИЛОЖЕНИЯ  

На основата на целите и приоритетите за развитие Програмата за реализация на Общинския план 
за развитие през периода 2014-2020 г. има за задача, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на 
и ресурсите за реализация на плана. Програмата има за цел да оптимизира възможностите за 
финансиране, да идентифицира институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение. 

Програмата определя пакет от мерки и проекти за реализация.  Тя е съобразена със съответните 
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 
индикаторите за цялостното наблюдение и изпълнение на програмата, отнасящи се до Общинския план за 
развитие 2014-2020г. Също така са предвидени действия за осигуряване на комуникация, информация и 
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на ОПР конкретизира инвестиционните дейности и проекти, чрез които 
да бъдат постигнати заложените цели на развитие. Тук се съдържат оперативните насоки и цели, 
конкретните мерки за развитие; проектите за реализирането на мерките; необходимите финансови 
ресурси; звена/институциите отговорни за изпълнението на проектите и времевия период на реализация. 
Тя е съвкупност от ресурсно осигурени мерки и механизъм за реализация на всяка конкретна цел. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Антон за периода 2014-
2020г. включва 41 проекта в 4-те приоритетни области на обща стойност 17 450,00 хил.лв. Проектите в 
приоритетна област 1. „УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА” са 11 бр., в Приоритетна 
област 2.„ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” - 15, в Приоритетна област 3. „ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА” - 13, и в Приоритетна област 4. „ТЕРИТОРИАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ” -  2 проекта. /Приложения/ 
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