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Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните 

предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 

приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок 

жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 

Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в 

стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика се 

отнася до това, в каква степен плановият документ разработен и прилаган на местно ниво, 

отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 

регионите и местните общности в ЕС. Най-общо, стратегическите цели на тази политика са 

насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и 

подобряване на жизнения стандарт. Освен по отношение хармонизацията на целите и 

приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се 

търси и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на 

разработване и изпълнение на общинския план за развитие. Така например, биха могли да се 

използват утвърдените в европейската практика инструменти за определяне на физически и 

финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на 

мерките и проектите в рамките на общинския план за развитие. Формите за предоставяне на 

информация и публичност относно приемането и изпълнението на плана, както и за работа с 

партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие също така биха могли да 

се използват ефективно. 

Подготовката, общият дизайн и разработването на ОПР  са съобразени със следните 

насоки и изисквания: 

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;  

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за 

конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;  

 Изискванията за осигуряване на информация и публичност на процесите на 

планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие; 



 
 

 

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и  

извършване на оценки; 

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени 

финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други 

публични и частни източници. 

Използването на интегрирания подход за планиране изисква целите и приоритетите на 

общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да 

предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за  специфичното 

пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори 

(индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), 

залегнали в устойствените планове и схеми за развитие на територията. 

1.1. Цели и обхват на документа 

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие 

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво 

интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в 

съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие.  

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, 

като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и 

стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските 

планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода 

до 2020 г., от друга страна. 

 Целите и обхватът на документа отчитат и предвижданията на устройствените схеми и 

планове, действащи на територията на областта в средносрочен и дългосрочен план. 

1.2. Период на действие 

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който 

съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие, като следващият планов 

период обхваща 2014-2020 г. Стратегическият дакумент се изготвя в срок 3 месеца преди 

началото на периода на неговото действие. 



 
 

 

1.3. Структура на документа 

 В структурно отношение Общинският план за развитие включва следните основни 

компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 

 анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

 целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.; 

 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализация на плана; 

 индикатори за наблюдението и оценката на плана; 

 необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

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

проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение 

на проектите; 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност, като 

аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическатап част, а 

дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

 



 
 

 

2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ. 

2.1. ОБЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА. 

Община Пирдоп се намира в административните граници на Софийска област, в 

централните части на Република България във високите подбалкански полета и заема 

източната част на Златишко-Пирдопската котловина, заградена от север и юг, съответно 

от Стара планина и Средна гора, а от запад и изток от праговете Гълъбец и Козница. 

Териториалното разположение на общината е 80 км източно от столицата София и 312 км 

западно от град Бургас, като транспортната връзка се осъществява по главен път І-6 

София – Бургас, който от своя страна представлява и основна транспортна ос. 

Географското положение на общината създава добри транспортни връзки. Удобни пътища 

го свързват с околните общини, столицата и други главните градове на България. 

Златишко - Пирдопката котловина е със средна надморска височина 670 м. и има 

определено южно изложение около 20%. Няма регистрирани рудни и нерудни находища 

на територията на общината.  

Сложната морфология на релефа и голямата разлика в надморската височина 

предопределят на територията на общината да се наблюдават два вида климат – 

умереноконтинентален и планински. Умереноконтиненталният е характерен за 

териториите под 1000 м н.в. Средна гора възпрепятства проникването на 

Средиземноморското климатично влияние. Континенталния характер се смекчава от 

Стара планина, която служи като преграда за северните ветрове. Климатът в общината се 

характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека зима, 

голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха (22,2ºС). Средната годишна 

температура на въздуха е 9,3 С, а абсолютната минимална температура е -28,4 ºС. За 

преобладаващата част от територията на общината валежният режим е благоприятен – 

средногодишните валежи са 615 мм (за България 650 мм), с летен валежен максимум (220 

мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 мм; януари – 31 мм). Снежната 

покривка се задържа около 100 дни. Средната стойност на относителната влажност е 68 

%.  

Релефът, климатът, растителността и основната скала обуславят сравнително 

голямата пъстрота на почвените типове на територията на общината. Кафявите горски 

почви – тъмни, преходни и светли, заемат обширни пространства на територията на 



 
 

 

общината. Подходящи са за отглеждане на картофи, ръж, едногодишни фуражни култури, 

влакнодаен лен, естествени ливади. Канелените горски почви също заемат голяма част от 

територията. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица. При 

благоприятни микроклиматични условия върху тях се развиват добре и някои овощни 

видове – сливи, круши, ягоди и др. В долините на реките са разпространени алувиални и 

алувиално-делувиални почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни 

градини, царевица, цвекло и др. По билото на Стара планина са развити планинско-

ливадни почви, богати на органично вещество и с добре оформен чим.  

На територията на общината не са констатирани интензивни ерозионни процеси 

въпреки преобладаващият разчленен планински характер на терена с изключение на 

земите над гр. Пирдоп. Това се дължи предимно на голямата залесеност на района и на 

добрите почвени и климатични условия. На места в по-ниските части на общината на 

стръмни, главно южни и западни наклони с малка лесистост се е развила площна ерозия. 

Рядко се среща струйчеста и ровинна ерозия. В следствие на дългогодишната дейност на 

Медодобивния комбинат и нарушение на хумосния слой- северно от гр. Пирдоп, огромни 

площи от земи за селскостопанско ползване, на които хумосния слой е отнесен са 

отчуждении и преотредени през 70-те години на миналия век за горски фонд. Проведении 

са редица мероприятия през последните 15-20 години за спиране на ерозионните процеси 

(залесяване, времени баражни укрепления и др.) За значително въздействие за спиране на 

дълбочинната ерозия е необходимо да се актуализира проект „Укрепване на водосборите 

на реките „Манджарин” и „Славци”.  

През територията на общината протичат реките: “Тополница”, “Дебелска”, 

“Манджарин”, “Славци”, “Манина”, “Куфарита”. Населените места Пирдоп и Душанци се 

захранват с питейна вода от каптирани извори, находящи се предимно в Стара планина. 

Общото количество на водните запаси от питейна вода е в нормите и е достатъчно за 

обслужване на населението.  

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

природни условия. На територията на общината са разпространени дървесните видове 

дъб, явор, ясен, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м н.в. са разположени букови 

съобщества, които в значителна степен придават общия вид на горската растителност. В 

границите на буковия пояс в по-високите части се срещат ели, смърч, бял бор и други 



 
 

 

иглолистни. Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите 

от ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма 

естетическа стойност и важно значение за реализирането на туризма и рекреацията на 

хората. Екологичните условия за развитието и разпространението на животните в района 

на общината са твърде разнообразни и създават благоприятни условия за развъждането 

им. Въпреки сравнително малката площ на общината в нея съществува богат и 

своеобразен животински свят. От полезния дивеч се срещат: елен, сърна, див заек, диви 

свине, вълци; от птиците: гривек, балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В 

общината има над 200 вида птици, някои от тях редки видове, които дават предпоставка 

за развитие на фото и хобитуризъм. От влечугите се срещат пепелянки, смок, усойници, 

гущери и др., а в реките пъстърва, мряна, кефал, червеноперка и др. Разпространението на 

полезния дивеч предполага възможности за ловен туризъм.  

Важна предпоставка за развитието на селското и горското стопанство, селищната 

мрежа, туризъм и рекреация, техническата инфраструктура, са поземлените ресурси. 

Земеделските територии заемат общо 53 848дка – (35% от площта на общината при 

средно за страната 58,7%). Потенциалите на земеделските земи на община Пирдоп следва 

да бъдат оценявани като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното развитие. 

Един от тях е свързан с формирането на модерен аграрен сектор. Обработваемата земя в 

земеделските територии е с обща площ 16 527 дка, като най-голяма площ заемат нивите – 

16 370 дка; трайни насаждения 84 дка, 73 дка разсадници. На територията на общината 

няма изградени поливни площи от държавни водоизточници. Мерите и пасищата заемат 

площ от 26 272 дка. Заедно с обработваемата земя те формират т.нар. стопанисвана земя – 

общо 42 799 дка, или 28% от територията на общината. Площите на пасищата и 

естествените ливади, условно наречени “тревни площи”, са ресурс за развитието на 

говедовъдството и овцевъдството. Площта им заема 7003 дка, или 5 % от територията на 

общината. В последните години голяма част от ливадите и пасищата са изоставени и 

постепенно се превръщат в пустеещи и обрасли с храстовидна растителност територии. 

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински горски 

фонд и заемат 90 918дка – 60% (при средно за страната 33,6%). Този процент определя 

т.нар. “лесистост на територията”, значително по-висока от средната за страната – 31,7%. 

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 5 231 дка площ (3% при 



 
 

 

средно за страната 5,0%). От тях 3213 дка са в селищните територии на населените места, 

1925 дка - промишлени и складови зони, 76 дка - застроени терени извън регулация, и 17 

дка - гробищни и извънселищни паркове. Водните течения и водните площи са с 

относителен дял от 1,1 % (при средно за страната 1,8%) - с площ 1601 дка, от които 

площта на реките е 249 дка, язовирите заемат 1352 дка. Депата за битови отпадъци са с 

най-малка площ – 10 дка (0,01% при средно за страната 0,3%) . Площта на териториите за 

техническа инфраструктура е 504 дка (0,3% при средно за страната 0,6%).  

Вследствие възстановяването на собствеността върху земеделските земи в 

изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и на 

възстановяване на собствеността по Закона за възстановяване на собствеността върху 

горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) на територията на общината са установени 

следните видове собственост:  

Частна собственост са 25 715 дка, или 17% от общата територия на общината. 

Държавна собственост са 45 966 дка (30% от територията на общината). Това са земите на 

Държавния горски фонд; Държавния поземлен фонд; част от територията на населените 

места дка, териториите на водните течения и водните площи, републиканската пътна 

мрежа и жп лините.  Общинска е собствеността върху 52376 дка това е предимо общински 

поземлен фонд, включващ нивите, трайните насаждения, мерите и пасищата, както и 

полските пътища и прокари, част от населените места депата за битови отпадъци, 

общинската пътна мрежа, общински горски фонд и др.  На религиозни организации е 

собствеността върху 30 дка земеделски земи разположени в землището на с. Душанци.  

Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от общината е 

рационалното използване на земеделските земи, чиято собственост не е възстановена по 

реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и съгласно 

този закон те се стопанисват и управляват от общината. След изтичането на 10-годишен 

срок от влизането в сила на плановете за земеразделяне тези земи стават общинска 

собственост.  

На територията на община Пирдоп има една защитена територия и една защитена 

зона, които са с наименование „Централен балкан” и попадат в категорията Национален 

парк.  

 



 
 

 

СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО 

Селско стопанство - потенциалите за развитие на селското стопанство на 

територията на общината се определят от множество фактори, голяма част от които са 

ограничители. Преобладаващият полупланински характер на територията предопределя, 

както размера и относителния дял на видовете земеделски територии, така и 

възможностите за развитие на определени подотрасли. Основни ограничители са 

релефните, почвените и до известна степен климатичните условия. Териториите над 

горския пояс в северната част на общината, достигащи до над 1 520 м н.р., в голямата си 

част представляват високопланински пасища, но също са и непригодни за селско 

стопанство площи - скали, сипеи и др. В по-ниския пояс на Подбалкана, земеделските 

земи са предимно разпокъсани и маломерни, труднодостъпни, с големи наклони и в 

различна степен ерозирани. Разпокъсаността на обработваемите земи и сравнително 

големите наклони ограничават възможностите за интензификация на селското стопанство. 

С относително по-благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните долини и 

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

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

не позволяват отглеждането на ранни и късни зеленчуци и други топлолюбиви култури. 

От друга страна, сравнително по-добрите условия на овлажняване на въздуха и почвите са 

добра предпоставка за развитието на овощните градини, малиновите и ягодовите 

насаждения, естествените ливади и пасищата. Почвите в по-голямата част от територията 

са преобладаващо плитки, нископродуктивни, кисели, подходящи преди всичко за 

естествена тревна растителност. Значително разпространение, предимно в земеделските 

територии, имат канелените и кафявите горски почви. Характеризират се със средно до 

силно кисела реакция и ниско естествено плодородие. Подходящи са за по-невзискателни 

култури, като картофи, овес, ръж и естествена тревна растителност. Алувиалните и 

деалувиалните почви имат ограничено разпространение в речните долини и отчасти на 

притоците им. Имат лек механичен състав - песъчлив до средно песъчливо-глинест. Имат 

алкална реакция, рохкави са, леко се обработват след валежи и поливане. Подходящи са за 

отглеждане на зеленчукови и фуражни култури. Планинско-ливадните почви са 

разпространени над горския пояс - по билните части на Стара планина. Растителността е 

естествена тревна - високопланински пасища.  



 
 

 

Посочените природни условия обуславят ниския относителен дял на земеделските 

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

площите с естествена тревна растителност естествени ливади и пасища. 

Преструктурирането на отрасъла в последните години - възстановяването на 

собствеността върху земеделските земи и установяването на дребното фамилно 

стопанство като основна форма на стопанисване, е причина за ниската степен на 

използваемост на този основен ресурс. На територията на община Пирдоп деградацията 

на земите и почвите (киселинност, засоляване) е силно изразена. Добивът и преработката 

на рудни изкопаеми са замърсили почвите с тежки метали, поради което те са с 

наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd. В община Пирдоп не би могло да се развива 

биологично земеделие без да се предприемат широкомащабни дейности свързани с 

очистка на голяма част от земеделските земи.  

В община Пирдоп растениевъдство се свързва с отглеждане основно на фуражни 

култури за задоволяване нуждите на селскостопанските животни. Приоритет имат грубите 

фуражи. Естествените ливади заемат около 40% от обработваемата земя. Съотношението 

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

земеделието и специализацията в животновъдството (говедовъдство, овцевъдство и 

козевъдство), базирани на производството на сено от естествените ливади и ползване на 

значителния размер мери и пасища. Слабо е застъпено отглеждането на животни за 

угояване.  

При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие 

на селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за неговите 

потенциали и насоки за перспективно развитие:  

 С най-добри условия за развитие на интензивно селско стопанство са 

югоизточните части от територията, където релефните и почвените условия, както и 

сравнително големият размер на нивите благоприятстват такова развитие;  

 В планинските землища условията са неблагоприятни за интензивно земеделие, 

но съществуват възможности за развитие на планинско пасищно животновъдство на 

базата на значителния размер пасища, както и на добива на сено от естествените ливади;  



 
 

 

 Значителен размер обработваеми земи не се използват. Основни причини са 

раздробяването на земеползването, трудната достъпност поради стръмните терени и 

липсата на пътища, както и застаряването на населението,  

 Наложителни са промени във формата на стопанисване, които да доведат до 

създаване на по-едри съвременни стопанства. Това може да се осъществи чрез стимули за 

агрофирми, арендатори или земеделски кооперации, които да имат интерес, поемайки 

рисковете, да наемат, купуват или организират използването на по-нископродуктивни 

земи.  

 При внедряване на подходящи форми на стопанисване и технологии, 

съществуват условия за производство на продукти предимно от животновъдството, като 

козе, овче и краве мляко и производните им, пчелен мед, както и производство на билки и 

плодове.  

Горско стопанство - едно от основните предимства на общината, стратегически 

резерв за развитието на дейности като туризма, дърводобива и дървопреработването, лов 

и риболов, рационално и екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски 

плодове и гъби и т.н. Общата площ на горския фонд на общината e 9 091.8 ха. От тях 4 

538.7 ха се стопанисват от Държавно лесничейство “Пирдоп”, а 4 553.1 ха от Община 

Пирдоп. Основният дървесен вид, които дава облика на естествената растителност в 

северната част на общината е бука. По бреговете на реките и в долната част на склоновете 

са разпространени насаждения от бук, габър, едролистна липа и трепетлика. Върху най-

стръмните терени естествената горска растителност се състои от насаждения, в които 

преобладават келяв габър, смесен с мъждрян и клен. Създадените чрез залесяване култури 

са предимно от иглолистни дървесни видове – бял и черен бор, акация, бреза, червен дъб. 

Дъбовите гори са характерната горскодървесна растителност на равнинно-хълмистите и 

хълмисто-предпланинските зони. От тях церовите формации са широко разпространени в 

предимно в Средна гора. Насажденията от бук, габър и зимен дъб са чисти и смесени. 

Като примес и единично в състава им участват цер, благун, явор, круша, джанка, клен, 

ясен, липа, мъждрян, трепетлика, ива, брекина и др. На бедните месторастения, на скални 

и урвести терени се срещат насаждения от келяв габър и слабо продуктивни дъбове, 

мъждрян, клен и др. В резултат на извършени реконструкции на насажденията и 

залесяване са създадени култури от бял бор, черен бор и смърч с участие на дуглазка, 



 
 

 

червен дъб и бреза. От храстите се срещат леска, дрян, шипка, черен бъз, глог, хвойна и 

др.  Горите от зимен дъб са малко, често смесени с бук, габър, благун, цер и други видове. 

Ограничено се срещат формации от обикновен габър с примеси от бук, цер, благун.  

За района на общината голямо значение имат буковите гори. Срещат се главно в 

южните склонове на Стара планина от 800 до 1500 м н.в и в Средна гора . Ограничено се 

срещат и в хълмисто-предпланинския район. Естествените насаждения са предимно чисти 

букови, по-малко чисти габърови и смесени от двата вида. Често в състава им участват 

явор, ясен, шестил, трепетлика и др. По изкуствен начин са създадени култури от бял бор, 

смърч, смесени с ела, зелена дуглазка, бреза или издънков бук. Създадени са и култури от 

бук, смесени с явор, бреза, ива и др. От храстите се срещат леска, хвойна, шипка, черни 

боровинки, къпина, малина и др. Залесената площ от горския фонд на oбщината е 4 226.3 

ха. Незалесената горска площ е 526.80 ха. Горските пасища са с площ 117.2 ха. Общият 

запас на дървесина без клони в горския фондна общината е 683 805 куб. м. 

Лесоустройствените проекти на Държавно лесничейство „Пирдоп” и Лесоустройствената 

програма на Общинско звено по стопанисване и управление на горите - осигуряват добри 

предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд. Основните насоки на 

организация на горското стопанство в общината, предвидени в лесоустройствените 

проекти, са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им. 

В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции 

организацията на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното 

възпроизводство на главния продукт – дървесината. Проектирани са подходящи 

залесявания, реконструкция на насажденията, сечи и други мероприятия, изцяло 

съобразени с екологичните условия на района. В семепроизводствените насаждения целта 

е производство на висококачествени семена от най-важните за района видове. От горите 

на територията на общината се добива дървесина, която се продава на различни 

потребители, добиват се и дърва за огрев. Развитието на дейностите, свързани с 

възпроизводството, ползването и опазването на горите, създава работни места на немалка 

част от населението на общината. На територията на горския фонд ще се осъществяват и в 

бъдеще редица странични ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от 

голите площи. Има добри условия за добив на билки, семена, горски плодове и гъби. 



 
 

 

Страничните горски ресурси се използват много под възможностите, които предлагат 

горите. 

 

ТУРИЗЪМ И СПОРТ.  

Градът е център на туристически маршрути към Стара планина и Средна гора. На 

територията на общината извършва дейност едно туристическо дружество. По направени 

проучвания от община Пирдоп в момента има 3 действащи хотела през цялата година с 

над 10 легла:  Хотел “Средна гора” **– 60 легла; Хотел “Борова гора” **** – 50 легла; 

Хотел “Централ - Пирдоп” ** – 21 легла. Хотелите са от различен тип категория и 

предоставят възможност за настаняване на различни видове туристи в зависимост техните 

предпочитания. На територията на общината са разположени и хижите „Паскал”, „Мали 

извор”, „Артьовица”, „Орлин”, „Дражил”, „Павел Делирадев”, „Еленско”, „Планинска 

среща”, РМО Металургремонт”,  Профилакториум „яз. Душанци” и други.  

Като цяло туризмът в Община Пирдоп е сравнително слабо развит, но въпреки това 

съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов. Развитието на отрасъла ще 

доведе от една страна до нови възможности за развитие на малкия и среден бизнес в 

общината, създаване на нови работни места, промотиране и използване на местните 

природни ресурси. От друга са необходими значителни инвестиции, за да се подобри 

прилежащата инфраструктура и да се маркетират туристическите обекти.  

На територията на община Пирдоп е създадена добра мрежа от институционални 

структури, чиято основна дейност е свързана с подкрепата на гражданите и бизнеса за 

задоволяване на техните потребности. Такива са банковите и застрахователните 

структури, функциониращи на територията на общината, като седалищата на банковите 

клонове и представителства са разположени в общинския център. Данъчната 

администрация е представена от Данъчна служба в гр. Пирдоп.  

 

2.3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНАТА СФЕРА 

ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

Община Пирдоп е с площ 152,4 кв. км площ, което е 0,14% от територията на 

България и 2,16% от територията на Софийска област. Населението на община Пирдоп е 8 

293 души, което е 0,11% от населението на България и 3,35% от територията на Софийска 



 
 

 

област. Населението на община Пирдоп по данни от преброяването през 2011 г. е 

намаляло с 10.4% спрямо населението от 2001 г., Общината е съставена от 1 град – 

общинският център Пирдоп с население 7 485 души и 1 село, което е с население 808 

души. 

Отрицателният естествен и механичен прираст и задълбочаващите се процеси на 

“стареене” засилват процесите на стагнация в демографското развитие на община Пирдоп. 

Установените трайни негативни тенденции в развитието на населението водят до 

влошаване на демографския профил, изразяващ се във влошаване на възрастовия състав 

на населението, намаляване на възпроизводствения (репродуктивния) потенциал, 

понижават се и трудовите възможности на местното население. Възрастовата структура 

на населението в община Пирдоп през 2011 г. е следната: в под трудоспособна възраст е 

1 077 души (12.99%), в трудоспособна възраст е 5 541 души (66.82%), а в над 

трудоспособна възраст е 1 675 души (20.20%). Население на 7 и повече години по 

местоживеене в община Пирдоп е 7 825 души, от които повече от половината - 50.75% е 

със средно образование. Втората по големина група е с основно образование, като 

относителния й дял е 22.88%. Относителния дял на лицата с висше образование е 15.22%, 

на лицата с начално - 6.57%, а на тези които са с незавършено начално и никога не са 

посещавали училище - 4.40%. 

Икономическата активност на населението се отчита за лица на 15 и повече 

навършени години. В община Пирдоп относителния дял на лицата, който са 

икономически активни е 56%, като неактивни икономически са 44%. От икономически 

активното население (86.68%) са заети лица, което е 48.25% от населението на 15 и повече 

навършени години. От икономически неактивното население с най-висок относителен дял 

са пенсионерите, който са с относителен дял 73.30% и 32.50% от населението на 15 и 

повече навършени години. 

Демографските проблеми на община Пирдоп са свързани с цялостното й социално-

икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните структури 

на населението - отрицателно естествено възпроизводство и влошена възрастова 

структура на селското население. Тенденциите в развитието на населението са: 

намаляване на общия му брой, застаряване на населението на селата, повишаване на 

образователното равнище  



 
 

 

 

ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” относителният дял на заетите лица в 

частния сектор е 77%, а в обществения - 23%. Въпреки намаляването на броя на работните 

места за 2007-2009 г. се е увеличила средната годишна работна заплата с 32%, което е 

белег за повишаване на икономическото състояние на общината и за нейното 

положително развитие. За частния сектор е характерно по-високо ниво на средна годишна 

заплата, като в сравнение с обществения сектор, заплатите в частния са с 82% по-високи. 

Размерът на средната годишна заплата при мъжете и жените също се характеризира със 

значителни разлики. При мъжете е със 78% по-висока спрямо тази на жените. Като цяло 

икономическата структура на община Пирдоп се определя от частния бизнес. Около две 

трети от работоспособното население е заето в тази сфера. В района функционират и 

няколко строителни фирми, които извършват проектиране и строителство.  

Средногодишното равнище на безработицата в община Пирдоп е 9.9% за 2012 г., 

което е по-ниско от средногодишното за Софийска област (11.18%) и за страната (9.47%). 

След 2009 г. безработицата показва трйна тенденция към увеличение. По данни от 

Дирекция „Бюро по труда” - гр. Пирдоп най-засегнати от безработицата са лицата над 40 

годишна възраст. Делът на безработните лица - жени е по-висок от колкото на мъжете. По 

образователно равнище, най висока е безработицата при лица със средно образование. 

Продължителността на безработицата при регистрираните лица в община Пирдоп се 

разглежда на няколко групи, като най-висок дял от безработните са без работно място за 

период от 1 до 2 години.В община Пирдоп безработните лица са включени в 3 програми 

за заетост и обучение - Национална програма “От социални помощи към осигуряване на 

заетост” (компоненти “Личен асистент”, “Опазване и възпроизводство на българската 

гора”, “Проекти на работодателите в селското стопанство”), Национална програма 

“Заетост на младежи в публичната администрация”, Национална програма “Обучение и 

заетост на хора с увреждания”.  Мерките за професионално обучение и насърчаване на 

заетостта са насочени към безработните младежи, хората в неравностойно положение на 

пазара на труда и на продължително безработните лица. Проблемите на заетостта и 

безработицата в община Пирдоп са взаимосвързани: висок дял на продължително 

безработните лица, специалистите и безработните жени. Тенденциите в развитието на 



 
 

 

заетостта и безработицата не показват съществени изменения през последните години. 

Наблюдава се намаляване на дяла на обявените работни места на свободния пазар и 

увеличаване на равнището на безработицата. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Оценката за развитието на образованието и образователната инфраструктура е 

положително през периода на изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2007 

- 2013 г. Развитието и издръжката на образованието е един от основните ангажименти на 

местната власт. През 2010 г. 31% от разходната част на общинския бюджет са в областта 

на образованието. Съгласно Регистър на средните училища и детски градини към 

Министерството на образованието, младежта и науката през учебната 2010/2011 г. има 

четири действащи училища и една целодневна детска градина, който са позиционирани в 

гр. Пирдоп. През периода 2003 - 2010 г. са закрити две детски градини и едно училище - 

основното училище в с. Душанци. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Здравеопазването като обслужваща дейност, пряко свързана с живота и здравето на 

населението, е обект на държавната и на общинската социална политика. 

Здравеопазването на територията на община Пирдоп се предоставя от едно лечебно 

заведение за болнична помощ и две за извънболнична помощ. "Многопрофилна болница 

за активно лечение - Пирдоп" е лечебно заведение за болнична помощ, в която жителите 

на общината могат да получат медицинска помощ по следните дейности:  

o диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се 

постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ;  

o рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по 

дентална медицина от други лечебни заведения;  

O вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен 

надзор. 



 
 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Социалната политика, провеждана от държавата и общината, освен в развитието и 

издръжката на социалната инфраструктура, е насочена и към социалното подпомагане на 

лицата в неравностойно положение – инвалиди, възрастни и самотни хора, лица с 

физически и психически увреждания, сираци и др.  

УСЛУГА,  

ВИД 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  ТЕРИТОРИАЛЕН 

ОБХВАТ 

СЪДЪРЖАНИЕ – 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ, 

ФОКУС НА УСЛУГАТА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,  НАЛИЧНИ КЪМ МОМЕНТА НА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА 

ОБЩЕСТВЕНА 

ПОДКРЕПА 

 

Деца от 0 до 18 

години; Уяз-вими 

семейства с деца от 

0 до 18 години от 

всички населени 

места в общините; 

Деца в 

специализирани 

институции 

Деца необхванати, 

отпаднали и в риск 

от отпадане от 

училище; Деца 

жертви и 

извършители на 

насилие 

 

ПИРДОП 

ЗЛАТИЦА 

АНТОН 

КОПРИВЩИЦА 

ЧАВДАР 

ЧЕЛОПЕЧ 

 

 

Превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, 

обучение в умения на 

самостоятелен живот и 

социална интеграция на 

деца от институции, 

консултиране и подкрепа 

на семейства в риск, 

оценяване и обучение на 

бъдещи приемни родители 

и осиновители, 

консултиране и подкрепа 

на деца с 

противообществени прояви 

 
ПИРДОП 

 

ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ 

Общинска 

дейност 

 

Деца и лица с 

различни  ув-

реждания; Самотно 

живеещи стари хора 

с увреждания и/или 

със затруднения в 

самооб-служването, 

които имат нужда 

от грижа в семейна 

среда 

Самотно живеещи 

стари хора в 

отдалечени нас. 

места без достъп до 

услуги 

 

ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

 

Комплекс от социални 

услуги, предоставяни в 

домащни условия, свързани 

с доставка на храна, 

подържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

снабдяване с необходимите 

помощни средства , битови 

услуги и др.  

Разширяване на 

традиционните дейности на 

патронажа към обгрижване 

в дома, посредничество, 

помощ в домакинството и 

пр., според конкретните 

условия, ресурси и 

възможности на всяка 

отделна община. 

 

 

 
ПИРДОП 

 



 
 

 

 

ЛИЧЕН 

АСИСТЕНТ 

 

Деца и лица с 

различни  

увреждания.Стари 

хора с трайни 

увреждания, или с  

тежко здравословно 

състоя-ние, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

 

 

ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда за лица, 

нуждаещи се от постоянно 

обгрижване в ежедневието 

си, като успоредно се 

осигурява заетост на 

лицето от семейството, 

което го обгрижва 

 
ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 

 

ДОМАШЕН 

ПОМОЩНИК 

 

Самотни стари хора 

с трайни 

увреждания, и/или в 

силно нарушено 

здравословно 

състояние, които не 

могат или са 

затруднени да се 

обслужват сами и 

да организират бита 

си 

 

ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на самотни 

стари хора, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот. Помощ при 

организирането на 

ежедневни битови 

потребности. 

 
ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 

 

СОЦИАЛЕН 

АСИСТЕНТ 

 

Деца и лицас 

различни  

увреждания 

Самотни стари хора 

с трайни 

увреждания, или в 

тежко здравословно 

състояние, които не 

могат или са много 

затруднени да се 

обслужват сами  

 

 

ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда за лица, 

които поради различни 

ограничения от 

здравословен характер са 

изключени от социалния 

живот и са в риск от  

зависимост от 

институционален тип 

грижи. 

 
ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 

 

ПРИЕМНА 

ГРИЖА 

 

Деца от 0 до 18 

години 

ПИРДОП 

ЗЛАТИЦА 

АНТОН 

КОПРИВЩИЦА 

ЧАВДАР 

ЧЕЛОПЕЧ 

Отглеждане и възпитание в 

семейна среда на дете, 

което е настанено в 

семейство на роднини или 

близки или в приемно 

семейство. 

 
ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 

КЛУБ НА 

ПЕНСИОНЕРА 

Хора в пенсионна 

възраст без 

сериозни 

здравословни 

проблеми, които се 

самообслужват 

ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране – социално, 

здравно, правно. 

ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 

КЛУБ НА 

ИНВАЛИДА 

Хора с увреждания, 

които се 

самообслужват ПИРДОП 

ДУШАНЦИ 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране – социално, 

здравно, правно на хора с 

увреждания. 

ПИРДОП 
ДУШАНЦИ 



 
 

 

 
 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРА 

Визията за развитие на културните процеси в общината се основава на разбирането за 

културата като важен феномен за развитието на общността. Съгласно дефиницията, приета от 

държавите - членки на Европейския съюз, културата включва: културно наследство, 

изпълнителски изкуства, библиотеки, книги и книгоиздаване, визуални изкуства, архитектура, 

аудио и аудио-визуални изкуства, мултимедия както и дейности, които са на границата между 

традиционните изкуство и новите форми на творческа активност – филмово производство, 

реклама, занаяти, дизайн, мода и др. Новите информационни технологии, процесите на 

глобализация изискват от обществото адекватни на съвременната социокултурна среда 

подходи и решения във всички области на културното “производство”. Ето защо 

стратегически важни са принципите на конкурентност и многообразие, партньорство, 

диалогичност, социална и икономическа ефективност и устойчивост, децентрализация и 

равнопоставеност на достъпа до обществените ресурси. Запазването на културата и 

историческото наследство подържа и съхранява пирдопското население. Развитието на 

културната дейност на територията на община Пирдоп главно се осъществява чрез 

съществуващите институции в областта, които са един музей, две читалища и две 

библиотеки. Активно в организирането на културни мероприятия участват общината, 

църковното настоятелство, Клуб “Родолюбие”, Клуб “Съхрани българското”. 

 

СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 

Обслужващите функции на общинския център и неговият административен статут 

са предпоставки за появата на специфичен тип институционални структури. Такива са 

структурите на съдебната власт и на другите правоохранителни институции. Град Пирдоп 

е седалище на Районен съд, на Районна прокуратура и следствие. От органите за 

сигурността и обществения ред, които се намират на територията на общината, основно 

място заемат деконцентрираните структури на МВР – Районно управление на полицията 

 

ДОМ ЗА 

ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА СЪС 

СЕТИВНИ 

НАРУШЕНИЯ 

 

Възрастни хора със 

сетивни нарушения, 

установени с 

експертно решение 

на ТЕЛК 

 

ЦЯЛАТА 

СТРАНА 

 

Комплекс от социални 

услуги, предоставяни на 

лица със сетивни 

нарушения, които не могат 

сами да организират бита 

си 

 
ПИРДОП 



 
 

 

/РУП/ и Районно звено за противопожарна и аварийна безопасност. Местната власт 

осъществява функции по взаимодействието с органите по сигурността и обществения ред 

при закрилата на децата и гражданите на обществени места, при определяне на 

пропускателния режим в училищата и детските заведения и обезопасяване на училищните 

дворове. 

 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ. 

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ 

Транспортната и пътна инфраструктура на територията на Община Пирдоп е: 

първокласна - път І-6 София – Бургас; четвъртокласна - 36 км.; улична мрежа на град 

Пирдоп - 106,7 дка; улична мрежа на село Душанци - 44,4 дка. Общата оценка на 

транспортната система е задоволителна. Пространствената организация на пътната мрежа 

позволява удобен достъп на населението от отделните населени места до центъра, а от там 

и връзка с останалата част на областта и страната. Необходимо е да се предприемат 

действия и да се търсят възможности за финансиране за ремонт на пътната мрежа, която е 

в лошо техническо състояние. Проблеми в експлоатацията и ползването на пътната мрежа 

възникват във връзка със зимния сезон. Обслужването с железопътен транспорт се 

осъществява, чрез частта от подбалканската линия София - Карлово - Бургас/Варна. 

Дължината на участъка на територията на общината е 7 км. Линията е електрифицирана. 

На територията на общината има само една гара – Пирдоп . Сега съществуващата 

железопътната линия преминава през индустриалния квартал на гр. Пирдоп.  

Транспортно обслужване в община Пирдоп е добро, като са налице изградени 

транспортни комуникации в почти всички посоки (по-затруднено те се осъществяват в 

северна посока - сложно преминаване през Стара планина). Редовни автобусни линии 

свързват град Пирдоп с градовете София, Карлово, Стрелча и Панагюрище. 

Вътрешнообщинските връзки се осъществяват по утвърдена транспортна схема, 

разработена съобразно реалните потребности на населението.  

Водоснабдяване - през територията на общината протичат реките: “Тополница”, 

“Дебелска”, “Манджарин”, “Славци” и “Манина”. Захранването с питейна вода за град 

Пирдоп и село Душанци, става от каптирани извори, намиращи се предимно в Стара 

планина. Водните запаси към момента са в нормите и са достатъчни за обслужването на 



 
 

 

населението. Основните проблеми свързани с водопроводната мрежа на община са 

загубите на количеството вода и физически остаряла мрежа, която е изградена от 

етернитови тръби.  

Енергийната инфраструктура през периода на изпълнение на Общинския план за 

развитие е подобрена, като за това основно са допринесли дейностите, изпълнени за 

реконструкция на електромрежата в гр. Пирдоп.  

 

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Състоянието на околната среда в община Пирдоп е пряко свързано с урбанизацията 

на територията, използването на ресурсите й, развитието на промишлеността, 

дългогодишните дейности в селското и горското стопанство, степента на влаганите 

инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води.  

Качество на въздуха - районът е със сериозна екологична обремененост предвид 

това, че тук се развива рудодобивна и преработвателна промишленост, която до голяма 

степен не е била съобразена със световните екологични стандарти. Основния начин на 

замърсяване е чрез въздушните емисии на SO2, SO3 и прахови емисии съдържащи тежки 

метали , отделящи се при работата на металургичното производство. В резултат на това 

почвите са с наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd, а водите с променливо PH, As и др. За 

всичко това до голяма степен спомагат и някой природни особености на района предвид 

котловинния му характер и протичащите инверсионни процеси в него. Контролът върху 

състоянието на околната среда се провежда по компоненти на средата и фактори в 

съответствие с поредицата от специализирани закони за управление на околната среда, 

приети през последните години за сближаване със законодателството на ЕС. В резултат на 

предприетите мерки за опазване на околната среда след 2010 г. се наблюдава значителен 

спад на количеството ФПЧ във въздуха. Количеството на серния диоксид също е 

намаляло спрямо 2007 г. 

Качество на водите - състоянието на повърхностните и подземните води зависи от 

концентрацията на урбанизирани територии и промишлените дейности, както и от 

степента на изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура. 

Хидрографската мрежа в общината се формира от по-големите реки Славци, р. Тополница 



 
 

 

и др. Източниците на замърсяване в поречието на р. Тополница са от промишлени води от 

производствените фирми на територията на общината и изпуснати битови води от 

канализациите на гр. Пирдоп и с. Душанци. В резултат на това водите са с променливо 

PH, As и др. тип органични замърсители. За подобряване качеството на питейната вода и в 

двете населени места на общината е са предприети мерки да се изградят пречиствателни 

съоръжения, съгласно нормативните изисквания. За осигуряване на успешното 

приключване на стартиралите проекти е необходимо да бъдат осигурени собствени 

финансови ресурси за авансирането на дейностите до етап на възстановяване на разходите 

от програми на ЕС.  

Почви - степента на замърсяване и деградиране на почвите в голяма степен е 

обусловена от дейностите в промишлеността, неефективното земеделие, естествените 

процеси (водна ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на природни богатства 

и депонирането на отпадъците. На някой места на територията на общината деградацията 

на земите и почвите (киселинност, засоляване) е силно изразена. Добивът и преработката 

на рудни изкопаеми замърсява почвите с тежки метали поради което почвите са с 

наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd, As. В покрайнините на населените места са 

създадени незаконни, неконтролирани сметища, замърсители на почвата и водите.  

Отпадъци. - генерирането на битови отпадъци е в зависимост от мястото на 

образуване на отпадъците и стандарта на живот на населението и варира по сезони. 

Съществува и сериозен екологичен проблем, свързан с твърдите битови отпадъци. 

Сметището на територията на Община Пирдоп е с отдавна изпълнен капацитет. За 

периода на изпълнение на целите и приоритетите на общинския план за развитие се 

наблюдава и повишаване на ефективността на управлението на отпадъците, като е 

въведена система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, рекултивиране в 

съществуващото депо за твърди битови отпадъци в с. Душанци и са ликвидирани 

нерегламентирани сметища в крайните райони на населените места, след което са 

почистени и терените. В процес на изпълнение е проект по техническа помощ за 

закриване и рекултивация на общинско депо за БО, намиращо се в м. Сулюманица, гр. 

Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на 

територията на община Пирдоп.  



 
 

 

Радиационна обстановка - на територията на гр. Пирдоп радиационната обстановка 

се следи от местната структура на “Гражданска защита”. Два пъти дневно се измерва бета 

и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за България е около 0,030 мР/ч. 

За гр. Пирдоп показанията варират от 0,020 до 0,022 мР/ч. Няма данни за нейонизиращи 

лъчения и влияние върху хората и околната среда. 

Зелени площи в населените места - озеленените площи на общината се обединяват 

в зелена система като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и 

за организиране на отдиха на населението. Основа на зелената система са озеленените 

площи, предназначени за широко обществено ползване – парк, градини, улично 

озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове. 

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО ЗЗТ И МЕСТА ПО НАТУРА 2000  

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ  

Национален парк “Централен Балкан” е обявен с цел опазване на уникални 

саморегулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. Паркът 

е разположен върху площ 71 669,5 ха, от които на територията на Софийска област 

попадат 3 396 ха, в общините Антон (3 293,9 ха) и Пирдоп (102,1 ха). 

НАТУРА 2000  

В рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 са обхванати 

следните територии на общината - 62% от територията на общината е обхваната по 

Директивата за птиците и 70% от територията на общината е обхваната по Директивата за 

местообитанията. 

 

2.6. SWOT АНАЛИЗ 

Анализът e проблемно ориентиран и обхваща идентифициране на икономическите, 

социални и екологични проблеми, както и тяхното териториално измерение, като сa 

направeни съответните изводи и сa посочeни тенденциите за развитие на общината, на 

базата на вътрешния и потенциал и условия за развитие. 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира 

действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите 

за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Приложима е 



 
 

 

общата матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори 

(силни и слаби страни), а външните фактори (възможности и заплахи). 

Анализът на ключови области и тенденции в развитието на общината очертава 

както проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитие, които да послужат за 

разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за развитие. 

 



 
 

 

3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 

ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. 

Стратегията за реализация на целите и приоритети за развитие, залегнали в 

общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за 

действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти.  

От особено важно значение е общинският план за развитие да бъде разработван и 

прилаган като част от общата система за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие, установена с законодателните разпоредби и в рамките на 

националната политика за регионално развитие. Необходимо е и постигане на  

хармонизация с регионалната и кохезионната политика в ЕС. Този подход не трябва да се 

разглежда като нарушаване на самостоятелността на общината сама да определя 

стратегията си развитие и средствата за нейното изпълнение. Чрез прилагането на единен 

поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието, взаимната обвързаност на 

стратегиите и плановете на различните териториални нива,  използването на механизми за 

широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и 

гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово подпомагане се 

постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

От тази гледна точка, общинският план за развитие може да се разглежда като 

интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното 

и местното развитие в България, като адекватността му по отношение на цялата система 

се оценява в следните направления: 

 Областна стратегията за развитие за периода 2014-2020 г. 

Визията за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 г. е свързана с 

постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на 

Софийска област. 



 
 

 

Стратегическата рамка за развитие на областта включва три стратегически цели, 

всяка от които насочена към един от аспектите, обхванати от концепцията за устойчиво 

развитие – икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда: 



 
 

 

Стратегическа цел 1: Икономическо развитие. 

Приоритет 1: Развитие на приоритетни сектори - земеделие, преработвателна 

промишленост, туризъм и високи технологии. 

Приоритет 2: Насърчаване на инвестиционната активност - развитието на малки и 

средни предприятия; стартирането и развитието на микропредприятия; достъп до пазари и 

консултантски услуги, подобряване на качеството на административните услуги 

Приоритет 3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване 

на енергийните ресурси - подобряване на енергийната ефективност на производства, 

сгради и съоръжения; намаляване на енергийната зависимост от традиционни източници 

чрез по-широко въвеждане на възобновяеми енергоизточници; повишаване на 

информираността за енергийната ефективност и разработване на областни и общински 

програми 

Стратегическа цел 2: Социално развитие  

Приоритет 1: Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги и повишаване 

на тяхното качество – обхващане на населението с програми за здравна профилактика; 

достъп до първична и специализирана медицинска помощ в повече населени места; 

повишаване на здравната култура и подобряване на достъпа до дентално медицински 

услуги; 

Приоритет 2: Повишаване на културния и образователен статус на населението - 

социално и образователно включване на необлагодетелствани групи (възрастови, 

етнически и т.н.) и предотвратяване на отпадането от образователната система; 

стимулиране въвеждането на нови образователни методи и програми в училищата и 

насърчаване културната и социална дейност на читалищата; стимулиране на дейности в 

различни сфери на културния живот. 

Приоритет 3: Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила - 

участие в курсове за квалификация и преквалификация на работната сила; учене през 

целия живот и подпомагане адаптирането на предприятията и работниците към 

глобализацията; връзка между образователния и научния сектор и бизнеса. 

Стратегическа цел 3: Опазване на околната среда и действия по изменението на 

климата  



 
 

 

Приоритет 1: Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейската и националната нормативна уредба - инфраструктура, системи и инсталации 

за предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; закриване, 

рекултивация и мониторинг на общински депа, несъответстващи на стандартите, 

премахване на нерегламентираните сметища и насъраване на превантивни дейности за 

недопускане на образуването им; информиране на гражданите и бизнес структурите за 

предотвратяване, разделно събиране, оползотворяване на отпадъците. 

Приоритет 2: Интегрирано управление на водите - изграждане и модернизиране на 

водностопанска инфраструктура; подобряване управлението на водните ресурси, 

предотватяване на засушаванията; управление на риска от природни бедствия - 

наводнения, свлачища и др. 

Приоритет 3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на 

защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в 

климата - управление на горските ресурси, риска от горски пожари и мерки срещу 

незаконната сеч и бракониерство; информиране за необходимостта от опазване на 

околната среда и биоразнообразието 

 Регионален план за развитие на Югозападен  район за периода 2014-2020 г. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на 

района. На ниво общински план за развитие следва да се гарантира връзката между 

регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се 

интегрират плановите подходи „отдолу - нагоре”  и „отгоре – надолу”. 

Визията за развитие на Югозападен  район за периода 2012 – 2022 г. го определя 

като  национален еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

Главна стратегическа цел определя постигането на устойчив икономически растеж чрез 

конкурентоспосбност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен 

човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство. Основните 

стратегически цели са: 

 Устойчив икономически растеж; 



 
 

 

 Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и укрепване на 

връзките между градските центрове и селските райони; 

 Икономическо, социално и пространствено сближаване с останалите региони 

в ЕС 

Важен момент е общинската стратегия за развитие да отразява пространствените 

перпективи на територията общината на основата на икономическите и социалните 

фактори на развитието, като се отчитат възможностите за преодоляване на различията 

между градските и селските територии и се създадат предпоставки и условия за 

оптимизиране на функциите на общинския център, който играе все по-важна роля за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на 

общината. 

 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. е 

разработена в съответствие с нормативните изисквания на Закона за регионално развитие 

и е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика 

за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в 

контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж.  

Визията за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г. определя българските 

райони като привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за 

постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със 

съхранено природно и културно наследство.   

Главната стратегическа цел за периода е свързана с постигането на устойчиво 

интегрирано и балансирано регионално развитие с използване на местния потенциал и 

сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект. Основните 

стратегически цели са: 

 Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален 

план чрез развитие на собствения потенциал  на районите и опазване на околната среда. 



 
 

 

 Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на условия за развитие на човешкия капитал.  

  Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество 

 Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените 

места.  

Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на 

Националната стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на 

регионалното и местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и 

заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното 

включване. 

 Отразяване на целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната 

политика за следващия програмен период и целите на Стратегията “Европа 2020” 

Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на 

Националната стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на 

регионалното и местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и 

заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното 

включване. 

При разработването на общинския план е необходимо в значителна степен да бъде 

постигнато съответствие на целите и приоритетите за общинско развитие с приоритетите 

на Софийска област, като се отчитат от една страна стратегическите насоки, представени 

в Областната стратегия за развитие, а от друга се формулират специфични цели и мерки 

за територията на община Пирдоп. Това съответствие ще осигури допълнителни ефекти и 

потенциални ползи в дългосрочен план, свързани с осигуряване на достъп до финансови 

схеми и развитие на териториалното сътрудничество между община Пирдоп и Софийска 

област. 

За да финансират инвестиционните си разходи за развитие, местните власти трябва 

да имат достъп до националния и регионалния пазар на капитали. Допълнителен 

механизъм в тази насока се осигурява чрез предлаганите мерки и средства от централния 



 
 

 

бюджет за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа съгласно 

действащото национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР). 

Териториалният обхват на районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се 

определя в областната стратегия за развитие и на тази база следва да се търсят 

възможности за допълнително финансиране на конкретни общински проекти, насочени 

както към интегрираното развитие на общината, така и към преодоляване на социално-

икономическите различия между общините и вътрешнорегионалните диспропорции.  

 

 



 
 

 

4.  ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА 

НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА. 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 

реализацията на Общинския план за развитие през периода 2014 - 2020 г. и представлява 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местна власт и 

местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които 

разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в 

публичния и частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва 

в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за 

инвестиции, текущи разходи, средства получени като безвъзмездни помощи, субсидии 

(трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат 

реализирани на територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода 

до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:  

 определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната 

реализация;  

 източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието  на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в 

конкретна програма за реализация на плана;  

 относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на 

приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:  

o местни публични източници: общински бюджет, общински или други 

местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 

o външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ 



 
 

 

развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и 

фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на 

неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови източници. 

o частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, 

инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в 

частна полза. 

Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията 

на плана е разработена на базата на: 

 макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020 г.,  

 средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския 

бюджет по отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет,  

 възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС. 

Общата сума на поетите финансови ангажименти (задължения), включително по 

отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от 

възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните 

условия, необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените 

средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани 

промени в предвидените мерки и проекти. 

 



 
 

 

5.  ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА. 

 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие въз основа на събраната обективна информация и данни отчита напредъка и 

степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и 

финансови характеристики. Подходящо е за целите на плана да се използват два вида 

индикатори: 

 индикатори за резултат; 

 индикатори за въздействие. 

Индикаторите може да обхващат както физически характеристики (параметри), 

така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 

развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Индикаторите 

за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените 

приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или приоритетите те 

могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение 

за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са (по възможност) 

количествено  измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за  конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото 

пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния 

период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някои случаи с качествени оценки относно достигнатата степен в 

социалното, икономическото и  инфраструктурното развитие  на общината и приноса на 

това развитие за общото развитие на региона. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за 

развитие на общината до 2020 г. трябва да са посочени в матрицата на индикаторите (в 

приложение). За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за 

всеки индикатор следва да са посочени мерните единици, в които ще се измерва, 

източниците на информация, периодичността на събирането на информация, базовата 

стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, 



 
 

 

която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за 

развитие. При наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се 

определят и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети, мерки или 

проекти. 

Разработеният набор от индикатори е представен с базова стойност към 2011 г., 

междинна стойност към 2016 г. за целите на междинната оценка и целева стойност към 

2020 г. при изтичане на действието на настоящия стратегически документ и съответното 

изпълнение на поставените цели. При планирането са отчетени индикаторите и тяхната 

целева стойност в Стратегията за развитие на Софийска област и в Регионалния план за 

развитие на Югозападния район от ниво 2. Част от показателите проследяват 

дългосрочните стратегически цели на политиката за регионално развитие - коефициент на 

безработица, коефициент на икономическа активност на населението, общ доход средно 

на лице от домакинството, а друга индикатори са относно целите на стратегия Европа 

2020 - коефициент на заетост, преждевременно напуснали образователната система. 

Показателите за продукт следва да послужат за проследяване изпълнението на отделните 

приоритети на плана, а индикаторите за въздействие предоставят информация за 

цялостния ефект от изпълнението на документа върху развитието на общината.  

Планираните индикатори и техните целеви стойности и показатели за измерване 

изпълението на целите и приоритетите на общинския план за развитие са представени в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4. 



 
 

 

6. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението Общинския план за развитие 

цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на 

изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

  Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението 

на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. Особено 

внимание трябва да се отдели на организацията и методите за изпълнението на плана и на 

програмата, прилагани от съответните органи и звена.  

 За целите на наблюдението и оценката се изгражда  система съгласно 

нормативните изисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране на 

информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на 

работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на 

информация и публичност.  

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

 При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и оцени 

динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната 

среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и 

система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период. 

 

Източниците на информация са важен инструмент от системата за наблюдение и 

оценка изпълнението на документите. При избора на индикатори следва да се има 

предвид източниците на информация за набиране на надеждни стойности на показателя, 



 
 

 

чрез които се отчита напредък. Всеки индикатор следва да е наличен, тоест да могат да се 

получат данни за неговата стойност във времето. Източниците на информация са важни от 

гледна точка осъществяването на наблюдение по прилагането на ОПР. Източниците на 

информация следва да са предварително идентифицирани и посочени в процеса на 

разработване на документа. Основният източник на статистическа информация за 

проследяване реализацията на стратегията е Националния статистически институт и 

териториалните му подразделения данни от различни секторни институции и ведомства 

на централната власт (Бюра по труда, Агенция по заетостта, Национален център за 

здравна информация, местната администрация и др.); Други официални източници на 

информация също са включени в предложената тук система от индикатори за наблюдение 

и оценка, като Европейската статистическа служба, Европейската агенция по околна 

среда, Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, Агенция по заетостта, Агенция пътна инфраструктура, МРРБ, МТИТ, областни 

администрации, общински администрации, ИСУН, ПРСР, оперативните програми и 

програмите за териториално сътрудничество 

 



 
 

 

7. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 

Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури 

прозрачност  и да се информират заинтересованите страни  и участниците в процеса  на  

формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие 

относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се 

мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.  

 Специфичните цели на действията обхващат: 

 

 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали)  на информация  за предвижданията на общинския план за 

развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса  по отношение 

определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните 

резултати в икономическата, социалната  сфера, в областта на техническата 

инфраструктура и околната среда; 

 Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор, 

насочени към подобряване на услугите предоставяни на гражданите и бизнеса;  

 Разясняване на конкретните задачи които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока 

ефективност при изпълнението на плана;  

 Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване  ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; 

 Привличане вниманието на  заинтересованите страни и гражданското общество 

за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по 

отношение  участието  и подкрепата на ръководството на общината за реализация на 

плана. 

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните 

органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически 



 
 

 

лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. 



 
 

 

8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. 

ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ (ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ). 

Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно 

политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато 

програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, 

практическите мерки, инвестиционни дейности и проекти за постигане целите на 

развитието. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие през периода 2014-2020 

г. има за задача на основата на  целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали 

в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и 

ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, 

институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се 

определя пакета от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие 

на общината през периода до 2020 г. , съответните финансови ресурси, 

административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 

индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук и на общинския план за 

развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и публичност при 

осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен 

характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в 

зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с 

цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане 

целите и приоритетите за развитие. 

Основни компоненти на програмата са: 

o Оперативните насоки и цели на програмата -  отразява логиката на 

интервенциите – политически, институционални, организационни, информационно-

комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и 

въздействие от изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло;  

o Мерките и предвидени дейности за подкрепа и осигуряване на схеми за 

финансиране, включително от фондовете на ЕС и други финансови инструменти и 

източници; 



 
 

 

o Списък на проектите, които ще се разработват и изпълняват в рамките на 

програмата, съдържащ кратка обосновка и описание на физическите, финансовите и 

времевите параметри, както и отговорните звена. Списъкът на проектите трябва да 

отразява и да е свързан, както с оперативните цели на програмата, така и с приоритетите и 

стратегическите цели на общинския план за развитие на многогодишна база. Освен това е 

необходимо проектите да бъдат представени и да могат да бъдат проследявани на 

годишна база; 

o Индикаторите за конкретни продукти и резултати, свързани с 

постигането на оперативните цели, планираните мерки и отделните проекти, които ще 

бъдат  използвани като база в общата система от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението на съответните приоритети и цели на плана; 

o Организацията и дейностите по наблюдението, оценката и 

актуализацията на програмата; 

o Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 

програмата. 

 



 
 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

АЗ  Агенция по заетостта  

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници  

ДБТ  Дирекция „Бюро по труда  

ЗРР  Закона за регионалното развитие  

ИСУН  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз  

МО  Междинна оценка  

МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройство  

МСП  Малки и средни предприятия  

НПО  Неправителствени организации  

НПРР  Национален план за регионално развитие  

НСИ  Национален статистически институт  

НСРР  Национална стратегическа референтна рамка  

ОДЗ  Областна дирекция „Земеделие”  

ОПАК  Оперативна програма „Административен капацитет”  

ОПОС  Оперативна програма „Околна среда”  

ОПР  Общински план за развитие  

ОПРКБИ  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика”  

ОПРР  Оперативна програма „Регионално развитие”  

ОПРЧР  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

ОСЗ  Общинска служба „Земеделие”  

ОУ  Основно училище  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони  

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда  

СОУ  Средно общообразователно училище  

ФЛАГ  Фонд за органите на местното самоуправление в България  

ЦДГ  Целодневна детска градина  

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2 НОРМАТИВНА РАМКА 

2011 година 

 Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 2011-2015 г., проект, юли 2011 г. 

 Национална програма за реформи 2011-2015 г., април 2011 г. 

 Пети форум за сближаване „Да инвестираме в бъдещето на Европа: приносът на 

политиката на сближаване към Стратегията „Европа 2020”, работни документи, януари-

февруари 2011 г. 

 Приносът на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на Стратегията 

„Европа 2020”, януари 2011 г. 

 Работни документи във връзка с изготвянето на Национална програма за развитие: 

България 2020, 2011 г. 

 Рамкова позиция на България относно условията за усвояване на Структурните и 

Кохезонния фондове на ЕС за програмния период 2014-2020 г., 2011 г. 

 Средносрочна оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

г., KPMG, февруари 2011 г. 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския 

социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), общите 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и отменяне на Регламент (ЕС) 1083/2006 г., COM(2011) 615 final, октомври 

2011 г. 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

специфичните разпоредби, свързани с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 

целта за инвестиции за растеж и работни места и отменяне на Регламент (ЕС) 1080/ 2006 г., 

COM(2011) 614 final, октомври 2011 г. 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и отменяне на Регламент (ЕС) 1081/ 2006 г., COM(2011) 

607 final, октомври 2011 г. 



 
 

 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

специфичните разпоредби за подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

за целта „европейско териториално сътрудничество”, COM(2011) 611 final, октомври 2011 г. 

 Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

Кохезионния фонд и отменяне на Регламент (ЕС) 1084/ 2006 г., COM(2011) 612 final, 

октомври 2011 г. 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020, май 2011 г.  

2010 година 

 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за 

развитие, МРРБ, 2010 г. 

 Концепция за програмиране на развитието на Република България, приета от 

Съвета за развитие към Министерския съвет, юли 2010 г. 

 Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България 2005-2015 г., ноември 2010 г. 

 Междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България 2005-2015 г., 2010 г. 

 Междинни оценки и доклади за изпълнението на Регионалните планове за 

развитие 2007-2013 г. на шестте района от ниво 2, МРРБ, 2010 г. 

 Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за регионално 

развитие, 2010 г. 

 Методически насоки за разработване на национална концепция за пространствено 

 развитие на Република България за периода до 2025 г., декември 2010 г. 

 Мрежа за оценка на прилагането на политики: Анализ на изпълнението на 

кохезионната политика 2007-2013 г., синтез на националните доклади за 2010 г., декември 

2010 г. 

 Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване, ноември 

2010 г. 

 Стратегия „Европа 2020”, юни 2010 г. 

 „Европа 2020. Интегрирани насоки за икономическата политика и политиката по 

заетостта на държавите-членки”, SEC(2010) 488 final, COM(2010) 193 final, април 2010г. 



 
 

 

 Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението 

на програмите за периода 2007-2013 г., март 2010 г. 

 Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на 

актуализация на Областните стратегии за развитие, МРРБ, септември 2010 г. 

 Приносът на регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на 

Стратегията „Европа 2020”, октомври 2010 г. 

 Проект „Конвенциите от Рио” – съвместна инициатива на МРРБ и Програмата за 

 развитие на ООН, публикации, www.rioconventions.org, 2010 г. 

 Рамкова позиция на България относно Пети доклад на ЕК за икономическо, 

социално и териториално сближаване, 2010 г. 

 Стратегия на ЕС за Дунавския регион, декември 2010 г. 

 Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската 

четворка, България и Румъния, март 2010 г. 

2009 година 

 Дневен ред за реформиране на политиката на сближаване, независим доклад на 

Фабрицио Барка, април 2009 г. 

 Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие – 2009 година, май 2009 г. 

 Ориентиращ документ за бъдещата политика на сближаване, Павел Самецки, 

европейски комисар по регионалната политика, декември 2009 г. 

 Отразяващ документ относно бъдещата политика на сближаване, Данута Хюбнер, 

бивш европейски комисар по регионалната политика, април 2009 г. 

 Шести доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване, юни 2009 

г.  

2008 година 

 Закон за регионалното развитие, май 2008 г., в сила от 31.08.2008 г. 

 Зелена книга за териториално сближаване – Превръщане на териториалното 

многообразие в предимство, октомври 2008 г. 

 Пети доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване, юни 2008 

г. 



 
 

 

 Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, септември 2008 г., в 

сила от 31.08.2008 г. 

 Регионите 2020: Оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС, 2008 

г. 

2007 година 

 Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове, май 2007 г. 

 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., март 2007 г. 

 Териториален дневен ред на ЕС, май 2007 г. 

 Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване, май 2007 г. 

2006 година 

 Индикативни насоки относно методите за оценка, Работен документ № 2, ЕК, ГД 

Регионална политика, август 2006 г. 

 Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., декември 2006 г. 

 Стратегически насоки на Общността за сближаване 2007-2013 г., октомври 2006 г. 

2005 година 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2005-2015 г., май 2005 г. 

2004 година 

50. „С лице към предизвикателствата” – независим средносрочен преглед на 

Лисабонската стратегия на ЕС, доклад на Вим Кок, ноември 2004 г 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3  ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ 

 

 

 

 

4. 

ХОРИЗОНТАЛНИ 

ПРИОРИТЕТИ:  
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ 

 

ВИЗИЯ 

                       Община с балансирана и устойчива икономика, осигуряваща достоен 

живот на хората във възстановена, съхранена и здравословна среда за живот и 

непркъснато развитие на личността. 

 

ВИЗИЯ 

 
 

 

 

1. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 1:  
 

ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ  

3. 2. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 2:  

 

СОЦИАЛНО 

РАЗВИТИЕ  
 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 3:  

 

ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ДЕЙСТВИЯ ПО 

ИЗМЕНЕНИЯТА НА 

КЛИМАТА 



 
 

 

 

 

1.3 

 
Приоритетна 

област 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ И 

РАЦИОНАЛНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЙНИТЕ 

РЕСУРСИ 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

1 

1.1 

 
Приоритетна 

област 

РАЗВИТИЕ НА 

ПРИОРИТЕТНИ 

СЕКТОРИ 

 

Приоритетна 

област 

НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА 

АКТИВНОСТ 

 

1.2 

 



 
 

 

 

 

 

2.3 

 
Приоритетна 

област 

ПОВИШАВАНЕ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

 

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 
                      

2 

2.1 

 
Приоритетна 

област 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ДОСТЪПА ДО 

ЗДРАВНИ 

ИСОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ТЯХНОТО 

КАЧЕСТВО 

 

Приоритетна 

област 

ПОВИШАВАНЕ НА 

КУЛТУРНИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

СТАТУС НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

 

2.2 

 



 
 

 

 

 

3.3 

 
Приоритетна  

област 

УСТОЙЧИВО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ГОРИТЕ, 

ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ 

ТЕРИТОРИИ И 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО 

ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 

3 

3.1 

 
Приоритетна 

област 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

СПОРЕД 

ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА И 

НАЦИОНАЛНАТА 

НОРМАТИВНА 

УРЕДБА 

 

Приоритетна област 

ИНТЕГРИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ВОДИТЕ - 

ИЗГРАЖДАНЕ И 

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 

3.2 

 



 
 

 

 

4.2 

 
ХОРИЗОНТАЛЕН 

ПРИОРИТЕТ 2: 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ 

 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ  

 
 

4 

4.1 

 
ХОРИЗОНТАЛЕН 

ПРИОРИТЕТ 1: 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4  СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 2014 - 2020 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: РАЗВИТИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА БАЗАТА НА ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ КЛЪСТЕР “СРЕДНОГОРИЕ МЕД" 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВА, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЗАВИСИМОСТ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ОБХВАЩАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ПРОГРАМИ ЗА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА 



 
 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ НА ЗДРАВНАТА КУЛТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ДЕНТАЛНО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ МЕТОДИ И ПРОГРАМИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОВИШАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: УЧАСТИЕ В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РЕАЛНА ЗАЕТОСТ, МОБИЛНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦ. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ИНФРАСТРУКТУРА, СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИ ДЕПА И СМЕТИЩА, НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ НА СТАНДАРТИТЕ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ИНФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАСУШАВАНИЯТА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ВОДООХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ, ВОДОХВАЩАНИЯ, ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ - НАВОДНЕНИЯ, СВЛАЧИЩА.И ДР. 



 
 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ЗАЛЕСЯВАНЕ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ, РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ И МЕРКИ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА СЕЧ И БРАКОНИЕРСТВО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ИНФОРМИРАНЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ГАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 2: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ЗАСИЛВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИЕТО 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОД ЛИДЕР, ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, УПРАВЛЕНИЕ "ОТДОЛУ НАГОРЕ" И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.5  СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 2014 - 2020 

Индикатор за продукт 

Източник на 

информация 
Базова 

стойност 

2011 г. 

Междинна 

стойност 

2016 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ         

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: РАЗВИТИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ       НСИ 

Произведена продукция на нефинансовите предприятия  – хил.лв.       НСИ 

Произведена продукция в сектор селско, ловно и горско стопанство – хил. лв.       НСИ 

Произведена в сектор преработваща промишленост – хил.лв НСИ        НСИ 

Нетни приходи от продажби в сектор хотели и ресторанти – хил.лв.         

Приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване – хил.лв.         

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ       НСИ 

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор – млн.лв.       НСИ 

Разходи за придобиване на ДМА – млн.лв.       НСИ 

Приходи от дейността на МСП – млн.лв.       НСИ 

Относителен дял на заетите лица - %       НСИ 

Персонал, зает с НИРД – бр.       НСИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ         

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ И 

СОЦИЛАНИ УСЛУГИ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО       НСИ 

Лекари в лечебните и здравни заведения на 1 000 души от населението – бр.       НСИ 

Лекари по дентална медицина на 1 000 души от населението – бр.       НСИ 

Смъртност по причина на заболяване – души на 1 000 д. от населението       НСИ 



 
 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО         

Дял на преждевременно отпадналите от училище ученици - %       МОН 

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - %       НСИ 

Културни и творчески дейности организирани от читалищата       НСИ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОВИШАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ         

Дял на преминали курсове за квалификация и преквалификация - %       АЗ 

Участие във формално образование и обучение или неформално обучение       НСИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 
        

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СПОРЕД 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦ. НОРМАТИВНА УРЕДБА         

Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране - %       НСИ 

Образувани битови отпадъци на човек от населението       НСИ 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - 

ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА         

Намаляване на загубите от водопроводната мрежа - %       НСИ 

Дял на населението, свързано с обществена канализация - %       НСИ 

Дял на населението, обслужвано от ПСОВ - %       НСИ 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ         

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА         
          

          

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 2: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ         
          



 
 

 

          

 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 2014 - 2020 

Индикатор за въздействие 

Източник на 

информация 
Базова 

стойност 

2011 г. 

Междинна 

стойност 

2016 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ         

Общ доход средно на лице от домакинство в лв.       НСИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ       НСИ 

Относителен дял на лицата със средно образование       НСИ 

Намаляване на отрицателния прираст на населението       НСИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 
        

Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, 

промишлени обекти)       
АГКК 

Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии       НСИ 

Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението       НСИ 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.6 ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП 2014 - 2020 
План                 

2014-2020 

Национално 

ЕС 

фондове Всичко 
Реп. 

Бюджет 

Общински 

бюджет 
Частно 

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА 52 000 8 000 7 500 40 460 44 000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 7 800 1 200 1 125 6 69 6 600 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: РАЗВИТИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА БАЗАТА НА ПРИРОДНИТЕ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА 

АКТИВНОСТ             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Насърчаване на инвестициите в иновации на предприятията 
от Клъстер “Средногорие мед"             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Развитие на малки и средни предприятия             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ 

РЕСУРСИ             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подобряване на енергийната ефективност на производства, 
сгради и съоръжения             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Намаляване на енергийната зависимост чрез въвеждане на 
АЛТЕРНАТИВНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ             



 
 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Повишаване на информираността за енергийната 
ефективност              

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 4 160 640 600 3 37 3 520 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ 

И СОЦИЛАНИ УСЛУГИ И ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНОТО КАЧЕСТВО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Обхващане на населението с програми за здравна 
профилактика             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Повишаване на здравната култура             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Подобряване на достъпа до дентално медицински услуги             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ПОВИШАВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Повишаване НА качеството на предучилищното и 
училищното образование И ВЪВЕЖДАНЕ НА нови методи И ПРОГРАМИ             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Насърчаване НА дейността на читалищата             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Стимулиране на дейности в различни сфери на културния 
живот             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ПОВИШАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Участие в курсове за квалификация и преквалификация на 
работната сила             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Създаване на възможности за учене през целия живот             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество             

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА 
13 000 2 000 1 875 10 115 11 000 



 
 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ СПОРЕД 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА И НАЦ. НОРМАТИВНА УРЕДБА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Инфраструктура, системи и инсталации за предотвратяване, 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа И 
СМЕТИЩА, несъответстващи на стандартите             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Информиране на ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА за 
предотвратяване, разделно събиране И оползотворяване на отпадъците             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ - 

ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Подобряване управлението на водните ресурси, 
предотвРатяване на засушаванията             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Водоохранителни зони, водохващания, довеждащи 
водопроводи             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Пречиствателни станции             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Управление на риска от природни бедствия - наводнения, 
свлачища.и др.             

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Залесяване             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: Управление на горските ресурси, риска от горски пожари и 
мерки срещу незаконната сеч и бракониерство             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Информиране за необходимостта от опазване на околната 
среда и биоразнообразието             

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 27 040 4 160 3 900 21 239 22 880 

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 1: ИНФРАСТРУКТУРА 25 480 3 920 3 675 20 225 21 560 



 
 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ГАЗОВА ИНФРАСТРУКТУРА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5: РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА             

ХОРИЗОНТАЛЕН ПРИОРИТЕТ 2: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 1 560 240 225 1 14 1 320 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТКА И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ИНТЕЛИГЕНТНО РЕГУЛИРАНЕ              

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ЗАСИЛВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО 
ОБЩЕСТВО В УПРАВЛЕНИИЕТО             

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОД ЛИДЕР, ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ "ОТДОЛУ НАГОРЕ" И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА             



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.7  ПРОЕКТНИ ФИШОВЕ /ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ/ 

 

 
Проект: 

 

Код 

 

1. Връзки със стратегическата рамка 

Приоритет   

Специфична цел   

Мярка   

Оперативна програма □ Не □ Да .................................................................................... 
 

2. Данни за проекта  

Тип проект Източници на финансиране Проектна готовност 

□ Инвестиционен  
□ Безвъзмездна помощ  
□ Меки мерки  
□ Генериращ приходи 
□ Друг: ..................................... 
...........................................................
............................................... 

□ Общински бюджет  
□ Републикански бюджет  
□ Оперативни програми  
□ Инвестиционен кредит  
□ Международни финансови институции  
□ ПЧП  
Друго: ...................................................... 

□ Предварително/ 
предпроектно 
проучване 

□ Идеен проект 
□ Технически проект 
□ Работен проект 

 

 План Изпълнение 

Целева група   

Инвестиция (х.лв.)   

Съфинансиране   

Дата начало   

Дата край   

Дейности 1.  

2.  

3.  

 

3. Индикатори (Измерими резултати) 

 

Стартова 

стойност 

Крайна 

стойност 

   

   

   

4. Данни за изпълнителя 

Отговорно звено:  

Лице, изготвило фиша Име и фамилия: Дата: 
 

Лице, изготвило отчета Име и фамилия: Дата 

 

 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.8  ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  
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ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

1 1 1 Завеждане на отчет на потенциалните бенефициенти, проучване техните инвестиционни намерения и разработване на Тематична 

програма за развитие на малките стопанства, вкл. система за осведомяване и трансфер на знания към тях, за сроковете за кандидатстване и 

за условията за финансова подкрепа по ПРСР 

1 1 1 В рамките на Център за информация и бизнес услуги, организиране на приемна в гр. Пирдоп, за предоставяне на селските стопани и 

предприемачите от общината на консултации и съвети относно възможностите за финансова подкрепа, изискванията на ЕК, съвременните 

методи на стопанисване, икономическата, стопанската и екологичната ефективост 

1 1 1 Насърчаване, чрез ускоряване на административните процедури в общината, на проекти, за инвестиционно подпомагане на инвестиции в 

преработка, маркетинг и развитие на предприятията  

1 1 1 Насърчаване на проекти, за инвестиционно подпомагане на инвестиции в земеделски стопанства   

1 1 1 Насърчаване на форми на сътрудничество между най-малко двама участници, имащи отношение към развитието на сектора на селското и 

горско стопанство с оглед да се разработят проекти водещи до решаване на конкретни проблеми чрез внедряването на нови продукти, 

подходи, процеси и технологии  

1 1 1 Насърчаване на създаването на група производители 



 
 

 

1 1 1 Мотивиране на животновъди за ползване на подкрепа от ПРСР за пропуснати ползи при изпълнение на ангажименти за хуманно 

отношение към животните, надхвърлящи задължителните 

1 1 1 Мотивиране на млади фермери за кандидатстване за финансова помощ по ПРСР  и подкрепа за постигане на стандартните производствени 

обеми и другите критерии за кандидатстване.  

1 1 1 Мотивиране на собственици на полупазарни стопанства за кандидатстване за стартова помощ за развитие на малки стопанства и подкрепа 

за постигане на критериите за кандидатстване. 

1 1 1 Инвентаризация на годните за напояване земи, на собствеността и състоянието на съществуващите хидромелиоративни системи и 

съоръжения и на структурите за тяхната експлоатация и поддържане и насърчаване създаването на сдружения за напояване, на които те да 

бъдат предоставени за ползване и собственост 

1 1 1 Създаване на "Инструмент за управление на риска и стабилизиране на доходите" - взаимоспомагателен фонд за обезщетяване на загуби 

при неблагоприятни явления и рязък спад на приходите 

1 1 2 Кампания за популяризиране на туризма на регионално ниво  

1 1 2 Инвестиции за използване потенциала за туризъм в горите 

1 1 3 Извършване на НИРД в предприятието - индустриални изследвания и експериментални разработки 

1 1 3 Сътрудничество между предприятия и научни среди за използване на резултатите от научни изследвания, чрез иновационни ваучъри 

1 1 3 В рамките на Център за информация и бизнес услуги осъществяване на представителство на фонд за рисково финансиране, мрежа от 

бизнесангли, микрокредитна организация, фондовете, предвидени в инвестиционен приоритет 1 на приоритетна ос 3 (за технологичен 

трансфер, гаранционен, за споделен риск, мецанин-фонд, пул за съфинансиране) 

1 2 1 Съдействие на общината за обособяване на Център за трансфер на знания и комерсиализация на иновации) в подкрепа на иновационната 

дейност в клъстер “Средногорие мед"  

1 2 1 Технологична модернизация с цел повишаване на ефективността на използване на ресурсите ....................................  

1 2 1 Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса - подкрепа за поддържане на компетентността на лабораториите, чрез акредитация  

1 2 1 Развитие на иновативни услуги в подкрепа на бизнеса 

1 2 1 Изграждане на капацитет на клъстер “Средногорие мед" за развитие на иновативна дейност и предприемачество и включване в него на 

образователни институции, специализирана медия, финансова институция и компании от специфични свързани сектори 



 
 

 

1 2 1 Придобиване на международно признат сертификат чрез ваучър 

1 2 1 Насърчаване на мобилността на добри изследователи и специалисти от диаспора на базата на краткосрочни (до 6 мес) и дългосрочни (до 12 

мес.) посещения 

1 2 2 Насърчаване, чрез ускоряване на административните процедури по одобряване на инвестиционните проекти и чрез ............................, на 

проекти, за установяване и развитие на неселскостопански дейности по ПРСР  

1 2 2 Насърчаване на проектите, за стартиране на неселскостопански дейности, чрез ускоряване на процедурите по одобряване на 

инвестиционните проекти 

1 2 2 Стимулиране анйгажирането на малки местни предприятия в допълнителните, спомагателни и обслужващи дейности на Аурубис 

1 2 2 Организиране на център за информация и бизнес услуги  и осъществяване чрез него на програма за разпространение на знания сред 

представителите на бизнеса 

1 2 2 Организиране на регулярни тематични срещи на заинтересовани предприемачи с кмета и съответните отговорни общински служители 

"Открит форум за диалог с бизнеса" 

1 2 2 Назначаванен на упълномощен от кмета служител, който да отговаря за придвижване в срок на преписките на фирмите ползващи 

общински услуги 

1 3 1 Въвеждане на технологии и системи за енергиен мениджмънт, които водят до подобряване на енергийната ефективност, подобрявне на 

енергийните системи, производство от ВЕИ 

1 3 2 ЕСКО схема за въвеждане на ВЕИ за отопление на общински сгради 

1 3 3 Запознаване на гражданите с енергийната ефективност и ползите от прилагането на такива мерки в рамките на дейностите за информация и 

публичност на проектите за енергийна ефелктивност 

1 3 3 Създаване на виртуален информационен център по енергийна ефективност и  

1 3 3 Разпространение на знания за енергийната ефективност от центъра за информация и бизнес услуги 

2 1 1 Превенция   на   сърдечносъдови,   неврологични   и   белодробни заболявания 

2 1 1 Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи 

2 1 1  Провеждане  на  безплатни  профилактични  прегледи  на  социално  слаби български граждани от специализиран медицински персонал. 



 
 

 

2 1 1 Развитие на социланите услуги предвидени в Общинската стратегия за развитие на социланите услуги – община Пирдоп 

2 1 2 Повишаване информираността на населението за достъпа до здравни услуги съобразно нормативните документи 

2 1 2  Обучение на диабетно болни деца и младежи – диетично хранене, профилактика и рехабилитация. 

2 1 2  Провеждане на беседи, излъчване на видео и аудиокасети за значението на имунизациите и мотивирането на младите майки за редовното 

им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар 

2 1 2 Провеждане на беседи с подрастващи, млади хора и техните родители с етнически произход за предпазване от нежелана и ранна 

бременност и за опасностите, които крие за майката и бебето ранната бременност, като и за рисковете от родствените бракове.опасностите, 

които крие за майката и бебето ранната бременност, като и за рисковете от родствените бракове. 

2 1 3 Превенция   на   денталните заболявания 

2 1 3  Провеждане  на  безплатни  дентални профилактични  прегледи  на  социално  слаби български граждани  

2 2 2 Подпомагане дейността на съставите за художествена самодейност - читалищен театър "Христо Бамберов", Смесен битов хор и 

Група за стари градски песни, Детска вокална група “Шарени мъниста” и Детски танцов състав “Средногорска младост” и 

обогатяване на библиотечния фонд  

2 2 2 Насърчаване различните видове специализирани школи и езикови курсове 

2 2 2 Насърчаване създаване и съхранение на музейни сбирки и разпространяване на знания за родния край; 

2 2 2 Включване в международни културни мрежи с проекти,подкрепящи трайното привличане на публика като средство за 

стимулиране на интереса към културните произведения. 

2 2 3 Инвестиции свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното наследство, реконструкция, ремонт 

оборудване на обект, свързан с културния живот  

2 2 3 Включване в дейности, насочени към осигуряването на европейска платформа за развитие на нови таланти и стимулиране 

движението на творците и на техните творби 

2 3 1 Осигуряване на условия за целодневна организация на образователния процес в училищата чрез създаване на оптимални условия за 

самоподготовка на учениците, създаване на условия за пълноценен отдих и творчески занимания в свободното от учебни занимания време 

и обезпечаване на възможност учениците да пребивават в училище преди началото на учебните часове и след края. 



 
 

 

2 3 1 Интеграция на децата от етническите малцинства и реинтеграция на отпадащите от образователната система в годините на задължителното 

предучилищно и училищно образование чрез задържане и реинтегриране на отпадналите, мерки за компенсиране на изоставането и 

превенция на отпадането в задължителна училищна възраст 

2 3 1 Подкрепа на деца и младежи със СОП и за компенсиране на дефицити с цел постигане на равен достъп до образование чрез приобщаващо 

образование, интеграция на децата от етническите малцинства, разработване на индивидуален план за работа с всеки ученик с девиантно 

поведение, подкрепа на деца в риск. 

2 3 1 Осигуряване на ефективни допълнителни квалификации за педагогическите специалисти за работа с деца със специални образователни 

потребности, в мултикултурна среда и с деца в риск 

2 3 1 Разработване и прилагане на ефективни мерки на училищно равнище за подобряване на придобитите ключови компетентности: 

функционалната грамотност, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност, социалните и граждански компетентности. 

2 3 1 Създаване на условия за ефективно функциониране на децентрализацията на управлението чрез разработване и прилагане на училищни 

политики, регламентиране и стимулиране на публично-частното партньорство, осигуряване на възможности за изграждане и подкрепа на 

обществените съвети към всяка детска градина и всяко училище. 

2 3 1 Осигуряване на възможности за допълнително обучение, съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците срещащи 

трудности по определени предмети, чийто майчин език не е българският 

2 3 1 Осигуряване на възможности за разгръщане на творческите способности на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни 

дейности подкрепа на деца с изявени дарби 

2 3 2 Увеличаване на предлагането и насърчаване на индивидуалното участие в учене през целия живот и ограмотяване на възрастни, в рамките 

на формалното образование. 

2 3 2 Насърчаване на използването на Националната система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене от всички възрастови 

групи над 16 години 

2 3 2 Насърчаване на доброволчески инициативи за придобиване на знания и умения по неформален начин 

2 3 2 Подобряване на възможностите за учене в контекста на активния живот на възрастните хора и инициативи за унаследяване на знанията, 

уменията и компетентностите им в полза на обществото – (предстои демаркация с ОП РЧР) 

2 3 2 Удовлетворяване на учебните потребности на хората с увреждания и лицата, изключени от учене, и предоставяне на подходяща подкрепа 

за тях - (предстои демаркация с ОП РЧР за обхвата на мярката) 



 
 

 

2 3 3 Насърчаване на връзката между образованието и реалния сектор чрез създаване на предприемаческа култура сред учениците и 

подпомагане на участието им в национални и международни предприемачески конкурси 

2 3 3 Приемане на Общинска програма за личностно развитие 

2 3 3 Създаване на система за подпомагане на професионалното и кариерното ориентиране  

2 3 3 Изграждане устойчиви партньорства между образователните и обучителните институции, общината, синдикати и бизнеса за и за 

премахване на разликите между изискванията на работодателите и подготовката на заетите 

3 1 1 Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от потока битови отпадъци и за 

вторична преработка на отпадъци 

3 1 1 Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само 

изгражданите обекти. 

3 1 2 Рекултивация на депо за ТБО - гр.Пирдоп, включваща и предепониране на отпадъците, разположени извън отредените му граници 

3 1 2 Рекултивация на временно депо за ТБО - с Душанци 

3 1 2 Доизграждане на депо Бакаджик, отговарящо на националните и европейски стандарти 

3 1 2 Въвеждане система за мониторинг на депата за ТБО-въвеждане на информационни карти за количеството извозените и  депонирани битови 

отпадъци 

       Организиране на обществени кампании и акции за почистване 

      Разработване и  прилагане  на  екологични  програми  в  детските  градини  и училищата 

3 1 3 Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците ?????? 

3 1 3 Поддържане система за информиране на населението по въпроси, свързани с околната среда,чрез информационното табло в община и 

средствата за масова информация 

3 2 1 Реконструкция на инфраструктура за напояване 

3 2 1 Реконструкция на инфраструктура за отводняване 

3 2 1 Рехабилитация на водоеми и водохранилища 



 
 

 

3 2 2 Водоохранителна зона и водохващане Пирдоп и Душанци  

3 2 2 Довеждащ водопровод 

3 2 3 Строителство на пречиствателни станции 

3 2 4 Завършване укрепването на бреговете на р.Славци и доизграждане стените на речното корито на р.Манджарин. 

3 2 4 Почистване речните корита от наноси, храсти и дървета  

3 2 4 Въвеждане на превантивни мерки срещу разрушаване на селскостопанския производствен потенциал от природни бедствия и 

катастрофични събития 

3 2 4 Инвестиции за справяне със  специфични рискове  - превенция на риска от свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни геодинамични 

процеси 

3 2 4 Премахване на източник на замърсяване на водите  

3 2 4 Мониторинг  на количественото състояние на водите и създаване на система за рано предупреждение за река ...................... 

      СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: Залесяване 

3 3 1 Залесяване на оголени и податливи на ерозия склонове 

3 3 1 Първоначално залесяване на неземеделски земи 

3 3 2 Инвестиции в технологии и практики за лесовъдство и за преработка на горски продукти, щадящи почвата и ресурсите 

      Местни превантивни действия за борба с пожарите или други природни бедствия  

3 3 2 Инвестиции за подобряване на екологичната стойност на горските екосистеми и използване потенциала за туризъм в горите 

3 3 2 Мерки, извлечени от Лесоустройствения план 

4 1 1 Рехабилитация на общински пътища, улици, съоръжения и принадлежности към тях (мостове, подлези, подпорни стени, пътни знаци и 

маркировка, насаждения)  

4 1 1 Велосипедни алеи 

4 1 1 Инсталиране на енергоспестяващо осветление и системи за наблюдение 



 
 

 

4 1 3 Създаване на широколентова инфраструктура  

4 1 4 Възстановяване и ремонт на църква  

4 1 4 Реконструкция и ремонт на общински сгради  

4 1 4 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура (зали, басейни, игрища, стадиони, кортове) 

4 1 4 Изграждане и обновяване на зони за отдих  

4 1 4 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на инфраструктура за предоставяне на социални услуги на деца, които не са 

част от процеса на деинституционализация (център за работа с деца, дневен център, консултативен център, транспорт)  ......................... 

4 1 4 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на инфраструктура за предоставяне на социални услуги на възрастни хора и 

хора с увреждания, които не са част от процеса на деинституционализация  (дневен център, приют, социално общежитие) ......................... 

4 1 4 Изграждане, реконструкция, ремонт, на социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението  ......................... 

4 1 4 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на културни центрове(читалище, музей, изл. зала, мобилен ...  

4 1 4 Инвестиране в здравнтаа инфраструктура и доставка на оборудване и линейки в партньорство с МЗ, в съответствие с Националната 

здравна стратегия 

4 1 4 Инвестиране в здравна и социална инфраструктура – център за настаняване от семеен тип за деца в риск или защитени жилища  и 

специализирани транспортни средства за хора с увреждания  

4 1 5 Реконструкция, ремонт и строителство на детски градини  

4 1 5 Реконструкция/реставрация и ремонт на училища 

4 1 5 Реконструкция, ремонт и строителство на ученическо общежитие 

4 1 5 Реконструкция, ремонт и строителство на спортни площадки и салони 

4 1 5 Реконструкция, ремонт и строителство на бази за отдих и младежки дейности на учащите се 

4 1 5 Осигуряване на подкрепяща среда за деца, ученици със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна 

среда, оборудване и обзавеждане в детските градини, училища 

4 1 5 Мерки, насочени към повишаване на енергийната ефективност на учебни заведения и научни институции 



 
 

 

4 1 5 Паспортизация на всички детски градини, училища – описание на сградния фонд, съоръженията и въвеждане на система за наблюдение на 

сградния фонд 

4 1 5 Използване на учебници и учебни помагала в електронен вариант, както и електронни модули с теми по учебни предмети от 

общообразователната, профилираната и/или професионалната подготовка, прилагане на специализирани съвременни и иновативни 

средства и форми за обучение (е-образование; дистанционно обучение) в Системата за учене през целия живот 

4 1 5 Създаване условия за практическо прилагане на дистанционната форма на обучение в системата на училищното образование, след нейното 

регламентиране 

4 2 1 Стратегическо планиране на инвестициите по мярка "Основни услуги и обновяване на селата" и разширяване на кръгът от бенефициенти, 

чрез оказване съдействие на ЮЛНЦ, читалища, местни поделения на вероизповедания и юридически лица за постигане на критериите за 

бенефициенти и за изграждане на капацитет по усвояване на фондове  

4 2 1 Въвеждане на система за оценка и самооценка на резултатите 

4 2 1 Въвеждане на добри практики и стандарти за управление на човешките ресурси в администрацията 

4 2 1 Кодифициране на нормативната уредба на общината и намаляване на административната тежест 

4 2 2 Интегриран проект със структурите на гражданското ообщество за партньорство при разработването и прилагането на политики  

4 2 2 Разработване и приемане на Вътрешни правила за провеждане на обществени консултации и подлагане на ключовите общински актове на 

тази процедура. 

4 2 2 Създаване на Обществен съвет към кмета и Общинския съвет  

4 2 3 Договаряне на партньорство за привеждане на обхвата на територията, на която ще се прилага Стратегията за местно развитие, в 

съответствие с изискванията на ПРСР - ВОМР 

4 2 3 Изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел  изготвяне и изпълнение на Стратегия за местно развитие 

4 2 3 Прилагане на операции в рамките на Стратегията за местно развитие 

4 2 3 Осъществяване на междутериториално и транснационално сътрудничество на Местни инициативни групи  

4 2 3 Включване в мрежата на общини от България, Унгария, Румъния, Словакия, Македония, Хърватия, Сърбия и Чешката република за 

максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на ЕС (MERI) 

 



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.9  ТАБЛИЦИ И ГРАФИКИ 

 

 


