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I. Въведение 

  

 Планът за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г.  

интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на 

регионалното развитие в България и Европа, поставяйки на преден план местната 

специфика и предлагайки аргументирани решения за социалните, 

икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по 

пътя към устойчивото развитие на общината. Основната цел на Плана за 

интегрирано развитие на община Пирдоп е да предложи обща рамка и 

последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на 

местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Планът за 

интегрирано развитие  на община Пирдоп е оперативен документ, обединяващ 

целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район 2021-

2027 г. и действащите устройствени планове. 

      Планът за интегрирано развитие (ПИРО) е част от системата от стратегически 

документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие и служи за 

определяне на проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на общините и 

териториите им.   

      Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионалното развитие, ПИРО определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките 

й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за 

развитие на региона и се разработва за срок от 7 (седем) години. 

      ПИРО се разработва за цялата територия на общината, като се определят 

зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. 
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1. Общи условия и изисквания за разработване на План за 

интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. 

  

 При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Пирдоп 

за периода 2021-2027 г. са използвани методи и подходи, които се основават на 

опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите 

предизвикателства пред общината. В процеса на разработване на ПИРО са взети 

предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, 

както и определените национални и регионални цели и приоритети за развитието 

на България. При разработването на ПИРО са взети предвид специфичните 

условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с 

управлението на община Пирдоп, нейното териториално устройство, опазването 

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

всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната 

политика за развитие. В допълнение, ПИРО на община Пирдоп е разработен в 

съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и 

допринася максимално към политика 5 - „Европа по-близо до гражданите чрез 

насърчаване на устойчивото развитие на градските, селските и крайбрежните 

райони и на местните инициативи“, и с целите на всички действащи европейски 

директиви.  

 

1.1. Основание за разработване на ПИРО 

 

 Планът за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. 

е разработен в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 3, чл. 13 и чл. 23 от ЗРР и 

чл. 5 ал. 4  чл. 34 и чл. 35 от Правилника за прилагане на ЗРР.  
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 При разработването на ПИРО са интегрирани изискванията, приоритетните 

направления, стратегически цели и приоритети на редица закони и стратегически 

документи. 

 

1.1.1. Законодателна рамка 

 

 Закон за регионалното развитие 

 Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от Март 

2020 г., както и в правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 

2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ 

елементите от общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове 

за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха до момента.  

 Фигурата по-долу показва разликите в системата от документи за 

стратегическо планиране след изменението на Закона за регионалното развитие 

за периода 2021-2027 г. Както е видно, за новия период количеството 

стратегически документи е намалено, чрез обединяването им с цел по-ефективно 

планиране и ефикасно изпълнение.  
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Източник: Авторски колектив 

 Закон за туризма 

 Изменението на закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в 

програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да 

се включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за 

развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва да е в съответствие с приоритетите 

на областната стратегия за развитие на туризма, Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни видове 

туризъм. 

 

 Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията 

на ПИРО 

- Закон за административно-териториалното устройство на Р България 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация 

- Закон за администрацията 

- Закон за достъпа до обществена информация 

- Закон за общинската собственост 
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- Закон за общинските бюджети 

- Закон за публичните финанси 

- Закон за местните данъци и такси 

- Закон за водите 

- Закон за горите 

- Закон за концесиите 

 

 Освен изброените закони има и други специализирани административни 

актове, които определят дейността на общините в различни сектори и от които 

произтичат конкретни права и задължения на общинската администрация. Такива 

са международните конвенции, ратифицирани от правителството на Р България, с 

които е свързана работата в конкретен сектор, в т.ч. правата на човека, 

културното наследство и др.  

 

1.1.2. Стратегическа рамка 

 

 Действащото законодателство изисква съгласуването на ПИРО с основни 

стратегически документи на европейски, национално и областно ниво.  Такива 

документи са: 

 Национална програма за развитие България 2030 

 Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е рамков 

стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните 

програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за 

развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните 

териториални измерения. Документът определя три стратегически цели, за чието 

изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на развитие 

и издига 13 национални приоритета. Националната програма за развитие 
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БЪЛГАРИЯ 2030 стъпва на нарочен Анализ на социално-икономическото 

развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз, целящ да 

идентифицира ключовите проблемни области и пропуски в политиките за 

развитие на страната, обсъден със социално-икономическите партньори в 

рамките на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно 

сътрудничество. 

 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 

2013-2025 г. (НКПР) 

 Мисията на НКПР е да бъде пространствен координатор на секторните 

политики, но целите не са секторни, а интегриращи, хоризонтални, както следва: 

- Териториално сближаване чрез интегриране в европейското 

пространство, Полицентрично териториално развитие и достъп до 

основните икономически, административни, културни и образователни 

центрове на ЕС, съхранено природно и културно наследство. 

- Икономическо сближаване чрез регионална конкурентоспособност в 

подкрепа на растежа и стимулирано развитие на специфични територии. 

- Социално сближаване чрез пространствена свързаност и достъп до 

качествени образователни, здравни, социални и културни услуги, осигурени 

на основата на кооперирането на териториалните и административно-

териториалните единици.  

 

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

застрашените територии и териториална интеграция на трансграничните райони. 
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 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен 

регион 2013-2025 г. 

 Интегрираната териториална стратегия на Югозападен регион за 

планиране  е средносрочен стратегически планов документ, който определя 

политическата, икономическата, пространствената и тематична рамка на 

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

Стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране за периода 2021-2027 

г. е разработена в съответствие с Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита предвижданията 

на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото 

развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, 

транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма 

и околната среда. Визията и пакетът от стратегически приоритети на ИТСР на 

Югозападен регион за периода 2021-2027 г. са формулирани на основа на 

анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено 

развитие на областите в региона. 

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

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

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

- Програма за Енергийна ефективност на община Пирдоп 

- Програма за насърчаване на използването на ВЕИ на община Пирдоп 

- Програма за развитие на социалните дейности на община Пирдоп 

- Общ устройствен план на община Пирдоп 

- Програма за развитие на туризма на община Пирдоп за периода 2021-2027 

г. 

 

Европейска законодателна и стратегическа рамка: 
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 Устойчива Европа до 2030 г. 

 Този документ замества действащата до сега стратегия „Европа“ 2020, като 

интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния дневен ред 2030 за 

устойчиво развитие.  Документа следва стремеж за осъществяване на 

представените във фигурата по-долу пет инвестиционни политики: 

 

 

Източник: Документ за размисъл „Към устойчива Европа 2030“ 

 

 

 

 Стратегия Европа 2027 

 Хоризонт Европа 

 Цифрова Европа 

 

 

2. Цели и обхват на плана за интегрирано развитие на община Пирдоп 

за периода 2021-2027 г. 

 По своята същност регионалната политика се определя като комплексна 

политика, която посредством съвкупността от икономически, законодателни и 
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административни действия на държавните и местните органи на управление  цели 

да ускори регионалния и местния икономически растеж и да преодолява 

различията в развитието на отделните региони и общини в България.  

 Регионалните различия произтичат от особеностите в развитието на 

обществените процеси (исторически, социални, икономически, управленски и т.н.) 

В резултат на това между отделните райони се оформят асиметрии в развитието 

от гледна точка на произведена брутна продукция, разпределение на 

инвестициите, доходи на глава от населението, равнище на заетост 

(безработица), възрастова и образователна структура на населението, ниво на 

престъпност и др. Сами по себе си тези многомерни цели на регионалното 

развитие се отнасят до управленската практика в областта на икономическото, 

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

превръщането им в реално постигнати резултати в някакъв бъдещ момент зависи 

от прилагането на интегрирана политика, предполагаща единство на 

икономическа, социална, демографска, екологична и други видове политики. 

ПИРО, като част от механизмите за прилагане на интегрирана политика и като 

част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и 

пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, 

нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, 

които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови 

инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

ПИРО на община Пирдоп цели прилагането на интегриран подход, който: 

- Подпомага стратегическото планиране, ориентирано към постигането на 

ограничен брой ключови средносрочни и дългосрочни цели и приоритети, 

изпълнението на които ще въздейства върху ключови обществени процеси, 

пряко свързани с устойчивото развитие на общината. 

- Идентифицира и определя интервенции, ориентирани към резултатите, с 

ясна логика и качество на изпълнението на поставените цели, чрез 

използване на реална система от индикатори и критерии, чрез които 
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общинското ръководство ще съумява да извършва междинен и последващ 

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

ще позволи поддържането на непрекъснат процес на мониторинг и стремеж 

към подобрения на реализирането на местните политики. 

- Класифицира, типологизира и определя зони за въздействие на 

интегрирания подход - с фокус върху приоритетни зони, нуждаещи се от 

социално-икономическо адаптиране и преструктуриране, райони в 

индустриален преход, изостанали селски територии и т.н. 

- Подпомага идентифицирането на взаимосвързани проблеми и цели, 

формулирането на комплексни решения и действия за решаване на 

проблемите в развитието и постигането на целите, заложени в ПИРО. 

  

 За постигане на предпоставки за успешно изпълнение на ПИРО е 

необходимо идентифицирането на комплекс от законодателни, изпълнителни, 

административни, икономически и социални мероприятия, а именно: 

- Създаване на необходимата нормативна база за общинско и регионално 

развитие и нейното синхронизиране с икономическото, социалното и 

екологично българско и европейско законодателство. 

- Институционално осигуряване на местната политика - повишаване нивото 

на професионални компетенции на служителите в общинската 

администрация. 

- Прилагане на разнообразен икономически инструментариум за общинско 

въздействие - бюджетен инструментариум, финансова децентрализация, 

индиректна намеса в процесите на пазарно развитие с цел постигане на 

баланс в социално-икономическото развитие на общината. 

- Сътрудничество и партньорство между институциите, работещи за 

социално-икономическия просперитет на конкретната териториална 

общност. 
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- Сътрудничество и партньорство между общинската администрация и 

гражданското общество. 

- Партньорства между община Пирдоп и публични и частни субекти. 

 

 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ПИРДОП 

 

1.Географско разположение и характеристика 

 

 Община Пирдоп е разположена в централните части на България 

(Югозападен район от ниво 2) и заема източната част от Златишко-Пирдопската 

котловина, заградена от север и юг, съответно от Стара планина и Средна гора, а 

от запад и изток от планинските прагове Козница и Гълъбец. Град Пирдоп е част 

от административните граници на Софийска област. В административните 

граници на община Пирдоп попада и село Душанци.  

 Площта която заема община Пирдоп е 152,435 км2, като град Пирдоп е с 

площ от 90,148 км2, а село Душанци с 62,287 км2.Община Пирдоп на юг граничи с 

общините Копривщица и Панагюрище, на запад с община Златица, на север с 

община Тетевен, а на изток с община Антон, видно от изложената фигура. 
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 Благоприятното географско положение, на общината способства за добрите 

комуникационно - транспортни връзки, които я обвързват със съседните общини, 

столицата и други големи градове в България. 

  През територията на общината, от запад на изток преминава участък от 

трасето на жп линията София – Карлово – Бургас от Железопътната мрежа на 

България с дължина 6,4 км. През общината преминава участък от 7 км 

от Републикански път I-6 (от км 204,5 до км 211,5) от Републиканската пътна 

мрежа на България. 

 

1.2 Населени места/землища в община Пирдоп 

 

На територията на общината попадат 1 град и 1 село: 

- град Пирдоп - административен център на общината; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_I-6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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- село Душанци; 

 Общата площ на община Пирдоп е 15250,10 ха, което представлява 2,2% от 

територията на Софийска област. Урбанизираната територия е с обща площ 

754.72 ха, представляващи 4,9% от общата площ на общината. Землището на 

община Пирдоп заема 59,2 % от територията на общината, а това на с. Душанци – 

40,8%. 

 Горската територия с площта  си от 9077.12 ха, или 59,52% има най-голям 

дял от територията на общината. 

 

2. Природни ресурси 

 

2.1. Релеф 

 

 Територията на община Пирдоп попада в пределите на Стара планина, 

Задбалканските котловини и Средна гора и заема източната част от Златишко-

Пирдопската котловинна област. Релефа се характеризира от хълмисто-ниско 

планински към среднопланински и високи Подбалкански полета. Затворена е на 

север от Стара планина, на юг от склоновете на Средна гора, а в посока изток - 

запад от праговете Козница-Гълъбец. Минималната надморска височина за 

община Пирдоп е 595 м., средната надморска височина е 1429 м., а максималната 

надморска височина е 2024 м. Равнинната част от територията на общината е 

подходяща за развиване на земеделска и друга стопанска дейност. 

 

2.2.  Климат 
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 Релефът и надморската височина определят климатичната обстановка в 

община Пирдоп. Териториите с над 1000 м. н. в. се характеризират с планински 

климат, а под 1000 м. н. в. климата се определя като умереноконтинентален. 

Средиземноморското климатично влияние бива възпирано от Средна гора, а 

Стара планина служи за климатична граница и възпрепятства проникването на 

ветровете идващи от север.  

 Климатът се характеризира с прохладно лято, относително мека зима, 

слънчева есен и сравнително дъждовна пролет. Годишната температурна 

амплитуда на въздуха е 22,2°С, средната годишна температура на въздуха е 9,3 

°С и минималната годишна температура на въздуха е -28,4°С. Режима на 

валежите се характеризира с летен валежен максимум и зимен валежен минимум. 

Микроклимата е благоприятен за развиване на земеделие и туризъм.   

 Приложената по-долу графика показва средната максимална и минимална 

дневна температура за всеки месец. 
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 Диаграмата за "Максимална температура" за община Пирдоп показва колко 

са дните на месечна база, в които са достигнати определени температурни 

стойности.  
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 Диаграмата за валежи за община Пирдоп показва броя на дните от месеца, 

в които е достигнато определено количество валежи.  
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 Розата на вятъра за община Пирдоп показва колко дни в годината вятърът 

духа от определена посока. 
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2.3.  Полезни изкопаеми 
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 Територията на община Пирдоп попада в Средногорската металогенна 

зона, която се характеризира с находища на мед и промишлени материали и 

Панагюрския руден район, който се характеризира с находища на мед и медно-

пиритни руди (Чавдар - Пирдоп) и се обуславя с наличието на Cu, Au, Mо.  

 Около река Тополница се наблюдават техногенни  измерения на релефа 

под формата на инертни материали, гранит и баластриери. Няма регистрирани 

рудни и нерудни находища в територията на общината. 

 

2.4. Почви 

 

 В землището на община Пирдоп почвената покривка е разнообразна. 

Характерните видове почви за територията на общината са: 

- кафяви горски почви- тъмни, преходни и светли, обхващат обширни 

пространства в територията на общината; подходящи култури за 

отглеждане: картофи, едногодишни фуражни култури, ливади и влакнодаен 

лен;  

- канелени горски почви- те също заемат не малка част от територията на 

общината;подходящи култури за отглеждане: пшеница, царевица, овес, 

ечемик и някои овощни видове; 

- алувиални и алувиално почви- разпространени са около реките;подходящи 

култури за отглеждане: овощни градини, ягоди, царевица и зеленчуци; 

- Планинско ливадните почви са разпространени по билото на Стара 

планина, те са богати на органично вещество и с добре оформен чим.  

 

Приложената карта показва районите по видове почви в Република България. 
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 На територията на община Пирдоп 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. През последните 15-20 години са проведени редица 

мероприятия  за спиране на ерозионните процеси (залесяване, времени баражни 

укрепления и др.). 
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2.5.  Води 

  

 Територията на община Пирдоп е разположена във водохващащата зона на 

река Тополница извираща от Средна гора. Основните притоци на река Тополница 

са Пирдопска река, Челопешка река и Златишка река извиращи от Стара планина.  

 През землището на община Пирдоп преминават реките Дебелска, 

Тополница, Славци, Манджарин, Куфарита и река Манина. През централната част 

на град Пирдоп протичат реките Славци, Селска, Бузола и  Манджарин, а реките 

Пуфте и Оджов дол протичат през северозападната част на село Душанци.  

 Чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ са предприети мерки за предотвратяване на рисковете от наводнения от 

реките Славци, Маджарин, Бузола и Селска в град Пирдоп и реките Оджов дол и 

Пуфте в село Душанци.  

 На територията на община Пирдоп са разположени язовирите „Душанци“ и 

„Жеков вир“, които се използват предимно за промишлени нужди. Населените 

места в община Пирдоп се водоснабдяват с питейна вода от каптирани извори и 

количествените норми на водното количество от питейна вода са достатъчни за 

задоволяване на битовите и промишлени нужди на населението в общината. 
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Язовир Душанци 

 

2.6. Флора и фауна 

  

 Разпространението на растителността и животинските видове е в 

зависимост от почвите, климата и другите природни условия. На територията на 

община Пирдоп са разпространени следните животински видове и растителност: 

Животински видове  

бозайници 
 

 елен 
 сърна 
 див заек 
 диви свине 
 вълци 
 лисици 
 катерици 

птици 
 

 гривек 
 балкански кеклик 
 яребица 
 пъдпъдък 
 гургулица 

влечуги  пепелянка 
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 Въпреки малката площ на община Пирдоп, тя притежава благоприятна 

екологична среда позволяваща на своеобразния животинският свят да се развива 

и размножава, а това създава благоприятни условия и възможности за развиване 

на ловен и друг туризъм. 

Растителни видове  

дървесна растителност  дъб 
 явор 
 ясен 
 габър 
 топола 
 бреза 
 акация 
 ела 
 смърч 
 бял бор 

       храстова растителност  глог 
 дряна 
 трънка 
 драка 
 смрадлика 
 къпина 
 обикновена леска 

        тревна растителност  жълт кантарион 
 бял равнец 
 риган 
 полски хвощ 
 коприва 
 глухарче 
 мента и водна мента 
 черен бъз 
 бъзак 
 кукуряк 

 смок 
 усойница 
 гущери 
 костенурки 

сладководни риби  пъстърва 
 мряна 
 кефал 
 червеноперка 
 шаран 
 костур 
 блескач 
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 горска ягода 

 

 Благоприятното развитие на растителния свят в община Пирдоп зависи от 

климатичните условия, почвената покривка и други природни условия. Горския 

фонд определя до голяма степен климатичната обстановка в територията на 

общината, спомага за ограничаване на ерозионните процеси върху почвената 

покривка и регулира водния режим на реките. Горите заемат важна роля и имат 

голямо значение за реализиране и развитие на туризма и рекреацията на 

населението в община Пирдоп. 

 Защитени зони по директивата за местообитанията и директивата за 

птиците в България (ЗБР) 

Бозайници  широкоух прилеп 
 дългокрил прилеп 
 дългоух нощник 
 трицветен нощник 
 остроухнощник 
 дългопръстнощник 
 голям нощник 
 подковонос 
 южен подковонос 
 голям подковонос 
 малък подковонос 
 европейски вълк 
 видра 
 лалугер 
 кафява мечка 
 пъстър пор 

Птици  белогръб кълвач 
 червеногуша мухоловка 
 белоопашат мишелов 
 белошипаветрушка 
 полска бъбрица 
 бухал 
 бял щъркел 
 горска чучулига 
 дебелоклюна чучулига 
 късопръста чучулига 
 градинска овесарка 
 земеродно рибарче 
 козодой 
 кръстат царски орел 
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 късопръст ястреб 
 лещарка 
 ливаден блатар 
 ястребогушокоприварче 
 уралска улулица 
 червеногърбасврачка 
 черночеласврачка 
 сирийски пъстър кълвач 
 среден пъстър кълвач 
 черен кълвач 
 планински кеклик 
 полубеловрата мухоловка 
 осояд 
 синявица 
 орел змияр 
 тръстиков блатар 
 малък креслив орел 
 скален орел 
 сив кълвач 
 сокол скитник 
 ливаден дърдавец 
 малък орел 
 черен щъркел 
 черношипаветрушка 
 орко 
 обикновен мишелов 
 малък ястреб 
 голям ястреб 
 обикновен пчелояд 
 речен дъждосвирец 
 зеленоглава патица 
 зеленоножка 

Земноводни и влечуги  жълтокоремна бумка 
 ивичест смок 
 обикновена блатна костенурка 
 шипобедрена костенурка 
 шипоопашата костенурка 
 голям гребенст тритон 
 маришка мряна 
 европейска горчивка 

Безгръбрачни  ручеен рак 
 обикновен паракалоптенус 
 одонтоподизма 
 зенагрион 
 кордулегастер 
 лицена 
 полиматус 
 обикновен сечко 
 бръмбър рогач 
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 буков сечко 
 осмодерма 
 алпийска розалия 

 

3. Историческа обвързаност/свързаност с други територии 

 

 В района на Златишко-Пирдопското котловинно дъно са открити следи от 

поселения от раннонеолитна и праисторическа епоха. Локализирани са 

праисторически селищни структури непосредствено на изток от съвременния град 

Пирдоп. Множеството надгробни могили и крепости в региона доказват, че района 

се е населявал от тракийски племена (великокойлалети, които стават част от 

държавата на бесите) през V – IV в. пр. н. е. В района на Средна гора над село 

Душанци могат да се открият следи, че през Античността е преминавал римски 

път от Сердика (София) към Аугуста (Стара Загора), съществувал и през 

Средновековната епоха. Еленската базилика е била построена на мястото на 

древно тракийско светилище. Смята се, че тя е била построена в края на V, 

началото наVI век, и преустроена във времето на император Юстиниан Велики 

(527 – 565 г.) В периода на славянските заселвания на Балканския полуостров – 

края на VI – началото наVII в., храмът е ограден с крепостна стена, с четири 

четириъгълни кули.   

 Базиликата попада в пределите на българската държава по времето на хан 

Крум при похода му към Сердика (809 г.). В годините на Втората българска 

държава Еленската базилика е важен книжовен център. Смята се, че оттук 

произхожда известният Пирдопски апостол, ръкописен паметник от XIII в., 

унищожен от турците в края на XVII век. Районът на Община Пирдоп  се вписва в 

пределите на Търновското царство през управлението на първите Асеневци. В 

османски тимарски регистър от 1479 г. съвременният град Пирдоп се споменава 

под името Протопопинци. Топонимът се извежда от длъжността на най-старшия 

свещеник в района  - протопопът. Под името „Пирдоп“, за първи път селището се 
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споменава през 1613 – 1614 г. в регистър на поземлени имоти от Никополския 

санджак. А в български паметник – от 1784 г., в поменик на Гложенския манастир.  

 Районът на съвременния град Пирдоп попада под властта на османските 

турци през (1382 / 1385 г.). По това време в котловината изчезват множество 

български села и се появяват нови с мюсюлманско население. В Ранната 

османска епоха селището е сред най-големите в района и в него е регистрирано 

значително присъствие на хора със специални задължения – войнуци (войнугани 

или войнегани). Това е специална категория немюсюлманска военна част, 

съставена от зависимо население в Османската империя. Към 1618 г. в град 

Пирдоп е имало действаща църква. През Възраждането в града са развити 

платнарството, килимарството, гайтанджийството (работели са около 700 чарка на 

този продукт), абаджийството, сапунджийстовото, златарството, овцевъдството и 

търговията във и извън пределите на България.  

 Солидната икономическа база и традиционно будният средногорски дух 

издигат Пирдоп, като значително културно средище. За килийно училище в 

Пирдоп най-рано може да се говори още от началото на XVIIв. А първият известен 

учител в него е от 1782 г. – протопрезвитер Стоян даскал. Взаимното училище е 

разкрито през 1841 – 1842 г. от учителя Кесарий Попвасилев. Обособено  е 

самостоятелно девическото училище и  читалище „Съгласие“ . Дълги години в 

Пирдоп работи една от известните преписвачешки школи у нас през 

Възраждането - на даскал Тодор Пирдопски. Той е оставил на българската 

литература повече от тридесет свои ръкописни труда – множество дамаскини, 

богослужебни книги, летописни бележки и други, сред които и най-малко пет 

преписа на История славянобългарска от Паисий Хилендарски.  

 През 1870 г. в град Пирдоп от Васил Левские учреден Частен революционен 

комитет, който по-късно е възобновен от Тодор Каблешков. Известният 

пирдопчанин Златан Груев Кинов, който през 1873 г. е избран за първи 

Екзархийски Сливенски митрополит под името Серафим, е основател на първото 
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дружество на Червения кръст в България през 1878 г. Известният български 

учител, книжовник и търговец Лука Павлов пръв издал ликовете на светите братя 

Кирил и Методий. Никола Петков Пушкаров е друг виден пирдопчанин, учен и 

революционер. Като природоизпитател и общественик през първата половина на 

ХХ в., със своята изследователска дейност поставя основите на почвознанието в 

България. Родната му къща е адаптирана, като музей. Паметникът издигнат в 

центъра на съвременния град Пирдоп е на Тодор Влайков, основател на 

Радикалдемократичната партия у нас и писател.  

 След Освобождението в град Пирдоп се развива основно земеделие и 

скотовъдство. След митинг срещу министър-председателя Петко Каравелов в 

град Златица, град Пирдоп е обявен за административен център. В последните 

десетилетия град Пирдоп е център на медодобивното производство в България. 

 

II. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

 

 Икономическият облик на община Пирдоп се определя от частния бизнес и 

по-голямата част от населението в общината получава заетост в тази сфера. Град 

Пирдоп е център на медодобивното производство, в северозападните покрайнини 

на  града е разположен медодобивен комбинат приватизиран през 1997 г. от 

(Юнион Миниер -> Кумерио -> Аурубис България). „Аурубис България“ АД е най-

голямото медодобивно предприятие в югоизточна Европа и третата по големина 

компания в България. Съществуват предприятия и фирми за ремонт на тежко 

металургично  и рудодобивно оборудване РМО – “Металургоремонт” АД, 

съществуват поделения на „ВИК“ – София и „Електроразпределение“ – София и 

множество малки фирми с насоченост към шивашко-текстилна, хранително-

вкусова промишленост, строителна и дървопреработвателна дейност, мебелно 

производство и развлекателни бизнеси. В община Пирдоп е добре развита 
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мрежата от обекти за обществено обслужване свързана с различни видове стоки 

и услуги. 

- Общинска форма „Пролет“ ЕООД-осигурява заетост за трудоустроени хора 

и хора с увреждания; 

- „Металпласт“АД  - проектира, изработва и монтира резервни части за 

минното и металургично оборудване   

- „Олопласт Груп“ –производство на пластмасови и метални изделия. 

-  „Строй инженеринг“ ООД – производството на бетони, варови, циментови 

разтвори и водо-циментов разтвор, строителство на водопроводи, 

канализация, тротоарни и пътни настилки, бордюри; 

- „Транс Билд” ЕООД е специализирано дружество за комплексно 

строителство на сгради и съоръжения (промишлено  и гражданско), 

комунално-битово и инфраструктурно строителство, както и за ремонтни и 

довършителни работи 

- „ПИРДОП ИНВЕСТ“ ЕООД –строителство на жилищни и обществени 

сгради.  

- „ПОЛИСТРОЙ21”ЕООД –проектиране, строителство , строително - 

монтажни услуги.; 

- „ИНДСТРОЙ“ ООД -строително-довършителна работа.  

- "СМС - С" ЕООД - проектиране, изработване, монтаж, настройка, 

техническо обслужване и контрол на нови и ремонт и реконструкция на 

съществуващи електрически инсталации и уредби, автоматизирани системи 

за управление на технологични комплекси. 

- "МОНТАЖИ КО'' ЕООД –дейности в областта на управлението и 

изпълнението на СМР в  енергетиката,  промишленото и гражданското 

строителство. 

- „Рейж” ООД - производство на електрическа енергия от ВЕИ, проектиране, 

монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения. 
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 Представителите на малкия и средния бизнес, които спомагат за напредъка 

на местната икономика, са заетите в сектора на развлеченията, а именно 

ресторанти, кафе-сладкарници и други. В таблицата по-долу са описани 

представителите на сектора с валидна категоризация според Националния 

туристически регистър. 

 

Вид Име на обекта Адрес Капацитет 

Ресторант „Градина“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Христо 
Смирненски“ № 1 

 80 

Ресторант „Паскал“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител“ 
№ 45 

140 

Питейно 
заведение  

„Бакарди“ С. Душанци, ул. 
„Душанска комуна“ 
№ 27 

40 

Питейно 
заведение 

„Ивио“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Васил Левски“ № 1 

20 

Питейно 
заведение 

„Детелина“  Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител“ 
№ 57А, вход А 

48 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

„ДАПА“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Георги Бенковски“ 
№ 5 

20 

Ресторант „Поли“ С. Душанци, ул. 
„Душанска комуна“ 
№ 25 

50 

Ресторант „Орехите“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Александър 
стамболийски“ №7 

130 

Бар „Борова гора“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Русин дол“ № 1 

50 

Ресторант „Борова гора“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Русин дол“ № 1 

50 

Кафе-
сладкарница 

„Балони за купони“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител“ 
№ 64 

20 

Кафе-
сладкарница  

„Лукойл“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител“ 
№ 114 

40 

Заведение за 
бързо 
обслужване  

„Меги“ С. Душанци, пл. 
„Свобода“ № 6 

40 
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Ресторант  „Еуфория“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Тодор Каблешков“ 
№ 8А 

100 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

Снек бар 
„Гостилницата“ 

Гр. Пирдоп, ул. 
„Панагюрско шосе“ 
№ 16 

48 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

Фастфууд 
„Голямата хапка“ 

Гр. Пирдоп, ул. 
„Александър 
Батемберг „ № 6 

20 

Бар Кафе клуб „Сънсет“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Княз Борис 1“ № 8 

80 

Ресторант Триадис С. Душанци, м-ст 
Тополница, УПИ 
448, 449 

150 

Кафе-
сладкарница 

Кафетария „Вас 
ойл Къмпани“ 

Гр. Пирдоп, ул „Цар 
Освободител“ № 2 

42 

Питейно 
заведение 

„Каргум“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Стефан 
Стамболов“ № 6 

18 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

„Пирдоп“  Гр. Пирдоп, пл. 
Тодор Влайков № 1 

108 

Питейно 
заведение 

„Монтесито“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Княз Момчил 
пирдопски“ № 23 

48 

Питейно 
заведение 

ТРИАДИС Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител „ 
№ 78 Г 

50 

Питейно 
заведение 

„Лира“ Гр. Пирдоп, ул. „Св. 
Св. Кирил и 
Методий“ № 52 

40 

Питейно 
заведение 

„Кафе плюс“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Паскал“ №2 

20 

Питейно 
заведение 

„Милейди“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Тодор Каблешков“ 
№ 18 

32 

Ресторант Ресторант 
„Върбите“ 

Гр. Пирдоп, ул. 
„Върбите“№2 

150 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

„Едно време“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Александър 
Батемберг „ № 2А 

80 

Заведение за 
бързо 
обслужване 

„Славци“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Паскал“ № 36 

118 

Ресторант „Олимп“ Гр. Пирдоп, ул. 
„Цар Освободител“ 
№ 39 

50 

Заведение за „Перла“ С. Душанци, ул. 20 
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бързо 
обслужване 

„Душанска комуна“ 
№ 31 

 

 Потенциалът за развитие на селското стопанство на територията е 

сравнително малък, като това се определя от множество фактори. Основният 

ограничителен фактор това са релефните и климатични особености на 

територията на община Пирдоп. Териториите в северната част на общината 

достигат над 1520 м. н. р., в по-голямата си част представляват високопланински 

пасища, но съща така са непригодни  за селско стопански пощи. Друг фактор за 

ограничаване на интензификацията на селското стопанство в община Пирдоп 

това е разпокъсаността на земите и наличието на големи наклони на площите.  

С относително по благоприятни условия за развитие на отрасъла са речните 

долини и леко хълмистите територии в южните и югоизточните части на 

територията. Подходящи за отглеждане са овощните градини, малиновите и 

ягодовите насаждения, фуражните култури и картофи. 

Животновъдството, като  част от селското стопанство на територията на община 

Пирдоп, се характеризира с отглеждането на говеда, овце и коне, като тяхното 

изхранване се базира на производството на сено от естествените ливади и 

ползването на значителния размер мери и пасища.  

По отношение на туристическия сектор, община Пирдоп притежава значителен 

потенциал за развитие. Към момента на територията на общината е развит 

основно еднодневният туризъм, но се полагат усилия за развитие на 

туристическата сфера във всички аспекти. Основи за развитие имат всички форми 

на алтернативен туризъм. 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. 

. 
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III. Състояние на социална сфера и човешки ресурси 

1. Демографска характеристика 

1.1 Население 

 Населението на община Пирдоп по последни данни към 31.12.2019 г. е 7236 

души, от които 3476 мъже и 3760 жени. Показателите за броя на населението през 

2018-2019 година е от 7388 на 7236 души.  

 Данните в графиката по-долу сочат, че през периода 2018-2019 г. броя на 

населението в град Пирдоп и село Душанци е намаляло с 152 души. В гр. Пирдоп 

е съсредоточено 89,48% от общото население, а в с. Душанци – 10,52%.  

Тенденция за намаляване на населението се наблюдава и за областта и за 

страната като цяло.  

 Намаляването на населението в община Пирдоп се дължи и до голяма 

степен на близостта на територията до най-големия двигател на икономиката на 

национално ниво, а именно град София. Това е характерно за населените места в 

близост до всички големи областни градски центрове. 
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За периода 2018-2019 г. броят на населението на гр. Пирдоп е намалял от 

6675 д. на 6547 д., или със 128 д., за с. Душанци намалението е с 24 д. през 2019 

г.  

 

1.2 Естествен, механичен прираст 

  

 Върху броя на населението отражение оказва неговото естествено и 

механично движение. Естественият прираст на населението се формира от 

раждаемостта и смъртността на населението. Намаляването на населението е в 

резултат на неблагоприятните демографски процеси (отрицателно естествено 

възпроизводство и миграции).  

 
 

 
 
  

 Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската 

характеристика на населените места и териториалните единици. Демографските 

данни на НСИ за периода 2018-2019 година показват, че в община Пирдоп броят 

на родените през 2019 г. намаляват с 6 души в сравнение с 2018 г. Развитието на 
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естественото възпроизводство на населението на общината се вижда от данните 

в таблицата. 

 

 
 

 
 Смъртността на населението е вторият основен компонент, формиращ 

естествения прираст на населението. През разглеждания период броят на 

починалите в общината през 2019 г. се е увеличил с 13 души, спрямо 2018 г.  

Важно е да се отбележи, че тенденциите по отношение на смъртността на 

национално ниво за 2020 г. е за ръст на смъртните случаи. Това се дължи на 

пандемията от Коронавирус инфекция-COVID 19. Според данни на НСИ 

коефициентът на смъртност за началото на 2020 г. варира между 13 и 14%, а към 

края за месеците ноември и декември стойностите са се повишили до 40 и 45%. 

Общата смъртност за България се е повишила с до 60%, като се има предвид, че 

има и такава смъртност, която все още не е отчетена. Доказателство за това са 

графиките по-долу: 
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 Естественият прираст на населението се формира от раждаемостта и 

смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от 

индикаторите за демографската характеристика на населените места и 

териториалните единици. Демографските данни за 2019 г. показват, че в община 

Пирдоп броят на родените е общо 54 д. В сравнение с 2018 г. броят на родените 

през 2019 г. е намалял с 6 души. В резултат на ниската раждаемост е налице 

трайна тенденция на намаляване на населението в под трудоспособна възраст. 

Развитието на естественото възпроизводство на населението на общината се 

вижда от данните в таблицата. 
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 Механичният прираст е резултат от вътрешната и външната миграция. 

Механичното движение на населението на община Пирдоп показва, че 

преобладава броят на изселените, в сравнение с броя на заселените. През 2019 г. 

в общината са се заселили 19 души, а изселените са 14.  

 

 
 

 Населението на община Пирдоп е с продължаващо тенденциозно 

намаляване, поради отрицателния естествен прираст. През 2019 година са се 
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заселили 19 човека повече в сравнение с 2018 година, но през 2019 година са се 

изселили 14 човека повече. Отрицателната раждаемост, високият процент на 

смъртност и изселване от територията на общината определя намаляващия брой 

на населението. 

 
 

 В сравнителен план, средните коефициенти за движение на населението на 

община Пирдоп съпоставени със съответните за Софийска област и страната, 

показват че демографската ситуация в общината не се отличават съществено, 

което се дължи главно на нейния център – град Пирдоп. 

 

1.3 Население под, в и над трудоспособна възраст 

 

 Община Пирдоп през 2019 година отчита ръст на трудоспособната част от 

населението с 63,67%, в сравнение с 2018 година, когато е 63,24%. При 

населението под трудоспособна възраст се забелязва спад, който е обвързан с 

ниската раждаемост на територията на общината, а за населението над 

трудоспособна възраст обвързващ фактор е високата смъртност, затова и 
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процентното съотношение бележи спад през 2019 г. спрямо 2018 г., когато е 

23,61%. 

 

 

1.4 Безработица и заетост 

 
 Средногодишното равнище на безработицата в община Пирдоп е 5,2% за 

2019 г. За общината и региона основен социален проблем е намаляването и 

застаряването на населението. Тези негативни тенденции в последните години, 

освен с адекватна държавна политика, биха могли да се минимизират и чрез 

реализирани устройствени решения за подобряване на връзките със съседните 

областни и общински центрове, чрез добре изградени и поддържани елементи на 

комуникационно-транспортната система. Това ще подпомогне и достъпа до 

образование, до здравеопазване, до културни и развлекателни обекти, не само в 

обхвата на общината, но и извън нея. Друг важен социален проблем, който дава 

своя негативен принос за обезлюдяването на териториите е безработицата, вкл. и 

младежката безработица. 

 Преструктурирането на икономиката, в т.ч. на индустрията, са основен 

фактор, влияещ върху обхвата и структурата на безработицата. През последните 
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години безработните лица в общината са включени в различни  програми за 

заетост и обучение - НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” 

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

“Проекти на работодателите в селското стопанство”),   НП “Заетост на младежи в 

публичната администрация”, НП “Обучение и заетост на хора с  увреждания”., НП 

"Помощ за пенсиониране" НП "Аварийни дейности" - програма във връзка с 

КОВИД, НП "Нова възможност за младежка заетост", НП "Старт на кариерата",  

НП "Регионална програма" и др. 

 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. 

 
 

 По отношение на коефициента (равнището) на регистрираната безработица 

към 2019 г. (5.20% средногодишно равнище на безработица), община Пирдоп е в 

по-неблагоприятна позиция от средното равнище за Софийска област (0,4%) и за 

страната (4,2%). Видно от данните в диаграмата, равнището на безработица в 

община Пирдоп през 2019 г. се е повишило с 0,8 % в сравнение с 2018 г., но 

въпреки влошените показатели равнището на безработицата е с ниски стойности. 
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2. Здравеопазване 

 

 Анализът на здравеопазването на територията на община Пирдоп се прави 

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

гледна точка на достъпа на жителите до навременна болнична и извънболнична 

помощ.  

 Здравеопазването като обслужваща дейност, пряко свързана с живота и 

здравето на населението, е обект на държавната и на общинската социална 

политика. Здравното обслужване на населението на община Пирдоп е важна 

социална дейност, към чието развитие и нормално функциониране имат 

ангажименти както държавата, така и местната власт. 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, като здравният район, който обслужва включва седем общини: 

Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар, Челопеч, с население 

около 26 000 души. МБАЛ – Пирдоп АД е акционерно дружество със 100% 

общинска собственост за следните  медицински специалности: Вътрешни 

болести; Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; 

Кардиология; Пневмология и фтизиатрия; Нефрология; Педиатрия; Нервни 

болести; Хирургия; Очни болести; Физикална и рехабилитационна медицина; 

Клинична лаборатория; Микробиология; Образна диагностика. 

 МБАЛ – Пирдоп АД се обслужва от 15 лекари, като средния брой пациенти 

на един лекар е 97. По данни на НСИ, болничното заведение разполага с 76 

легла. 

 Сградният фонд на болницата представлява монолитна блокова система, в 

която са разположени всички функционални звена. Болницата разполага с 
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необходимото медицинско и техническо оборудване, което позволява и 

прилагането на по-високи технологично-лечебни дейности.  

 Извънболничната медицинска помощ се осигурява от МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР І -ПИРДОП ЕООД, който извършва диагностика, лечение, рехабилитация 

и наблюдение на болни, консултации и профилактика. В центъра работят 10 

лекари, като средния брой пациенти на един лекар е 80. 

Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска 

помощ – филиал Пирдоп към ЦСМП – Софийска област. Тя обслужва територията 

от 859 кв.м. на 7 общини с 21 населени места. 

 В община Пирдоп функционират общо четири аптеки, които задоволяват 

необходимостта на населението от лекарства и медикаменти. 

 Най-същественият проблем, който отчита общинската администрация е 

недостатъчното медицинско оборудване за болнична и извънболнична грижа. 

Основни фактори за недостига на лекари и специалисти са ограничените 

възможности за специализация и развитие, които предоставят малките общински 

болници, както и липсата на средства за достойно възнаграждение. По отношение 

на гореизложеното община „Пирдоп“ прилага мерки за задържане на младите 

лекари и специалисти. 

3. Образование 

 

  Развитието на образованието е един от основните ангажименти на 

местната власт. Образователната структура в община Пирдоп е съобразена с 

действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, 

държавни и европейски стратегии за развитие на образованието. На територията 

на общината функционират четири училища и една детска градина. 

Учебно 

заведение 

Наименование Населено 

място 

Брой 

деца/ученици 

Брой 
педагогически 
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специалисти 

Детска 

градина 

ОДЗ "Пека и Карло 

Чоконяни" 

град Пирдоп 233 52 

Училище Начално училище-

паметник "Тодор 

Генчов Влайков" 

град Пирдоп 244 31 

Училище СУ "Саво Ц. Савов" град Пирдоп 300 39 

Училище Професионална 

гимназия по 

механоелектротехника 

град Пирдоп 151 28 

Училище Професионалната 

гимназия по туризъм и 

хранителни 

технологии "Проф. 

Никола Димов" 

град Пирдоп 195 23 

 

 Предучилищното образование се осъществява в ОДЗ "Пека и Карло 

Чоконяни". Училищната мрежа включва 4 училища. Две от училищата са на 

общинско подчинение - Начално училище-паметник "Тодор Генчов Влайков" и СУ 

"Саво Ц. Савов" (от V до XI клас). Средните училища - Професионална гимназия 

по механоелектротехника,  Професионалната гимназия по туризъм и хранителни 

технологии "Проф. Никола Димов" са на подчинение на Министерството на 

образованието, младежта и науката. Образователната инфраструктура в община 

Пирдоп е на задоволително ниво. През последните години са извършени ремонти 

в почти всички сгради свързани с образователната сфера, което е фактор за 

подобряване на услугите. Предвид демографския потенциал на територията и 

особеностите на възрастовата структура на населението, изградените обекти за 

предучилищна и училищна подготовка се определят като достатъчни за нуждите 

на местните жители. 

 По данни на общинската администрация от системата на средното 

образование през 2019 г. са отпаднали общо 20 ученици. Основните причини за 



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

5
3 

 

напускането на учениците от училище са икономически, социални, образователни, 

етнокултурни, институционални и причини свързани със здравния статус.  

 Предвид потенциала на община Пирдоп в образованието, можем да 

обобщим, че нуждите на местните жители за бъдещ период от 20-30 години са 

покрити и не се налага определяне на нови терени за целите на образователната 

структура или разширяване на съществуващите сгради. 

 

4. Социални услуги 

 

 Системата за социална политика се явява една от двете основни мрежи в 

съвременното общество, които имат водещо значение за реалното посрещане 

нуждите на уязвимите групи хора и за техните жизнените перспективи. През 

последното десетилетие този сегмент от българската социална политика 

преминава през динамична, но трудна трансформация. Тя има за крайна цел 

изграждането на качествено нов модел на политика за подпомагане и включване 

на уязвимите групи хора във всички сфери на обществения живот.  

 Социалната политика, провеждана от държавата и община Пирдоп, 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, 

маргинализирани групи хора, сираци и др. Ключова роля за подобряването на 

качеството на живот на уязвимите групи имат социалните услуги. Тази форма на 

подкрепа подпомага и разширява възможностите на лицата да водят 

самостоятелен начин на живот и са насочени към подкрепа на подпомаганите 

лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Повишаването на 

търсенето на дългосрочни грижи сред възрастното население в контекста на 

негативните процеси, свързани с демографското застаряване, извеждат на преден 

план необходимостта от междусекторно взаимодействие и прилагане на 
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интегриран подход в грижата за възрастните хора и хората с увреждания. В тази 

връзка, общината насърчава и развива взаимодействието между социалните и 

здравните услуги в подкрепа на уязвимите групи. 

 С оглед на това община Пирдоп работи възможно най-обхватно за хората в 

неравностойно положение и за хората с увреждания. Наред с всичко гореописано 

се полагат усилия за модернизиране на съществуващите сгради от социалната 

инфраструктура. 

За жителите на община Пирдоп се предоставят следните услуги: 

Услуга, 
Вид 

Целеви групи Територи
ален 

обхват 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на 

услугата 

Местопо
ложение 

Център за 
обществена 
подкрепа 

Деца от 0 до 18 
години; 
Уязвими 
семейства с 
деца от 0 до 18 
години от 
всички 
населени 
места в 
общините; 
Деца в 
специализиран
и институции 
Деца 
необхванати, 
отпаднали и в 
риск от 
отпадане от 
училище; Деца 
жертви и 
извършители 
на насилие 

Седемте 
общини 
от 
Средного
рието 

Комплекс от социални 
услуги, свързани с 
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 
 

Деца и лица с 
различни 
увреждания; 
Самотно 
живеещи стари 
хора с 
увреждания 
и/или със 

Пирдоп 
Душанци 

Комплекс от социални 
услуги, предоставяни в 
домашни условия, 
свързани с доставка на 
храна, поддържане на 
личната хигиена и 
хигиената на жилищните 
помещения, снабдяване с 

Пирдоп 
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затруднения в 
самообслужван
ето, които имат 
нужда от 
подкрепа 

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 

Личен 
асистент 

Деца и лица с 
различни 
увреждания. 
Стари хора с 
трайни 
увреждания, 
или с тежко 
здравословно 
състояние, 
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 за хора, 
които поради различни 
ограничения от 
здравословен характер са 
изключени от социалния 
живот. Помощ при 
организирането на 
ежедневни битови 
потребности 

Пирдоп 
Душанци 

Приемна 
грижа 

Деца от 0 до 18 
години 

Пирдоп 
Душанци 

Отглеждане и възпитание в 
семейна среда на дете, 
което е настанено в 
семейство на роднини или 
близки или в приемно 
семейство. 

Пирдоп 
Душанци 

Дневен 
център за 

Деца и 
младежи  с 

Седемте 
общини 

Форми на подкрепа на деца 
и младежи с трайни 

Златица 
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деца и 
младежи с 
увреждания 

трайни 
увреждания 

от 
средногор
ието 

увреждания, в които се 
създават условия за 
обслужване, отговарящи на 
ежедневните и 
рехабилитационните им 
потребности, както и на 
потребностите от 
организация на свободното 
време. Потребителите се 
подпомагат от 
професионалисти с цел 
социално включване и 
превенция на 
настаняването им  в 
специализирана 
институция. 

Дом за 
пълнолетни 
лица със 
сетивни 
нарушения 

Възрастни хора 
със сетивни 
нарушения, 
установени с 
експертно 
решение на 
телк/нелк 

Пирдоп 
Душанци 

Комплекс от социални 
услуги, предоставяни на 
лица със сетивни 
нарушения, които не могат 
сами да организират бита 
си 

Пирдоп 

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 

 
 На 17.12.20 г. беше проведена среща за обсъждане на бъдещо 

партньорство между община Пирдоп и Сдружение Център „Подават ти ръка“. 

Очаква се сдружението да подпомага нуждаещите се чрез индивидуални и 

групови дейности: психологическо консултиране, логопедична терапия, семинари, 

обучения, ателиета, клубове по интереси и арт-терапия. 
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 Дефинираните от общината проблеми и затруднения при предоставянето 

на социални услуги са свързани най-вече с липсата на подготвени кадри и 

недостатъчен персонал. Политиката, която води ръководството на община 

Пирдоп по отношение на социалните услуги в общината е в унисон с 

националната и европейската, като през следващия програмен период ще се 

положат усилия за подобряване на материално-техническата база и задържането 

на специалистите в структурите на социалната сфера. 

 

5. Култура и културно-историческо наследство 

 

 Културното наследство обхваща нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които 

носят историческа памет и национална идентичност. На територията на общината 

са открити множество културни ценности - материални и нематериални 

свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна и 

културна стойност за индивида и общността в региона. Културното наследство на 

община Пирдоп е представено от археологически, исторически, архитектурно-

строителни, художествени обекти, както и от природните ценности, народните 

традиции и културните обичаи. Запазването на културата и историческото 

наследство подържа и съхранява населението на община Пирдоп. Развитието на 

културната дейност на територията на община Пирдоп главно се осъществява 

чрез съществуващите институции в областта, които са два музея, две читалища и 

две библиотеки. Община Пирдоп отбелязва следните празници и обичаи.  

         1. Обичай "Пеене на пръстените" 

         2. Зимен празник на гр. Пирдоп - годишнина от освобождението на града 

         3. Зимен спортно-туристически празник в местността "Борова гора" 
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         4. Майски културни празници "Влайкови дни" в община Пирдоп 

         5. Петровден - събор на с. Душанци 

         6. Илинден - християнски празник в м. "Еленско" 

         7. Летен празник на гр. Пирдоп - народен събор край Еленската базилика 

         8. Свето Успение Богородично - храмов празник на църквата в Пирдоп 

 Голяма част от археологическите ценности се намират в защитена 

територия на Национален парк „Централен Балкан” и „Натура 2000”. Най-

значимите недвижими културни ценности на територията на общината са: 

Еленската базилика (Еленска черква), църквата "Свето Успение Богородично", 

Мост "Куфарита", Музей „Луканова къща“, Къща - музей "Никола Пушкаров" 

 

 На 3 км източно от град Пирдоп се намира Еленската базилика (Еленска 

черква), която е от периода на Античността и Средновековието и е обявена за 

архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „национално 

значение”. По архитектурни данни базиликата е от типа укрепени храмове. 
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Църквата се намира в източната част на неголям двор, ограден с дебели 

крепостни стени и 4 броя четириъгълни кули. Строена е към края на V век, а 

преустройвана в годините на имп. Юстиниан Велики (527 - 565 г.). Изграждането 

на защитната крепостна система се свързва с масираните славянски нападения 

през VI - началото на VII в. на Балканите. 

 Най-старият възрожденски паметник в района е църквата "Свето Успение 

Богородично". Построена е през 1819 г. във времето на султан Махмуд II (1808 - 

1839 г.) върху основите на стар, унищожен при пожар храм. Уникален за църквата 

е резбованият иконостас, който е един от четирите, изработени от майстори на 

Дебърската резбарска школа, запазени до днес. Изработен е от орехово дърво, 

позлатено в горния си край и в някои от основите.  

 Други по - значими обекти на културно историческо наследство на територията на 

общината са:  

- Мост "Куфарита" е архитектурен и исторически паметник от времето на 

османското владичество, построен върху основите на мост от римската 

епоха. Намира се на територията на с. Душанци, на около 5 км. югоизточно 

от гр. Пирдоп. Представлява едносводесто пътно съоръжение, което 

свързва двата бряга на река Куфарита по трасето на стария римски път, 

водещ от Сердика (дн. София) към Филипопол (дн. Пловдив) и Аугуста 

Траяна (Стара Загора). 

- Музей „Луканова къща“ – гр. Пирдоп е  строена в периода 1870-1872 и е 

принадлежала на известния възрожденски книжовник и просветител Лука 

Павлов. След освобождението депутат в Учредителното, Първото Велико 

народно събрание, както и в Първото и Второто обикновено народно 

събрание. Сградата е и исторически паметник, тъй като непосредствено 

след освобождението на града от османско владичество в нея е уредено 

първото общинско управление. Тук са се помещавали началникът на 

административната власт при Временното руско управление поручик 



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

6
0 

 

Николай Берников, Околийското управление, Окръжният съд, Общинският 

съвет и Полицейският участък.  

 

- Къща - музей "Никола Пушкаров" - Родната къща на Никола Пушкаров. 

На неговото име е кръстен и Институтът по почвознание в София. 

Музейната експозиция в нея е разположена в две от стаите и съдържа 15 

табла с фотоси и факсимилета на документи и научни трудове, отнасящи се 

до живота и дейността на Никола Пушкаров. 

 

 

 Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност 

от нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. 

Народните традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може 

да задържи посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и 
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качеството на културния туристически продукт. Основата на съвременния 

динамичен и разрастващ се град са културните ценности заложени в селищната 

характеристика на общината. С времето те биват възстановявани, адаптирани и 

допълвани, което допринася за развитието на общината като културен център в 

региона и формирането на културна туристическа индустрия. 

Културен календар на община Пирдоп : 

 1 януари . – площада – «Пеене на пръстените». 

 3 януари –  НУ  «Т. Влайков» - Освобождението на гр. Пирдоп.  

21 януари –  Ден на родилната помощ.  

13 февруари –  140г. от рождението на Т. Влайков.  

19 февруари – 132 г . от Обесването на Васил Левски. 

3 март -  Национален празник на Република България. 

8 април- Световен ден на ромите , избити във фашистките концлагери. 

22 април  - Ден на Земята.  

9 май  - Ден на Европа.  

11-  24 май –   Традиционни  Влайкови дни . 

1 юни – Ден на детето.  

2 юни- Ден на Ботев.  

26 юни  - Празник на с. Душанци .  

6 август  - Празник на гр. Пирдоп.  

6 септември -Съединението на България . 

22 септември  - Ден на независимостта.   

1 октомври – Ден на поезията. 

12 октомври-  Ден на българската община.   

1 ноември  - Ден на  будителите.  

м. декември  - Коледно новогодишни празници. 

 Община Пирдоп полага усилия за запазване и популяризиране на своето 

културно наследство, доказателство за което са множеството проекти с културна 
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насоченост, по които общинското ръководство кандидатства. Последното 

подадено проектно предложение е на стойност до 100 000 €, разпределени за 

трите общини част от „Местната инициативна група /МИГ/ Пирдоп – Антон – 

Копривщица”.Основните цели, залегнали в проектното предложение, са в посока 

възстановяване и пресъздаване на местни обичаи и традиции, популяризиране на 

местната идентичност и въвеждане на иновативни политики. В тази връзка 

общинските съветници на Пирдоп гласуваха съфинансиране от 2000 лева. В свето 

проектно предложение община Пирдоп предвижда закупуване на носии и 

осветителна техника за салона на читалището в града. 

6. Спорт и отдих 

 

 На  територията на община Пирдоп развива дейност няколко спортни    

клуба : 

- Футболен клуб „Пирдоп „ 

- Волейболен клуб „Пирдоп „ 

- Спортен клуб по лека атлетика 

- Спортен клуб по тенис на маса 

- Клуб карате „Киби френдшип „ 

- Спортен клуб „Мания „ – тенис на корт 

- Спортен клуб по кану каяк 

-   

 Обектите на спорта са спортна зала и стадион. Спортната зала се намира в 

гр. Пирдоп. В залата се практикуват борба, волейбол и тенис на маса. Стадионът 

заедно с тренировъчно игрище, басейни, спортна площадка с игрище за мини 

футбол и волейбол са разположен в УПИ V- за парк и спортни съоръжения, кв. 4. 

гр. Пирдоп. 

 През август 2020 г. стартира проект „Реконструкция на стоманобетонни 

стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище 
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на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи 

сгради“, гр. Пирдоп“ с краен срок на изпълнение 08.05.2022 г. 

 Община Пирдоп се явява спортно средище за района на Средногорието. 

През 2018 г. се е поставило начало на турнир по минифутбол за купата на община 

Пирдоп. Срещите са организирани от общинска администрация Пирдоп съвместно 

с БАМФ – Средногорие, като в надпреварата за взели участие 12 отбора. 

 Освен турнир по минифутбол през 2018 г. се е провел и турнир по крос 

кънтри „Средногорие”. В турнира участие са взели над 50 състезатели от КЛА 

„Загорец” Нова Загора, „Атлет” Мездра, „Тракия” Пловдив,  „Спартак” Койнаре, 

„Юнивърсъл” София, „Стратеш Атлетик” Ловеч, СКЛА „Евър” Варна и СКЛА 

„Средногорски атлет” Пирдоп. Надпреварата бе част от календара на Българска 

федерация по лека атлетика. Финансова подкрепа за състезанието е оказана от  

Индустриален клъстер „Средногорие” и „Аурубис България”. В организацията на 

състезанието са участвали служители от общинска администрация – Пирдоп.

 Освен град с традиции в спортните прояви, Пирдоп е и център на 

туристически маршрути към Стара планина и Средна гора. Туристическо 

дружество „Паскал“ е единственото извършващо дейност на територията на 

общината, като основното му направление е пешеходен туризъм. Като цяло 

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

съществуват условия за краткотраен отдих и спортен риболов. Изграждането на 

добро партньорство между местния бизнес и местните власти би създало 

благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата на 

туризма.  

Туристическо дружество „Паскал“ е основано през 1924г. Основно направление в 

дейността на дружеството е пешеходния туризъм. 

На територията на Общината  са  разположени  хижите :  

- Паскал;  
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- Мали извор;  

- Артьовица; 

- Орлин; 

- Дражил, 

- Еленско;  

- Планинска среща;  

 
Язовир Душанци 

  

 Целогодишно от туристи (3000- 4 000 души) се посещават хижа Паскал,      

х. „Планинска среща“ и язовир Душанци ,  където има чудесни   условия за 

развитие на водни и атракционни спортове .  

 Развиването на туристическия отрасъл ще доведе до нови възможности за 

развитие на малкия и средния бизнес в общината, създаване на нови работни 

места, промоциране и използване на местните природни ресурси. От друга са 
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необходими значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата 

инфраструктура и да се реставрират и  маркетират туристическите обекти.  

 

 

 

7. Транспортна инфраструктура 

 

 През територията на община Пирдоп преминава част от трасето на 

първокласен път от републиканската пътна мрежа път І-6 София – Бургас с 

направление от запад на изток. Дължината му на територията на общината е 

6,807 км от границата между общините Златица и Пирдоп до границата между 

община Пирдоп и община Антон. Третокласен път от републиканската пътна 

мрежа в община Пирдоп е третокласен път 606 с дължина 4,775 км. Дължината на 

общинските пътища възлиза на 25,571 км. Тяхната основна цел е 

осъществяването на къси и удобни връзки между селата на общините. Това важи 

особено за тези от тях, при които транспортният достъп се осъществява само от 

общински пътища.  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. Общинската пътната мрежа е 

в незадоволително 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 две ж.п. гари и двете са в гр. Пирдоп. Сега съществуващата 

железопътната линия преминава през индустриалния квартал на гр. Пирдоп. 
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8. Водоснабдяване и канализация 

 

 Районът Пирдоп-Златица е разположен във водохващащата зона на река 

Тополница, която извира от Средна гора и тече на юг към Пловдивската низина. 

Основните притоци на р. Тополница са Пирдопска, Златишка и Челопешка река. 

Питейната вода за населението в региона се осигурява по гравитачен път от 

планински водохващания, изградени по южните склонове на Стара планина. През 

територията на общината протичат реките: "Тополница", "Дебелска", 

"Манджарин", "Славци", "Манина" и "Куфарита". Язовир "Душанци" е изграден на 

река "Тополница" над село Душанци, водите му се използват за промишлени 

нужди, като обслужват и производството на "Аурубис България"АД. През 

последните години е извършена реконструкция на водохващане на р. Куфарита за 

водоснабдяване. 

 Изграждането на канализационната мрежа за отпадни води в гр. Пирдоп е 

започнало през 1962 г., когато са изготвени и първите проекти. През май 2012 г. е 

започнало строителство по Оперативна програма околна среда 2007-2013г. за 

реконструкция на канализационната мрежа и подмяна на съпътстващи ги 

водопроводи, представляващи 50% от водопроводната мрежа на град Пирдоп и 

село Душанци. Пуснати са в експлоатация съоръжения изградени по „Интегрирани 

водни проекти" за Град Пирдоп и село Душанци, включващ ПСОВ с извън 

площадкови съоръжения и мрежи, доизградена и реконструирана канализационна 

мрежа и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа. Изградена е битова 

и дъждовна канализационна мрежа на гр. Пирдоп и е подменена съпътстващата 

водопроводна мрежа. Подменени са съществуващите бетонови канализационни 

тръби с нови полипропиленови. За отвеждане на повърхностните води е 

изградена нова дъждовна канализационна мрежа с преливни шахти в участъци, в 

които канализацията ще е от смесен тип. Подменен е й съпътстващия на 

канализационната мрежа водопровод. Общата дължина на реконструираните и 
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изградените трасета е 32 000 метра. Интегрираният воден проект допринася за 

повишаване на качеството на питейната вода, намаляване на загубите й и 

подобряване на състоянието на околната среда. 

 

9. Телекомуникационна и съобщителна мрежа 

 

 Населението на общината има достъп до качествени телекомуникационни 

услуги, като в общината имат покритие мобилните оператори опериращи на 

територията на страната и има достъп да интернет. Пощенските услуги се 

осъществяват от функциониращи клонове, като осигуряват основните услуги, като 

и допълнителни като изплащане на пенсии и други. 

  Налице са редица фирми, предлагащи кабелна телевизия и 

интернет.Разпространението на широколентовия достъп позволява и прави лесно 

достъпни икономическите и социалните ползи от информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ), свързани и с възможността им за 

преодоляване на пречките в разстоянието и развитието, особено на изостаналите 

райони. 

 Пощенските услуги се осъществяват от функциониращи клонове в двете 

населени места, като осигуряват основните услуги, включително изплащане на 

пенсии, застраховки и др.  

 След 2007г. е повишена плътността и качеството на телекомуникациите и 

цифровизацията в община Пирдоп.  

 Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от водещите 

фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и 

иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество, 

осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието 
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от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално-

икономически сектори.  

 

10. Енергийна мрежа ВЕИ и Енергийна ефективност 

 

 Електроснабдяването на община Пирдоп е част от цялостната енергийна 

система на Република България. На територията на общината има изградени 

мрежи и системи за пренос и разпределение на електрическа енергия до 

потребителите. Електроенергията се ползва основно за задоволяване на нуждите 

на битови потребители и промишлени мощности. Всички населени места на 

територията на община Пирдоп са захранени с електрическа енергия. Във всяко 

населено място са изградени трансформаторни постове 20/0,4kV, обезпечаващи 

нуждите на електропотребителите на ниво „Ниско напрежение”. 

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна 

сигурност и оперативност в захранването на двете селища на територията на 

община Пирдоп.  

 В община Пирдоп е изграден ВЕЦ "Душанци". Категорията на ВЕЦ над 

200kW и се намира в землище на с. Душанци.  На територията на общината са 

изградени и две фотоволтаични централи до 5MWp. Едната собственост на 

"Феникс 73"ЕООД, разположена в ПИ 301027 в землище на с. Душанци на площ от 

2.5 декара. А другата е собственост на "РобулФутурум 1" ООД в ПИ 037001, м. 

Житница“ в землището на с. Душанци, Община Пирдоп на площ от 10 декара. 

Изградената инфраструктура за пренос и разпределение на електроенергия 

обезпечава нуждите на общината в настоящия момент. 

 На територията на община Пирдоп селищните структури и промишлените 

зони към настоящият момент не са газифицирани и не се осигурява употребата на 

природен газ за битови и промишлени нужди.  В процес на изпълнение е проект за 

изграждане на нов преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, който с 
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Решение №312 от 10 май 2018 г. на Министерски съвет е определен за 

национален обект и за обект с национално значение. 

 

11. Сметосъбиране 

 

 Генерирането на битови отпадъци е в зависимост от мястото на образуване 

на отпадъците и стандарта на живот на населението и варира по сезони. Общо за 

територията на общината годишно се генерират около 5450 т. отпадъци. 

Относителният дял от стъклени, пластмасови и хартиени отпадъци е 40 % от 

общия обем на генерираните отпадъци. Генерираните строителни отпадъци са 

около 950 т. годишно. Системата за събиране на отпадъци е обхванала цялата 

територия на община Пирдоп.   

 Твърдите битови отпадъци се депонират на депо за ТБО, което е въведено 

в експлоатация през 1986 г. Депото е изградено съгласно изискванията на 

тогавашната нормативна база и към настоящият момент е с преизпълнен 

капацитет. 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. 

 На 30.10.2020 г. стартира проект  „Изпълнение на демонстрационен проект 

за управление на отпадъците на територията на община Пирдоп. Проектът е с 

обща стойност 373 307,69 лева и ще се изпълнява за период от 23 месеца. 

Дейностите в проектното предложение са насочени към предотвратяване 

образуването на битови отпадъци и разделното събиране на отпадъци. 

Един от най-големите проекти в района на Средногорието беше открит през 

януари 2021. Проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица 
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за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ е 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Успешно 

изградената компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране 

на битови отпадъци е реализирана от Община Златица, в партньорство с 

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

 Сметосъбирането в община Пирдоп се извършва от общинско звено по 

график.  

 

12. Състояние на атмосферен въздух 

 

 Качеството на въздуха в община Пирдоп се определя преди всичко от 

източниците на вредни вещества (емитери), разположени в близост до нея. Те 

могат да бъдат разделени условно на 3 групи: 

Големи промишлени източници: 

“Аурубис България” АД - гр. Пирдоп (прах; тежки метали - Cu, As, Pb, Cd; серен 

диоксид; сярно- кисела мъгла -серен диокси и серен триоксид; азотни оксиди; CO; 

CO2; сероводород); 

Хвостохранилище, собственост на "Еко Медет", "Асарел Медет", отдадено на 

концесия на "MBS" - гр. София (неорганизирани емисии на прах); 

Горивни и производствени процеси в малки промишлени предприятия и в 

бита; 

 

 Автомобилен транспорт. 

 Разположението на няколко големи източника на вредни емисии в 

атмосферния въздух в сравнително малката затворена котловина я прави "гореща 
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точка" по отношение на замърсяването. Извършеният в района мониторинг на 

въздуха показва, че концентрацията на серен диоксид и прах в атмосферата често 

надвишава одобрените в България стандарти. Най-голямо замърсяване с прах, 

серен диоксид и тежки метали се наблюдава в северната част на котловината, 

поради спецификата на географското разположение. Прекомерното използване на 

твърди горива за отопление на жилищата е един от основните източници на 

замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични 

условия.Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на 

голяма част от моторните превозни средства представляват неблагоприятна 

перспектива за влошаване на екологичните характеристики на въздуха  в 

прилежащите на пътните артерии райони. 

За подобряване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия 

за осигуряване на нов енергиен източник за промишлеността, обществения сектор 

и бита. 

 

13. Състояние на води 

 

 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 са предприети мерки да се изградят пречиствателни 

съоръжения, съгласно нормативните изисквания. За осигуряване на успешното 
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приключване на стартиралите проекти е необходимо да бъдат осигурени 

собствени финансови ресурси за финансирането на дейностите до етап на 

възстановяване на разходите от програми на ЕС. 

 

14. Състояние на почви 

 

 Качеството на почвите и тяхното добро екологично състояние е основен 

фактор за опазване на околната среда. До голяма степен наличието на Cu, Zn, Cd, 

As в почвите на територията на община Пирдоп се обуславя от дейностите в 

промишлеността. На някой места на територията на общината деградацията на 

земите и почвите (киселинност, засоляване) е сравнително силно изразена. По 

тази причина община Пирдоп извършва дейности по подобряване на почвените 

слоеве.  

 Сред възможните мерки за ограничаване на замърсяването на почвите се 

посочват: използването на биоторове, които спомагат за увеличаване на 

плодородността на почвата; насърчаването на използването на хербициди, които 

нямат негативен ефект върху почвите; предварително третиране на токсичните 

отпадъци, за да се намали доколкото е възможно тяхната токсичност, преди да 

бъдат изхвърлени. 

 Рециклирането на отпадъците също е сред факторите, допринасящи за 

намаляване на замърсяването на почвите, както и намаляване използването на 

продукти от пластмаса за еднократна употреба. 

 Органичното земеделие също допринася за запазване на почвите от 

замърсяване. Проблем при опазването на почвите е и тяхната ерозия. 

Предприемането на мерки за нейното предотвратяване също е част от процеса на 

опазване на почвите. 
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 Към съвременните подходи за опазване на почвите често се включват и 

мерки като изграждане на съвременни съоръжения за пречистване на отпадни 

води, отпадни газове и други. Сред препоръчаните мерки е и оптимизиране на 

нормите за торене и поливане съгласно съвременните изисквания и добри 

практики, както и прилагането на малко отпадни или безотпадни технологии в 

промишлеността и селското стопанство и други. 

 Оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение на 

национално ниво се извършва от изпълнителния директор на ИАОС, а 

оценката на състоянието на почвите и тяхното изменение на регионално 

ниво се извършва от директора на РИОСВ за територията на съответната 

РИОСВ. 

 

 

15. Шум, радиация и замърсяване 

 

 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. 

 

16. Административен капацитет на администрацията 

 За да осъществява дейността си администрацията трябва да има 

определен административен капацитет. Това е способността на дадена 

организация да постига в максимална степен стоящите пред нея цели с 

оптимални разходи, високо качество и устойчивост. Значителна част от 
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административните услуги се предоставят именно от общините и те притежават 

значителна част от първичните регистри на информация. Там е първият контакт 

на гражданите и бизнеса с администрацията. Поради тази причина засилването 

на техния капацитет и внедряването на информационните технологии в дейността 

им е от съществена важност за ускоряване и улесняване на предоставянето на 

административни услуги. 

 Общинска администрация Пирдоп, работи съобразно всичко законови 

разпоредби на ЕС и Република България, както и в унисон с наредбите на местно 

ниво. 

 Структурата на общинска администрация Пирдоп е организирана по 

следния начин: 

Ръководни длъжности 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП 
 

 

Заместник-кмет на община Пирдоп 
 

 

Заместник-кмет на община Пирдоп 
 

 

Секретар 
 

 

Кмет на кметство Душанци 
 

  

 

 

 

Специализирана администрация 
 

Дирекция „Европейски програми, общинска собственост, 
ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво 

развитие“ 

 

1. Директор 
2. Главен архитект 
3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти" 
4. Главен експерт „Програми и проекти" 
5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT" 
6. Главен специалист „Кадастър и регулация“ 
7. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и  
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инженерна инфраструктура“ 
8. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост,  
жилищна политика, технически архив и услуги, общински архив“ 
9. Старши експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“ 
10. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и 
 пазари, снабдяване и складово стопанство“ 
11. Старши експерт „Местни приходи“ 
12. Старши експерт „Местни приходи“ 
13. Главен специалист „Социални програми“. 
14. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“ 
15. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“ 
16. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“ 
17. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“ 

 

Обща администрация 
Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване“ 

 

1. Директор 

2. Гл. юрисконсулт 
3. Главен счетоводител 
4. Финансов контрольор 
5. Главен специалист/счетоводител 
6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител 
7. Старши експерт „Човешки ресурси и кореспонденция“ 
8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“ 
9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ" 
10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ" 
11. Главен  специалист ГРАО 
12. Старши експерт „Връзки с обществеността и информационни технологии“ 

 

 

 Административното обслужване в община Пирдоп  се осъществява при 

спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и 

Административно процесуалния кодекс, както и при гарантиране на: 

- равен достъп до административни услуги и до информация за 

административното обслужване; 

- различен достъп до административни услуги и информация за тях; 

- любезно и отзивчиво отношение; 

- координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от 

подобряване на административното обслужване; 

- надеждна обратна връзка; 
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- качество на предоставяните услуги. 

 

 В процеса на административното обслужване, служителите в общинската 

администрация на община Пирдоп  спазват следните общи стандарти: 

1. Отношение към клиентите: 

- Предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равнопоставено  отношение 

към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално 

положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни 

убеждения; 

- Спазване на конфеденциалност относно запитвания и жалби на всеки един 

клиент. 

2. Информация за клиента: 

- Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на 

клиентите по начин, удовлетворяващ техните потребности и чрез различни 

канали за достъп: информационни табла, диплянки, интернет-страница. 

3. Комуникация с клиенти: 

- предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, 

консултации, писмени отговори на клиентите. 

 

4. Канали за достъп до информация и услуги и механизми за обратна 

връзка: 

 В община Пирдоп  функционира Център за информация и услуги на 

гражданите (ЦИУГ) на пл. "Тодор Влайков" №2, ет.1. Пред центъра се намира 

информационното табло на общината, кутия за сигнали за корупция, анонимни 

анкетни карти за обратна връзка с гражданите, посещаващи центъра, диплянки, 

съдържащи информация за вида, таксата и срока за предоставените услуги в 

общината. Работно време на ЦИУГ: 08.00 - 17.00 часа. 
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Подробна информация за административното обслужване и дейността на 

администрацията може да бъде получена и на интернет-страницата на общината: 

www.pirdop.bg. 

Работното време на администрацията е от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 

17,00ч. 

Писмени заявления, сигнали и запитвания се подават в деловодството на 

общината в административната сграда на пл. "Тодор Влайков" №2, ет. 1 или чрез 

e-mail: obstina –pirdop 05@pirdop.bg. 

Приемният ден на Кмета на общината е всяка предпоследна сряда на текущия 

месец. 

На тел. 07181/52-42 гражданите могат да получат информация за структурата и 

приема в общината. 

Сигнали за корупция се подават на тел. 07181/52-42/в.26 или в кутия за сигнали за 

корупция пред входа на административната сграда. 

5. Спазване на срокове: 

- предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при 

първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните 

законови срокове за получаване на административна услуга. 

 

 

 

 

6. Отговорност и отчетност: 

- поемане на отговорност за работа на администрацията според приетите 

стандарти на обслужване; 
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- ангажираност на ръководството за подобряване на административното 

обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване; 

- измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите 

на период от шест месеца. 

 

 

16. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор 

 

 Селищната мрежа на община Пирдоп е представена от един град - 

общинският център Пирдоп и едно село - Душанци. Между двете населени места 

има добре изградена пътна връзка,  чрез четвъртокласен път от Републиканската 

пътна мрежа. Град Пирдоп е разположен в западната част на общината, а село 

Душанци е разположено в източния, в близост до община Антон. Преминаването 

на първокласен път от републиканската пътна мрежа през гр. Пирдоп обуславя и 

добрите връзки с близките населени места. Южната част на общината е слабо 

развита поради затруднения достъп през Средна гора. 

Съгласно категоризацията на населените места, град Пирдоп е III категория,  а 

село Душанци - VI категория.  

Жилищният фонд в община Пирдоп към 31.12.2019 г. наброява 3 735 жилища. 

 По отношение на етажността, 100 % от фонда в село Душанци е в 

нискоетажни сгради. Преобладаващото застрояване за гр. Пирдоп е свободно, 

като етажността е средна (4-5 етажа) и висока (над 6 етажа).   

Националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 

- панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи); 

- стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) - масивно-

монолитни сгради (със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП 
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(пакетоповдигани плочи), скелетно – рамкови, скелетно безгредови, 

специални и др.); 

- тухлени (с бетонна плоча) - сгради, чиито стени са тухлени и имат бетонни 

плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

- тухлени с гредоред без стоманобетон - сгради, чиито стени са тухлени и 

имат 

- бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

- други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени 

плоскости. 

 
 По вид на конструкцията в община Пирдоп сградният фонд е разпределен в 

четири обобщени категории ( панелни, стоманобетонни, масивни (с бетон или 

гредоред) и други (паянтови). Най-голям дял заемат масивните сгради близо 

76.5%, като те се делят на 32,5% тухлени с бетонна плоча и 44,0% тухлени с 

гредоред. Панелните жилищни сгради обхващат 18,7%. Стоманобетонните и 

паянтовите постройки са разпределени, както следва, а именно 2,5 % и 2,3 %. 

 Всички жилища в общината са електроснабдени. Висока степен на 

изграденост има във водоснабдителните и канализационни системи в двете 

селища. Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е с относително добри 

показатели както във физическата си изграденост, така и в качеството на 

услугите. Този факт има положителни последици в най-малко две посоки – жизнен 

стандарт и екология. 

 Приоритет на общинските планове и областните стратегии е подобряването 

на енергийната ефективност на жилищните сгради. Необходимо е да се извършат 

обследвания за възможностите за повишаване на енергийната ефективност на 

сградите и да се определят конкретни мерки за отделните типове жилища.  
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17. Анализ на връзки със съседни общини, които могат да влияят на 

развитието 

 

 Географското положение на общината създава добри транспортни връзки. 

Пространствената организация на пътната мрежа позволява удобен достъп на 

населението до общинския център, а от там и връзка с останалата част на 

областта и страната. 

 Община Пирдоп, традиционно е свързана с общините: Златица, Пирдоп, 

Челопеч, Чавдар и Антон, които са самостоятелни административно – 

териториални единици, но функционално те са силно обвързани. Някои от 

проблемите и предизвикателствата за община Пирдоп са свързани с управленски 

и устройствени решения, реализирани в съседните общини. 

 Пространствената структура на община Пирдоп се определя, както от 

релефа и от природо-географските характеристики, така и от близките населени 

места, обвързани от републиканска и общинска пътна мрежа. 

 Най-силните пространствени и функционални връзки в регионален контекст 

са по оста запад-изток, или Столицата - град Бургас, по линия на т.нар. 

„Подбалкански път” /първокласен път I-6/. Тя има важно значение за региона и 

осигурява устойчив гръбнак на комуникационно-транспортна система на община 

Пирдоп и съседните й Златица, Антон, Челопеч. Ключова роля за 

пространствената й свързаност има и преминаващото през територията на 

общината жп трасе София - Карлово - Бургас/Варна. Поради естествените 

пространствени бариери – Стара планина на север и склоновете на Средна гора 

на юг, липсват връзки в направления север юг. Най-близката и единствена връзка 

за региона, се явява пътя през Златишкия проход - Е-37, свързващ населените 

места със Северна България. Този път е основна връзка с гр. Панагюрище и с 

цяла Южна България и е важен пътен коридор, тъй като дава пряка свързаност на 

общината с важни транспортни коридори – АМ Хемус, АМ Тракия и др. 
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18. Влияние на големи инфраструктурни проекти 

 

 Проект с регионално значение, който ще се реализира на територията на 

община Пирдоп е: ''Изпълнение на демонстрационен проект за управление на 

отпадъците на територията на Община Пирдоп'', финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда” 2014-2020 г. Проектът е насочен към устойчиво 

управление на битовите отпадъци на територията. Дейностите, предвидени в 

проекта, включват третиране само на битови отпадъци, генерирани на 

територията на община Пирдоп. Демонстрационният проект ще бъде насочен към 

прилагане на мерки по предотвратяване образуването на битови отпадъци и 

разделното им събиране. 

 Основната цел е да допринесе за намаляване на количеството депонирани 

отпадъци и съответно увеличаване дела на рециклирането на отпадъци. 

 За реализиране основна цел на проекта, както и за принос към целите на 

процедурата, общината предвижда да изпълни следните специфични цели в 

рамките на проекта: 

- Извършване на проучване за идентифициране на успешно приложени на 

други места добри практики, които да бъдат приложени при изпълнението 

на настоящия демонстрационен проект; 

- Закупуване и доставка на активи (компостери и съдове за разделно 

събиране на битови отпадъци), подпомагащи успешното изпълнение на 

демонстрационния проект; 

- Постигане на промяна в поведението на гражданите по отношение 

управлението на битовите отпадъци; 

- Провеждане на информационна кампания за популяризиране и ангажиране 

на общественото внимание с въпроси свързани с предотвратяване 

образуването и разделното събиране на битови отпадъци; 
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- Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и принос към 

формиране на общество с нулеви отпадъци; 

- Създаване на административен капацитет у кандидата за управление и 

организация на проектните дейности; 

- Прилагане на домашното компостиране, чрез предоставяне на компостери 

за домашна употреба на еднофамилни домакинства от град Пирдоп и село 

Душанци, като мярка насочена към предотвратяване образуването на 

битови отпадъци. 

  

 Друг важен осъществен проект за община Пирдоп е "Интегриран воден 

проект - гр. Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и 

мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция 

на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп", по приоритетна ос 1: 

Води. Официалното откриване на ПСОВ за община Пирдоп се състоя на 

01.04.2014 г., а стойността на БФП беше в размер на 42 891 566,00 лв. 
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Пречиствателна станция за отпадни води Пирдоп 

 

19. SWOT анализ 

 

 Изготвеният SWOT-анализ като качествен аналитичен и прогностичен 

метод дефинира действието на вътрешните и външните фактори за развитие на 

община Пирдоп и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане 

на целите на развитието.  

Силни страни Слаби страни 

 Богато културно историческо 
наследство; 

 Изградена система за управление 
и съхранение на културните 
паметници на национално ниво 

 Благоприятно географско 
положение с преминаване на 
стратегически транспортни 

 Проблеми с транспортната 
достъпност с Южна България. 

 Негативна демографска 
тенденция, изразяваща се в 
застаряване и намаляване на 
населението; 

 Липса на възможности за 
професионална реализация на 
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коридори; 
 Подходящи условия за развитие 

на екотуризъм, породени от 
високото качество на 
атмосферния въздух; 

 Наличие на защитени зони и 
територии; 

 Ниско ниво на безработица; 
 Придобит опит при усвояване на 

средства по оперативни програми 
и други източници. 

младите хора; 
 Остарял жилищен фонд и 

незначителен брой общински 
жилища; 
 

Възможности Заплахи 

 Използване на културно-
историческия и природен 
потенциал за развитие на 
различни форми на туризъм; 

 Осигуряване на финансов ресурс 
от национални и международни 
програми за реализация на 
проекти; 

 Подкрепа за селското стопанство 
и предприемачеството в сферата 
на спомагателни дейности към 
туризма, хранително-вкусовата и 
дървопреработвателната 
промишленост; 

 Повишаване на заетостта чрез 
развитие на туристическите 
ресурси. 

 Тенденция на намаляване и 
застаряване на населението; 

 Намаляване на децата в 
училищна възраст; 

 Липса на финансова възможност 
за осигуряване на средства, 
необходими за съфинансиране в 
процеса на усвояване на 
структурни и европейски 
фондове; 

 Неблагоприятна икономическа 
ситуация, отразяваща се на 
размера на инвестиции на 
бизнеса и разкриването на 
работни места. 

 

20. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от 

проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите 

на национално ниво, изготвен от ,,Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД. 

 

 Целта на провеждането на хоризонталния социално-икономически анализ 

на районите на национално ниво, изготвен от „Национален център за 

териториално развитие“ ЕАД е посредством извеждането на данни от редица 

официални източници, техния задълбочен анализ и обобщаване, да се сформира 

цялостна визия за проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени 
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всеки български регион, община и населено място. От направените изводи и 

обобщения, в следствие на анализа, са изведени определени мерки и национални 

цели, специфични за всяка сфера от социалния и икономическия живот на 

регионите, общините и населените  места в България. Търсенето на 

взаимовръзките между общинското и регионалното развитие с поставените 

национални цели в различните сфери на обществения живот е обусловено от 

необходимостта да бъдат взети предвид данните от всяка община в България и 

нейния принос към постигането на националните цели за развитие. Този подход 

на постоянно проследяване на текущото състояние на общините и регионите, 

чрез представяне на сравнителни анализи, подсигурява възможност за експертно 

ориентиране в национален план и съставяне на актуален синтезиран профил на 

страната. Предпоставя и възможност за своевременно извеждане на 

необходимите препоръки за подобрения във всички сфери на обществения живот, 

при ясно и актуално отчитане на основни предимства, недостатъци, силни и слаби 

страни. 

 Хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво и взаимовръзки с изводите от анализа на община 

Пирдоп  

 

 

Секторна политика Хоризонтален социално-
икономически анализ 

Анализ на община 
Пирдоп 

Геостратегическо 
разположение 

Стремеж към пълноценно 
оползотворяване на  
важното геостратегическо 
разположение на България 
в Европейския съюз и 
Черноморския регион. 

В отговор на поставените 
цели за сближаване на 
Европейските страни 
община Пирдоп изпълнява 
проекти в партньорство със 
съседни трансгранични 
зони и търси нови 
партньорства на 
транснационално равнище. 

Урбанизация Стремеж към запазване и 
утвърждаване на модел на 

Община Пирдоп се стреми 
към развитие на 
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умерено полицентрично 
урбанистично развитие. 

транспортната свързаност 
и инфраструктурната 
обезпеченост, тъй като те 
са важни за привличането 
на инвестиции в региона и 
респективно за 
създаването на нови 
работни места.  

Безработица Стремеж към висок дял на 
заетост на най-активното 
население в групата от 15-
64г. и нисък дял на 
безработица в повечето 
общини и области в 
България. 

Усилията на Община 
Пирдоп  са насочени към 
съхранение на 
демографския потенциал и 
развитие на човешките 
ресурси, чрез създаване на 
условия за кариерно 
развитие и привличане на 
младите хора.  

Образование Стремеж към 
образователни реформи, 
иновации в образователния 
процес и поддържане на 
съвременна материална 
база в българските 
училища 

Чрез осъществяване на 
проекти за обновяване и 
енергийна ефективност на 
образователните сгради 
Община Пирдоп активно 
подкрепя образователните 
институции. Чрез 
допълнителни възможности 
за специализация и 
повишаване на 
квалификацията на 
педагогическите кадри и 
въвеждане на подходящи 
стимули и адекватно 
заплащане на труда се 
очаква да бъдат 
привлечени млади 
преподаватели в 
предучилищното и 
училищното образование.  

Здравеопазване Гарантиране на 
равнопоставен достъп до 
здравни услуги на 
населението 

Община Пирдоп се стреми 
да осигури равни 
възможности за достъп до 
здравни услуги, 
включително и на хората 
живеещи в съседни 
населени места, 
отдалечени от гр. Пирдоп. 
Предизвикателството пред 
което е изправена 
общината е липсата на 
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лекари и дентални медици, 
което се дължи на 
невъзможността на 
малките общински болници 
да предоставят условия за 
специализации, което не 
мотивира специалистите да 
остават в тях.  

Социални дейности Постепенно повишаване на 
качеството на социалните 
услуги към целевите групи 
нуждаещи се реципиенти 

Системата на социалните 
услуги в община Пирдоп – 
услуги в общността и 
специализирани 
институции покриват широк 
спектър от услуги, свързани 
със социална защита на 
определени рискови групи 
от населението. 
Капацитетът на 
предоставяните услуги е 
недостатъчен за 
удовлетворяване на все по-
нарастващите потребности 
въпреки немалкия размер 
на средствата за 
предоставяне на социални 
услуги, включително и с 
европейско финансиране. 

Спорт и спортни 
дейности 

Създаване на условия за 
активен спорт и развиване 
на спортните дейности 

Община Пирдоп е създала 
условия за развиване на 
спортни дейности, 
повишаването на 
физическата култура и 
отдих, чрез изграждане и 
поддръжка на материална 
база. Общината има 
потребност от финансов 
ресурс за издръжката на 
изградените спортни 
съоръжения. 

Туризъм и културно-
историческо наследство 

Развитие на разнообразни 
форми на туризъм чрез 
използване на богатото 
културно-историческо 
наследство и природните 
ценности като значими 
ресурси за патриотичното 
възпитание и национално 
самочувствие. 

Народните традиции и 
културните обичаи са 
нематериалния ресурс, 
който може да задържи 
посетителите в община 
Пирдоп и да повиши 
нейната атрактивност и 
качеството на културния 
туристически продукт. 
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Основата на съвременния 
динамичен и разрастващ се 
град са културните 
ценности заложени в 
селищната характеристика 
на общината. С времето те 
биват възстановени, 
адаптирани и допълвани, 
което допринася за 
развитието на общината 
като културен център в 
региона и формирането на 
културна туристическа 
индустрия.  

 

III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ПИРДОП ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г. 

 

 Планът за интегрирано развитие е важен стратегически документ, 

определящ основните насоки за развитие на община Пирдоп за периода 2021-

2027 г.  

 Основа на този стратегически за общината документ, са дефиниране на 

визия, общи стратегически цели и приоритети за развитието й  до 2027г. Между 

тях следва да има взаимосвързаност и обусловеност, като те следва да почиват 

на анализа на условията и потенциала за развитие на общината. Визията, 

стратегическите цели и приоритети, следва да зададат основната посока за 

развитие, които да консолидират усилията на администрацията, обществеността и 

бизнеса и на базата на интегриран подход и отчитайки всички фактори на 

средата, да доведат до индивидуализиране на дейности, които с наличния и 

привлечен ресурс, да доведат до  максимална добавена стойност за община 

Пирдоп.   

 Формулираните стратегически цели и приоритети следва да изпълнят със 

съдържание визията за развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027г.  
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Правилното им индивидуализиране е от първостепенна важност за осигуряване 

на  интегриране на всички действащи планови и стратегически документи на 

община Пирдоп и на тези,  действащи на регионално, национално и европейско 

ниво, както и с всички нормативни, законови и подзаконови изисквания, свързани 

с ПИРО. 

 За определяне на стратегическите цели и приоритети заложени в ПИРО на 

община Пирдоп са взети предвид извършените социално-икономически и SWOT 

анализи, както и получените мнения, становища и препоръки в рамките на 

публични дебати и срещи на работната група определена от кмета на община 

Пирдоп, които са реализирани в хода на формулирането им. Йерархичната 

обусловеност между визия, цели, приоритети и мерки е изобразена във фигурата 

по-долу: 
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1. Визия за развитието на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. 

 

ОБЩИНА ПИРДОП- РАЗВИВАЩА СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ, ТЪРСЕЩА  ИНОВАТИВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА; С 

ГРИЖА ЗА ПРОСПЕРИТЕТА И ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА 

СВОИТЕ ГРАЖДАНИ; АКТИВЕН ПАРТНЬОР В РЕГИОНАЛНОТО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. 

 

2. Стратегия за реализация на ПИРО- стратегически цели, приоритети 

и мерки 

 

 Стратегията за реализация на ПИРО на община Пирдоп определя общите 

цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на общината, на база на 

идентифицирани общи проблеми и потребности и в пряка връзка с 

формулираната от общинското ръководство и гражданите визия за развитие на 

общината. 

 Стратегията за реализация на ПИРО на община Пирдоп поставя 

стратегически цели, които са ориентирани към изпълнението на визията за 

развитието на общината и съдържат в себе си общата посока за решаване на 

проблемите и задоволяване на потребностите на всяка сфера от обществения 

живот. Изведените към всяка стратегическа цел приоритети обхващат всяка цел и 

обществена сфера в дълбочина и от всички аспекти, така че да поставят рамката 

за осъществяване на мерки и дейности, чрез които да се реализира необходимото 

въздействие върху всички изведени проблеми.    
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3. Стратегически цели и приоритети 

 

 Град Пирдоп се причислява към градовете от четвърто йерархично ниво 

според НКПР като тези градове са центрове, предлагащи работни места и 

основни услуги със значение за собствената си и за съседните по-малки общини. 

Тези градове са центрове, предлагащи работни места и основни услуги със 

значение за повече от една община. Те са избрани с оглед подходящото им 

местоположение в територията на областите, демографската им големина, 

наличните им функции с над общинско значение в сферата на икономиката, 

социалната сфера, образованието, културата. 

 Запазването на позициите и утвърждаването на тези градове като центрове 

от четвърто йерархично ниво е ключов фактор за задържането на населението 

във вътрешните и външните периферни части на района, предлагайки работни 

места и основни публични блага и услуги.  

 С оглед на това и в интерес на ефективното и ефикасно планиране, при 

определянето на стратегическите цели, приоритети и мерки е възприет и 

приложен подход на планиране, който гарантира необходимия интегритет, за да 

Икономика Достъп до работни места
Социална 

сфера

УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ

Развити култура и 
спорт и опазено 
културно-историческо 
наследство

Околна 
среда

Висок 
жизнен 

стандарт
Енергийна ефективност

Образован
ие
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се подсигури баланса, който е необходим за цялостното развитие на общината. 

Отчита се необходимостта от активни мерки за насърчаване на сътрудничеството 

със съседни общини с общи характеристики,  както и необходимостта от 

иновативни решения за подобряване на факторите на околната среда. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ, 

РАЗГРЪЩАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ, ИНВЕСТИЦИИТЕ И 
ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 

РАБОТНАТА РЪКА В ОБЩИНА ПИРДОП  
 

ПРИОРИТЕТ 1 
 
СЪЗДАВАНЕ НА 
УСТОЙЧИВИ УСЛОВИЯ ЗА 
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 
 

Мярка  

Развитие на малки и средни предприятия, в това 
число с насоченост към иновативни технологии 
 
Мярка 

Подобряване на административните процедури по 
одобряване на инвестиционните проекти 

Марка  
Създаване на регионална клъстерна и мрежа, 
включваща широк спектър от компании и сектори, 
ведно с прилагане на интегрирани мерки по 
стратегическа цел Екология, кръгова икономика 
 

Мярка 
Създаване на формат за устойчива, регулярна 
комуникация за обсъждане на проблеми и 
възможности между администрация и бизнес 

Мярка 
Насърчаване на спомагателни производства и 
услуги на основните икономически браншове, 
застъпени в общината 

Мярка  

Осигуряване на условия за инвестиции в Община 
Пирдоп  

ПРИОРИТЕТ 2 
 
УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЕН 
КЛЪСТЕР „СРЕДНОГОРИЕ 
МЕД” 
 

Мярка  
Организиране на заинтересованите субекти, 
създаване на партньорство 
Мярка  

Оползотворяване на финансовите ресурси за  
изграждане на капацитет за клъстер 
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Мярка  

Развитие на иновативни технологии 

ПРИОРИТЕТ 3 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА 
И БИЗНЕСИ 
 
 

Мярка  

Подпомагане на бизнеса за развитие на нови 
иновативни производства и услуги 

Мярка  
Използване на доброто географско положение и 
транспортна свързаност за създаване на 
логистични центрове с иновативни услуги, като 
кросдокинг, складиране, стоков контрол и др. 
Мярка  

Инвестиране в подобряване на  институционалния 
капацитет и синергия между различните 
административни звена и комунални дружества за 
развитие на икономиката 

ПРИОРИТЕТ 4 
 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО  

Мярка  
Подобряване на информираността на 
бенефициенти за отворени за кандидатстване 
оперативни програми 
 
Мярка  

Подобряване на бързината и качеството на 
административното обслужване за подпомагане на 
селските стопани и предприемачи да осъществяват 
своите проекти. 

Мярка  

Насърчаване на проекти за подпомагане и 
инвестиции в земеделски стопанства, млади 
фермери, животновъди и др. 

Мярка  

Насърчаване на форми на сътрудничество в 
сектора на селското и горското стопанство с цел 
осигуряване на възможност за разработване на 
проекти водещи до решаване на конкретни 
проблеми с внедряването на иновации. 
Мярка  

Подкрепа за фирми-производители от общината 
 

Мярка 
Подобряване на организацията и качеството на 
човешките ресурси в аграрния сектор 
Мярка 

Насърчаване на създаването на групи 
производители свързани с отглеждането на 
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маслодайни рози, малини, зърнени култури , 
картофи; 

Мярка 
Интегриране на мерки за подобряване на 
качеството на земеделските земи и активно 
търсене на възможности за сдружаване с цел 
финансиране или съфинансиране на дейности по 
рекултивация на вкислени и други нарушени почви  

ПРИОРИТЕТ 5 
 
ПОВИШАВАНЕ И 
АДЕКВАТНОСТ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 
РАБОТНАТА РЪКА И 
ТРУДОВА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
РИСКОВИ ГРУПИ 
 

Мярка  
Участие в курсове за квалификация и 
преквалификация на работната сила и включване 
на  безработни и неактивни лица, включително 
младежи в обучения и стажуване; 
Мярка 

Развитие на професионалните умения в подкрепа 
на местната икономическа активност и повишаване 
адаптивността на човешките ресурси 
Мярка 

Създаване на възможности за учене през целия 
живот 

Мярка 
Професионално и кариерно ориентиране на 
работната ръка. 

Мярка 

Развиване на целеви общински политики/мерки за 
социално включване на хората с увреждания, 
инициативи за социално включване, насочени към 
достъп до професионална квалификация, 
разяснителни кампании за работодателите за 
заетост на хората с увреждания. 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – АДЕКВАТНО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ И  ДОСТЪПНО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ВОДЕЩИ 
ДО ПОВИШАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ, ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ  И 

ЗДРАВНИЯ СТАТУС И НА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

ПРИОРИТЕТ 6 
 
ПОВИШАВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 

Мярка  
Обновяване на сградния фонд и оборудването на 
училищата, детски заведения и ясли 
Марка  

Включване на информационните и 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС  И ВРЪЗКАТА МУ 
С НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА  
НА ТРУДА. СОЦИАЛНО 
ВКЛЮЧВАНЕ НА РИСКОВИ 
ГРУПИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС 
 
 

комуникационните технологии в училищата  

Мярка  
Осигуряване на условия за целодневна 
организация на образователния процес в 
училищата 

Мярка 
Съвместна работа с училищата за ранно 
професионално ориентиране и професионална 
подготовка на учащите се в съответствие с 
потребностите на местната икономика, 
насърчаване на дуална система на обучение. 

Мярка 
Интеграция на децата от етническите малцинства и 
реинтеграция на отпадащите от образователната 
система в годините на задължителното 
предучилищно и училищно образование. 
Мярка 

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 
Мярка 

Подобряване квалификации за педагогическите 
специалисти за работа с деца със СОП, в 
мултикултурна среда и с деца в риск 
Мярка 

Разработване и прилагане на ефективни мерки на 
училищно равнище за подобряване на придобитите 
ключови компетентности 
Мярка 

Осигуряване на възможности за допълнително 
обучение, съобразно индивидуалните потребности 
на децата  

Мярка 
Осигуряване на възможности за допълнителни 
извънкласни  занимания на учениците, които да ги 
ангажират и насърчават добиване на 
допълнителни умения и компетентности по 
интереси 

Мярка 
Включване на поне 90% от децата в предучилищна 
възраст в детска градина и на всички деца в 
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задължителна училищна възраст в подходяща 
форма на образование 

Мярка 
Образователни програми и кампании в училище, 
насочени към превенция на рисково, девиантно 
поведение на деца и младежи, здравна и социална 
просвета против зависимостите. 
Мярка 

Използване на иновативни форми за обучение. 

ПРИОРИТЕТ 7 
 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ И 
СВОБОДНИЯ ДОСТЪП ДО 
ТЯХ 

 

Мярка  
Обхващане на населението с програми за здравна 
профилактика. 
Мярка 

Поддържане и модернизиране на материалната 
база на здравните заведения в Община Пирдоп . 

Мярка 

Повишаване на здравната култура на населението. 

Мярка 
Разработване на програми за профилактика на 
белодробни заболявания, детоксикиращи 
програми, лечебна дихателна физкултура към 
отделението по физикална терапия. 
 

Мярка 
Проучване на възможността и за разкриване на 
сектор за аерозолотерапия, инхалаторни програми,  
лечебна физкултура при деца и подрастващи и в 
детски градини, с цел предотвратяване развитието 
на пневмо- фтизиатрични заболявания. 
 

Мярка 

Подобряване на достъпа до дентално медицински 
услуги. 

ПРИОРИТЕТ 8 
 
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, 
СПОРТА И МЛАДЕЖКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ 

Мярка  
Развитие на културата и опазване на културно-
историческото наследство 
Мярка 

Развитие на спорта и спортните дейности и 
инвестиции в изграждане на спортна 
инфраструктура 
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Мярка  

Насърчаване на дейността на читалищата и грижа 
за материалната им база 

Мярка  

Стимулиране на дейности в различни сфери на 
културния живот 

Мярка 
Развитие на младежките дейности и инвестиране в 
младите хора за стимулиране на активното им 
участие в социално-икономическия и културен 
живот в общината 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА  НАБОРА ОТ 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНАТА, ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ, ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА В РИСК И ГРИЖА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ 
НА ЦЕННОСТИ И ОБЩЕСТВЕНОПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ У МЛАДЕЖТА И 

РИСКОВИТЕ ГРУПИ 
 

ПРИОРИТЕТ 9 
 
ФОКУС ВЪРХУ ГРИЖАТА 
КЪМ ЛИЦА В 
НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИЦА ОТ 
СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ 
С РАЗШИРЯВАНЕ И 
ПОДОБРЯВАНЕ НАБОРА 
ОТ ПРЕДОСТАВЯНИ 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 
 

Мярка  
Предоставяне на социални услуги на възрастни 
хора и хора с увреждания, в това число 
алтернативни социални услуги. 

Марка  
Изграждане, реконструкция, ремонт, на социални 
жилища за настаняване на уязвими групи от 
населениетои изграждане на селищна 
инфраструктура за хора с увреждания 
Мярка  

Осигуряване на подкрепяща, достъпна среда за 
деца, ученици със специални образователни 
потребности 
Мярка 

Разширяване на мрежата от социални услуги и 
мерки в общината за подкрепа на уязвимите 
семейства и децата, за предоставяне на добра 
грижа за децата, социална интеграция на 
семейството и децата и индивидуално развитие. 
Мярка 

Осъществяване на комплексна програма за ранно 
детско развитие с обхват на поне 40% от уязвимите 
семейства и деца 



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

9
8 

 

Мярка 

Мерки за осигуряване на правото на децата на 
достъп до образователни услуги и превенция на 
отпадането от училище 

Мярка 
Развитие на приемната грижа и услуги в подкрепа 
на кандидат-осиновители, осиновители и 
осиновени деца. 

Мярка 
Подкрепа към родителите с цел превенция на 
изоставянето на деца с увреждания и намаляване 
на настаняването на деца с увреждания в 
специализирани институции   
Мярка 

Осигуряване на достъп до здравна грижа, 
медицинска и социална рехабилитация на деца с 
увреждания и подкрепа за техните семейства 
Мярка 

Осигуряване на достъп до адекватна дневна, 
почасова и заместваща грижа на деца с 
увреждания, отглеждани в семейна среда. 
Мярка 

Разработване на планове за трансформация и 
подобряване на качеството на грижа в 
специализираните институции за възрастни хора с 
увреждания  и стари хора. 

Мярка 
Осигуряване на семейна среда за поне 50% деца 
от институции, чрез реинтеграция в биологичното, 
разширеното семейство, осиновяване и 
настаняване в алтернативна семейна грижа. 
Мярка 

Осигуряване на среда, близка до семейната, за 
деца, лишени от родителска грижа – Центрове за 
настаняване от семеен тип (ЦНСТ). 
 

Мярка 
Изграждане  и развитие на  социални услуги от 
резидентен тип за настаняване на хора с 
увреждания, които имат нужда от резидентна грижа 
в среда, близка до семейната.  
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ПРИОРИТЕТ 10 
 
ГРИЖА ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ 
 

Мярка  

Развиване на умения за родителстване и 
пренатална подкрепа 

Мярка 

Ранна превенция на изоставянето и задържане на 
новородените деца в биологичното семейство 

Мярка 
Подкрепа за развитието на социалните ресурси на 
уязвими семейства. 
Мярка 

Провеждане на обществени кампании за 
предотвратяване на насилието от и над деца, както 
и други форми на злоупотреба и експлоатация 
Мярка 

Превенция на безнадзорността и тежките форми на 
детски труд и подкрепа за реинтеграция на децата 
на улицата 
Мярка 

Образователни програми и кампании, насочени към 
превенция на рисково и зависимо поведение и 
подкрепа за преодоляване на последиците от него 
при деца, младежи и възрастни 

ПРИОРИТЕТ 11 
 
СОЦИАЛНО- 
ИКОНОМИЧЕСКО 
ВКЛЮЧВАНЕ И 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

Мярка 
Работа с деца - извършители на 
противообществени прояви и с рисково поведение, 
за подкрепа на децата в развиване на по-социално 
поведение 
Мярка 

Осигуряване на качествена интегрирана 
предучилищна подготовка и образование за поне 
70% от децата с увреждания 

Мярка 
Осигуряване на необходимата достъпна среда за 
децата с увреждания – вътре и извън сградата на 
училището. 

Мярка 
Развиване на целева общинска политика за 
социално включване на хората с увреждания, 
включваща широк набор от мерки,  насочени към 
подобряване на жизнената среда и достъпност, 
обучение, квалификация и заетост, създаване на 
социални предприятия и др. 
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Мярка 

Работа на здравни медиатори за подобряване на 
достъпа до здравеопазване във високо рисковите 
ромски общности. 

Мярка 
Услуги за хора в пробация – консултиране, 
подкрепа за реинтеграция, курсове за 
професионална квалификация, които се 
изпълняват съвместно от Пробационни съвети, 
ДБТ, ДСП. 

ПРИОРИТЕТ 12 
 
ПОВИШАВАНЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯТА И 
РЕСУРСНАТА 
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА 
СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

Мярка 
Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието 
на отделите, ангажирани с администрирането и 
управлението и развитието на социалните услуги 

Мярка 
Развитие на професионални умения и опит за 
гъвкаво и ефективно управление на социалните 
услуги 

Мярка 
Повишаване на квалификацията и умения на 
управленския персонал в действащите социални 
услуги 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 – РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ С РАЗРАБОТВАНЕ НА 

НОВИ НАПРАВЛЕНИЯ,  ЗАПАЗЕНИ ТРАДИЦИИ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

 

ПРИОРИТЕТ 13 

 
ПОДПОМАГАНЕ 
РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 
 

Мярка  

Обновяване на инфраструктурата и  материалната 
база до и в туристическите обекти, други дейности 
по  облагородяване на туристически обекти и 
маршрути до тях  

Мярка 
Изграждане на маркировки и указателни табели до 
различни туристически маршрути 
Марка  

Насърчаване на културно- историческия и 
екотуризъм и задълбочено проучване на 
възможностите за поклоннически туризъм 

Мярка  
Популяризиране на туристическите обекти в 
общината 
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Мярка 
Насърчаване и популяризиране на ловния и 
културно- исторически туризъм 
 

ПРИОРИТЕТ 14 
 
ОПАЗВАНЕ И 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
ПАМЕТНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО, 
ПРАЗНИЦИТЕ И ОБИЧАИТЕ 
В ОБЩИНА ПИРДОП  

Мярка  
Поддържане, опазване и възстановяване на 
културно-историческите и археологическите 
паметници в общината 
 

Мярка 
Популяризиране на движимото и недвижимо 
културно- историческо наследство  
Мярка 

Популяризиране на местните празници и обичаи за 
насърчаване туристическата посещаемост и 
акцентиране върху културно- историческата 
идентичност на Община Пирдоп  

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 – 

КАЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕНА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И 

ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ 
 

ПРИОРИТЕТ 15 
 
ОБНОВЯВАНЕ И 
ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
СТИМУЛИРАЩА 
РАЗВИТИЕТО НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА 
ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА  

Мярка  
Рехабилитация на общински пътища 

Мярка 
Рехабилитация на улици 
 

Мярка 
Рехабилитация на съоръжения и принадлежности 
към тях ( мостове, подлези, подпорни стени, пътни 
знаци, маркировки) 

Мярка 

Ремонт и благоустрояване на административните 
сгради – общинска собственост 
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ПРИОРИТЕТ 16 
 
ЕФЕКТИВНА И 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНА 
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ И 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 
ОТ ВЕИ 

Мярка 

Подобряване на енергийната ефективност на 
общинския сградния фонд, сградните инсталации и 
свързаната инфраструктура 

Мярка 

Широко популяризиране сред обществеността на 
ползите, възможностите и задълженията  за 
енергийна ефективност и спестявания съгласно 
българското и европейско законодателство 

Мярка 
Целенасочени действия за подпомагане 
изграждането на газопроводните  отклонения 
Панагюрище – Пирдоп и активни действия за 
газификация, както на общинския сграден фонд, 
така и на промотиране на газификацията сред 
производствените предприятия, бизнеса и битовите 
потребители.   
 

Мярка 

Насърчаване и промотиране, чрез разяснителни 
кампании на ВЕИ енергията, в това число за 
собствена употреба- соларна енергия, термопомпи 
и др. 

Марка  
Стимулиране ползването на 
алтернативни/възобновяеми енергийни източници 
 

Мярка 
Широко популяризиране сред обществеността на 
ползите, възможностите и задълженията  за 
ползване на ВЕИ енергия съгласно българското и 
европейско законодателство 

ПРИОРИТЕТ 17 
 
ИЗГРАЖДАНЕ, 
РАЗШИРЯВАНЕ И 
ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
ПОДОБРЯВАЩА 
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

Мярка 

Подобряване на ВиК инфраструктурата за 
подобряване управлението на водните ресурси, 
предотвратяване на засушаванията 
Мярка 

Изграждане на нови пречиствателни станции, 
водоохранителни зони, водохващания и 
довеждащи водопроводи. 
Мярка 

Благоустрояване и обновяване на площади, зелени 
площи и междублокови пространства в Община 
Пирдоп  
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Мярка 

Поддържане и разширяване на гробищните 
паркове в общината 

Мярка 

Изграждане на нови детски и спортни  площадки и 
поддържане на съществуващите  

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6 – ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, 

АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ 
БЕДСТВИЯ 

 

ПРИОРИТЕТ 18 
 
УСТОЙЧИВО 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА 
ПИРДОП  

Мярка  

Технически и технологични мерки за управление на 
отпадъците 

Мярка 
Партньорство с бизнеса и гражданското общество 

ПРИОРИТЕТ 19 
 
МОНИТОРИНГ И 
ОПАЗВАНЕ НА 
ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА 

Мярка  
Модернизиране на дейностите по поддържане на 
чистотата 
Мярка 

Въвеждане на изисквания за опазване чистотата на 
околната среда към операторите извършващи 
строителни дейности 
Мярка 

Провеждане на периодичен мониторинг и контрол на 
състоянието на атмосферния въздух 

Мярка 
Актуализация на програмата за КАВ и задълбочен 
анализ за възможностите за изпълнение на 
изискванията на европейското законодателство в 
областта на чистотата на въздуха и намиране на 
иновативни решения и финансиране. Интегриран 
подход със съседни общини с подобни показатели 
на атмосферния въздух- Златица, Челопеч и др..  

Мярка 
Намаляване на замърсяването на въздуха от 
битовото отопление и проучване възможностите за 
поетапна замяна на отоплителните уредите на 
твърдо гориво 

Мярка 
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Намаляване на замърсяването на въздуха от 
транспорта 

Мярка 
Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на 
„зелени пояси/зони“  
Мярка 

Разработване и актуализация на аналитични 
документи във връзка с качеството на атмосферния 
въздух, прогнозиране, моделиране 
Мярка 

Обучителни и информационно-образователни мерки 
ПРИОРИТЕТ 20 
 
МОНИТОРИНГ И 
ОСИГУРЯВАНЕ ЧИСТОТА 
НА ВОДИТЕ 

Мярка 

Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура 
Мярка 

Мерки за подобряване на състоянието на водите; 
опазване качеството на водите, предназначени за 
питейно-бетоновото снабдяване, вкл. установяване 
на зони за опазването им в района на съоръженията 
за водовземане. 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 21 
 
МОНИТОРИНГ И 
ОСИГУРЯВАНЕ ЧИСТОТА 
НА ПОЧВИТЕ 

Мярка 
Провеждане на периодичен мониторинг и контрол на 
състоянието на почвите 

Мярка 
Извършване на задълбочен анализ за 
възможностите за изпълнение на програми за 
рекултивация на вкислени почви и намиране на 
иновативни решения и финансиране. Интегриран 
подход със съседни общини с подобни показатели 
на почвите. 
Мярка 

Проучване на възможности и ноу-хау за изпълнени 
проекти за рекултивация на деградирали почви в 
общини в други европейски държави, финансирани 
от Европейският фонд за развитие на селските 
райони  

ПРИОРИТЕТ 22 
 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 

Мярка 

Проучване на възможностите и развитие на 
инфраструктура, свързана с управлението на 
битовите отпадъци за постигане на целите за 2030г. 
за рециклиране на отпадъците и намаляване на 
количествата на депонираните отпадъци; 
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Мярка 

Разработване на стандарти за разделно събиране и 
рециклиране на отпадъците в общината, съобразено 
с възможностите и степента на инфраструктурна 
обезпеченост, подготовка за изграждане на система 
за разделно събиране на отпадъци 

Мярка 
Предотвратяване генерирането и насърчаване на 
рециклиране на отпадъците 
Мярка 

Информираност и обучение на гражданите (в това 
число и в училищата), стопанските субекти и на 
отговорните административни структури в областта 
на управление на отпадъците и кръговата икономика 

Мярка 
Закриване, рекултивация и мониторинг на общински 
депа и сметища, несъответстващи на стандартите 
Мярка  

Подобряване на базата от знания относно кръговата 
икономика, мониторинга на отпадъците и потоците 
от материали. 
Мярка  

Проучване на възможностите за финансиране и 
насърчаване на публични – частните партньорства  

ПРИОРИТЕТ 23 
 
ГРИЖА ЗА 
БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ В 
ОБЩИНА ПИРДОП  
 

Мярка 
Развитие на мрежата Натура 2000 и подобряване на 
природозащитното състояние на  природните 
местообитания и видове 
 
Мярка 

Опазване и възстановяване на екосистемите и 
присъщото им биологично разнообразие и и 
осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000 
 

Мярка 
Подобряване капацитета, включително чрез 
обучения, на звената, отговорни за управлението на  
и за прилагането на политиките по биологично 
разнообразие и по управление на Натура 2000 

ПРИОРИТЕТ 24 
 
ПРЕВЕНЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Мярка 
Превенция, управление и анализ на риска от 
наводнения и засушаване, свлачища, срутища, 
ерозии, абразии, горски пожари и др. 
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ОТ НАВОДНЕНИЯ, 
СВЛАЧИЩА И ИЗМЕНЕНИЕ 
НА КЛИМАТА  
 

Мярка 

Управление на риска от природни бедствия и за 
превенция на  риска за живота и здравето на 
населението 

Мярка 
Дейности по залесяване 

Мярка 
Насърчаване на обучението в системата на 
предучилищното и училищното образование за 
риска от бедствия, включващо превенция, готовност, 
реагиране и възстановяване 
 

Мярка 
Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на 
планове за защита при бедствия, както и 
разработване и актуализиране на съответните 
програми за намаляване на риска от бедствия 
 

Мярка 
Стимулиране на застраховането срещу рискове от 
бедствия и аварии и такива, породени от 
изменението в климата 
 
 

Мярка 
Управляване на горските ресурси, риска от горски 
пожари и мерки срещу незаконната сеч и 
бракониерството 

ПРИОРИТЕТ 25 
 
НАМАЛЯВАНЕ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Мярка  
Изготвяне на анализ на изискванията на Директива 
(EC) 2019/904 относно забрани за използване на 
определени пластмасови продукти и ефектът върху 
местната икономика, подготовка и проучване на 
добри практики за замяна на някои видове 
пластмасовипродукти с алтернативни. 
Мярка 

Провеждане на информационни кампании за 
актуалните проблеми по предотвратяване 
изменението на климата за положителния ефект от 
рециклирането на пластмасовите изделия и 
кръговата икономика 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019L0904
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7 – ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ПРОЦЕСИ И НАМАЛЯВАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНАТА ТЕЖЕСТ, УТВЪРЖДАВАНЕ 
НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

ПРИОРИТЕТ 26 
 
УКРЕПВАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТА НА 
ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 
ПОДОБРЯВАНЕ 
КООРДИНАЦИЯТА В 
ПРОЦЕСА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 

Мярка  

Организиране на обучения, семинари, работни срещи 
и др. осигуряващи формиране и развитие на умения 
за изграждане и поддържане на ефективни 
партньорства на местно и областно ниво и работа в 
мрежа. 
Мярка 

Предоставяне на консултации,  обучителни модули и 
обучения през практика за междуобщинско и 
междусекторно взаимодействие 
Мярка 

Предоставяне на комплексни административни услуги 
на гражданите и бизнеса и развитие на електронното 
управление и съкращаване на сроковете за 
обслужване на гражданите и бизнеса 

Мярка 
Повишаване капацитета на общинските служители за 
ефективно и ефикасно обслужване на граждани 
Мярка 

Документиране и популяризиране на добрите 
практики в общините и в областта за осъществяване 
на партньорски взаимодействия при предоставянето 
и/или управлението на социални услуги и добрите 
практики за работа в мрежа при осъществяването на 
кампании за превенция на рисковото поведение или 
кампании за популяризиране на услугите. 
Мярка 

Повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за управление на европейски, 
национални, трансгранични и транснационални 
проекти 

ПРИОРИТЕТ 27 
 
ЦИФРОВА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА 
ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В 
ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО 
 
 

Мярка 
Прилагане и ускорено въвеждане на 
широколентовите комуникации 
 

Мярка 
Разработване на онлайн административни услуги 
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ПРИОРИТЕТ 28 
 
РАЗВИТИЕ НА 
ГРАЖДАНСКОТО 
ОБЩЕСТВО  

Мярка 

Сътрудничество с неправителствени и граждански 
организации за кандидатстване с проекти по 
Европейски и други програми 

Мярка 
Провеждане на публични обсъждания  по 
приоритетни въпроси, касаещи интересите на 
населението, създаване на постоянни консултативни 
органи с участие на обществеността 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 8 – НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО И 

ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

ПРИОРИТЕТ 29 
 
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 
СЪСЕДНИ ОБЩИНИ  
 
 
 

Мярка 

Умения за насърчаване на изграждането на 
партньорства и работа в мрежа 

Мярка 
Създаване на различни форми на партньорства- 
споразумения за съвместна дейност, семинари, 
обмяна на опит, обучения, взаимни проекти и др. 

Марка  
Проучване на възможностите за развитие на общи 
дейности с местни МСП и местен бизнес 
 

Мярка  
Превенция и бързо реагиране при управление на 
риска и съвместна адаптация и смекчаване на 
изменението на климата, със силен акцент върху 
устойчиви и екологични мерки 
Мярка  

Действия за съвместно опазване на природата и 
биологичното разнообразие 

ПРИОРИТЕТ 30 
 
АКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ПРОЕКТИ С 
ТРАНСГРАНИЧНИ 

Марка  
Проучване на възможностите за развитие на общи 
дейности с местни МСП и местен бизнес 
 

Мярка  
Насърчаване на връзките между изследователски 
институции и иновативни предприятия; 
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ПАРТНЬОРИ  

Мярка  
Съвместни образователни схеми, вкл. 
дигитализация и дистанционно обучение 
Мярка  

Разработване на трансгранични стажове и 
програми за обмен и др. 

 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 9 – СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

НЕЯ 
 

ПРИОРИТЕТ 31 
 
ПОДГОТОВКА НА ПАКЕТ ОТ 
МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И 
ГОТОВНОСТ ЗА РЕАКЦИЯ 

Мярка  

Фокус върху ролята на общопрактикуващите лекари 

Мярка  

Осигуряване на снабдяване с необходими лекарствени 
и санитарни материали 

Мярка  

Организиране и набиране на  доброволчески актив 
Мярка 

Дейности по превенция на разпространяване на 
вирусното заболяване 

Мярка  
Предприемане на детайлно проучване и  
информационна кампания, предоставяща актуална, 
проверена информация за гражданите за 
възможностите за ваксинация и организиране на 
дейностите по ваксинация за желаещите граждани 

Мярка  

Мерки за недопускане на недостиг от медицински грижи 
за други заболявания- сърдечно- съдови, мозъчно- 
съдови, хирургични, педиатрични и др. 

ПРИОРИТЕТ 32 
 
ИНФОРМИРАНОСТ НА 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА 
АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ 
И ЕПИДЕМИЧНА 
ОБСТАНОВКА 

Мярка 

Поддържане на общинските комуникационни канали с 
най- актуална информация за нормативната уредба, 
заповеди и решения на компетентните органи 

Мярка  
Координация и субординация между общински, 
областен щаб, НОЩ, МЗ, РЗИ за предоставяне на 
адекватна и актуална информация на обществеността 

ПРИОРИТЕТ 33 
 
ГРИЖА, ОБУЧЕНИЕ И 
ПРЕВЕНЦИЯ  НАСОЦИАЛНИ 
ГРУПИ В РИСК, 
МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ 

Мярка   
Грижа и разяснителни кампании сред рискови и 
малцинствени групи 
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ПРИОРИТЕТ 34 
 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 
ОБЩИНИ, ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Мярка  

Активна комуникация и обмяна на опит и добри 
практики с други общини в страната и чужбина; 
 
Мярка  

Участие в разработване на стратегически документи за 
съвместно действие при бедствия, кризи епидемии 
 
Мярка  

Активно участие на общинската администрация в 
общински, областен оперативни щабове за справяне с 
епидемията. 
 
Мярка  

Участие в национални фондове и програми за 
финансиране за предотвратяване на рисковете и 
преодоляване на по следствията- здравни, социални и 
икономически, от пандемията 
 

 

IV. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ И ПРИНЦИПИ ЗА 

ПАРТНЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В 

ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

 

 Настоящата Комуникационна стратегия се изготвя на основание 

Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано 

развитие на община (ПИРО)за периода 2021-2027 г., София, март 2020 г.  

 Главна цел при разработването на Плана за интегрирано развитие на 

община Пирдоп за периода 2021-2027 г. е да се осигури прилагането на принципа 

за партньорство и сътрудничество. Необходимо е да се идентифицират 

заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането 

на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Трябва да се осигури 

прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната 

общност като цяло, както и да се мотивира обществеността за активно участие в 

процеса на подготовка и реализация на ПИРО. 
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 Заинтересованите страни следва да бъдат всеобхватно анализирани, 

индивидуализирани и включени както на етапа на разработване и приемане на 

ПИРО, така и при реализацията на целите и приоритетите, заложени в плана. 

 Ангажимент на общината е да осигури необходимата публичност и да 

предприеме всички възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за 

участие на местните общности в определянето и в реализацията на целите и 

приоритетите на документа. 

 Планът за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г. 

се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и 

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината, като се цели предоставяната информация да достигне максимален 

брой представители на заинтересованите страни и да се осигури тяхното участие 

в обсъжданията и вземането на решенията. 

 Задължително е да се гарантира участието на съответните организации, 

представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната 

среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, 

основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и 

недискриминацията, действащи на територията на общината. За изпълнението на 

този ангажимент общината следва да разработи съответна комуникационна 

стратегия, която да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да 

осигури прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на плана чрез 

одобрение, изпълнение и проследяване на набор от подходящи мерки и действия. 

Документът определя рамката за стратегическа комуникация за период 2021-2027 

г. 
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1. Принципи на комуникационната стратегия 

 

 

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи: 

 Отчетност и публичност в дейността на община Пирдоп 

 Създаване на условия за провеждане на дебати, предоставяне на 

балансирана и обективна информация, изчерпателност, задълбоченост и 

аналитичност на комуникационните послания, достигащи до най-голям брой 

заинтересовани лица, както и осигуряване на възможност гражданите да 

изразяват своите очаквания и предложения; 

 Защита на обществения интерес 

 Идентифицирането и включването на заинтересованите страни и 

гражданското общество чрез подходящи форми, включително кампании за 

идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за 

реализация на плана чрез стимулиран подход „отдолу нагоре“ при определяне на 

нуждите, потенциала за развитие и възможните решения, както и защита и 

отстояване на права и свободи от неблагоприятни управленски решения.  
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 Изграждане на съпричастност 

 Изграждане на съпричастност и климат на доверие у населението и 

структурите на гражданското общество (СГО) към проблемите на община Пирдоп 

и мотивирането им за участие в нейното управление чрез позитивни послания и 

многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали.  

 Синергия между обществен, административен и финансов ресурс чрез 

прилагане на интегриран подход 

 

 Прозрачност  

 Информиране на обществеността, координация с други програми, 

изпълнявани от общината, като комуникационните дейности за осигуряване на 

прозрачност и публичност при усвояване на еврофондове, изпълнение годишните 

бюджети. 

 Ефективност на разходите 

 Постигане на максимални резултати с наличните ресурси. 

 

2. Приоритети на комуникационната стратегия 

 

Приоритет 1  

Осъществяване на дейности за информираност на широката общественост за 

ролята на местната власт и структуриране на гражданското общество в процеса 

на местно развитие и възможностите за ефективно усвояване на средства от 

Европейските фондове.  

Приоритет 2 

Установяване на единен информационен стандарт в диалога между местната 

власт, другите държавни институции, структурите на гражданското общество и 

медиите.  



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

1
1
4 

 

Приоритет 3 

Формиране чрез позитивни послания на реалистични обществени представи за 

ефективността, дейността и възможностите за създаване на благоприятна бизнес 

среда на местната власт. 

Приоритет 4 

Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на местната власт в 

хода на административната реформа и за приобщаване към европейското 

административно пространство. 

Приоритет 5 

Създаване на устойчиви модели за професионална кариера и авторитет, 

съобразно професионалните и етичните стандарти, възприети в етичния кодекс 

на общинските служители. 

 

3. Цели на комуникационната стратегия 

  

 Комуникационната стратегия се стреми да насърчава общуването и 

сътрудничеството между различните местни структури; да стимулира активния 

диалог и съпричастността на всички заинтересовани страни на местно ниво към 

процесите на формиране на добро и прозрачно управление, включително и чрез 

предоставяне на възможности гражданите и структурите на гражданското 

общество да изразяват мнението си за управлението на общината; да привлича 

обществения интерес; да разясни възможностите и ползите от приоритетите на 

ПИРО; да осигури прозрачност и откритост при нейното изпълнение 
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3.1. Обща цел 

 

 Общата цел на комуникационната стратегия е да осигури прилагането на 

принципа на партньорство и сътрудничество за интегрирано устойчиво развитие, 

прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната 

общност и да мотивира, популяризира сред широката общественост и 

заинтересованите страни ползите и положителните ефекти от изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 г.  

 

3.2. Специфични цели 

 

Специфична цел 1 

Да осигури подкрепата на обществеността по приоритетните направления, мерки 

и дейности и за привлече всички заинтересовани страни чрез прилагането на 

принципа за партньорство и сътрудничество. 

Специфична цел 2 

Да се привлече общественото внимание и да се повиши чувствителността на 

обществото към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и 

възможности за решаване на проблемите им, за толерантност, социална 

интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие. 

Специфична цел 3 

Да осигури подкрепа за изграждане на облик на общината като активна страна в 

провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за нейното 

прозрачно управление, като по този начин допринася за по-активни действия от 

страна на заинтересованите страни на местно ниво. 
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Специфична цел 4 

Да стимулира съпричастността и участието на населението и структурите на 

гражданското общество, развиващи дейност на територията на общината, за 

формиране на доброто и прозрачно управление и превенция на корупцията. 

Специфична цел 5 

Да осигурява канали за комуникация между местната власт, населението, 

структурите на гражданското общество и бизнеса. 

 

4. Хронология на комуникационната стратегия 

 

 

*Основни фази на комуникационната стратегия 

 

4.1. Сформиране на работна група 

Сформиране на работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и 

одобряването на Комуникационната стратегия;  

- Избор на ръководител на работната група и експерти;  

 

4.2. Представяне на екипа пред обществеността с данни за контакти  
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- Информация на сайта на общината.  

- Изнасяне на информация на информационни табла за началото на процеса 

и даване на възможност на гражданите за заявяване на интерес за участие 

в него чрез предоставяне на електронна поща, на която да бъдат 

информирани и канени за участие в различните форми за участие в 

процеса. 

 

4.3. Определяне на целевите групи , чрез прилагане на специфичен подход 

   

 Подходът за идентифициране на множество заинтересовани страни 

означава идентифициране и избор на подходящи участници, както и създаване на 

метод за подпомагане и улесняване на плавното сътрудничество между страните. 

Акцентира се върху включването на публични и частни заинтересовани страни, 

различни от представители на различни слоеве на управление или 

междусекторно участие на заинтересованите страни. Предизвикателството е да 

се привлекат необходимите заинтересовани страни заедно в политическия цикъл.  

 Методът за подбор на заинтересованите страни е от решаващо значение за 

разработване на успешни механизми за управление. Трябва да се избере 

компромисен модел за включването на всички потенциални заинтересовани 

страни, но не хаотично, а да се прецизират важните за съответното решение 

допълнителни участници. Това не следва да попречи на напредъка или да 

направи политическият контекст крехък, а действително да се идентифицират 

субектите, които от една страна ще са пряко заинтересовани, от друга - полезни 

за разработване и прилагане на интегрирана политика на местните общности. 

 

5. Подход „Отдолу-нагоре“ 
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 Планът за интегрирано развитие на община Пирдоп има за цел да насърчи 

интегрирания подход „Отдолу-нагоре“ към териториалното развитие чрез силно 

представяне на местни участници. Очаква се включването на местната общност в 

процеса на планиране и имплементиране на плана да популяризира мерките и да 

създаде чувство за собственост и принадлежност към общността чрез засилено 

участие. Освен това подходът подкрепя управлението на много нива чрез 

снабдяване на местните общности с начин да участват изцяло във формирането и 

прилагането на местните политики. 

 Подходът „Отдолу-нагоре“ включва създаването на местна група за 

действие, която поема отговорността за целия процес на стратегията за местно 

развитие. По същество това е партньорство между публични и частни субекти. 

Това укрепва демократичния процес, изграждането на ангажирано и информирано 

гражданско общество. 

 

Подходът „Отдолу- нагоре“ носи някои важни предимства: 

- Хората, които биха създали конфликт, ще имат възможност да станат част 

от решението.  

- Техният пряк опит в комбинация с мненията на други заинтересовани 

страни може да помогне за адаптиране на политиките далеч по-добре към 

реалните нужди и възможности.  

- Участието им в процеса увеличава способността им да действат и да 

предприемат конструктивни инициативи; 

- Това от своя страна насърчава усещането за местна идентичност и гордост, 

както и на чувство за собственост и отговорност. 

- Участието като равни около масата с други партньори изгражда мостове и 

доверие между хора, частни предприятия, публични институции и секторни 

групи по интереси. 
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- Един от възможните начини за подобряване на участието в ПИРО е 

предоставянето на насоки на потенциалните кандидати.  

  

 Детайлната характеристика на целевите групи на заинтересованите лица 

ще създаде ясна разпознаваемост на целите и потребностите им, което дава 

отпратка в стратегията за формулиране на общите и специфичните цели, 

индикативните дейности и очакваните резултати. Определянето на 

информационните нужди на целевите аудитории ще отчита мненията, знанията и 

нагласите на идентифицираните обществени групи по отношение на наличието на 

информация, необходима за взимане на решения, свързани с доброто 

управление на общината. 

 Основните целеви групи на стратегията са местна власт, представители на 

населението и обществеността, юридически лица, имащи отношение към 

развитието на общината - да се гарантира участието на съответните организации, 

представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната 

среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, 

основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и 

недискриминацията, действащи на територията на общината структури на 

гражданското общество (СГО) и бизнес структури. 

 За постигане целите на Комуникационна стратегия целевите групи могат да 

бъдат представени по следния начин: 

- Органи и институции на държавната и местната власт; 

- Териториални структури на държавните органи и институции; 

- Неправителствени организации; 

- Браншови и други представителни организации, бизнес;  

- Икономически и социално активни граждани; млади хора;  

- Потребители на социални услуги; 

- Лидери на обществено мнение; 
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- Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и 

постиженията на местната власт;  

- Групи в неравностойно положение;  

- Медии - регионални и национални, с фокус върху регионалните, 

специализираните медии;  

- Представители на администрацията, бизнеса и гражданското общество от 

съседни общини; 

- Съседни общини, кметства; 

- Широката общественост. 

  

 Препоръчително е да бъде извършен подробен анализ на всеки етап на 

разработване, прилагане или актуализация на ПИРО на актуалните 

заинтересовани лица от съответната дейност.  

6. Провеждане на кампания за набиране на идейни проекти 

 

Възможни действия 

- Публикуване на заповедта на кмета на сайта на общината, в местната 

преса и електронни медии, поставяне на обява на видно място в 

общината; 

- Изработване и разпространение на анкета за участие и идентифициране 

на заинтересованите страни на различните нива; 

- Информиране на целевите групи за възможността да представят проекти 

и условията, на които следва да отговарят, за да се избегнат хаотични и 

неизпълними предложения, което ще влоши комуникацията и позитивната 

нагласа; 

- Уведомяване , чрез имейли на гражданските организации, действащи в 

общината, както и бизнес и обществени съвети, кметски съвети, 
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квартални съвети, профсъюзи и професионални организации, местни 

личности с експертиза в определена област, граждани, заявили желание.  

- *Работа с фокус групи; 

- Организиране и провеждане от Общината на работна среща с покана до 

целевите групи за насърчаване интереса за вземане на участие по 

разработване на ПИРО; 

- Определяне на лица за контакт в Общината - телефонна линия/имейл - за 

даване на информация при възникнали въпроси; 

- Създаване на подменю в сайта на Общината с информация за ПИРО, 

следва да се актуализира, да има актуални новини, секция „Често 

задавани въпроси“ - това ще облекчи комуникацията от често задавани 

въпроси, на които е възможно да бъдат давани типови отговори;  

- Организиране на кръгла маса; 

- Проучвания (чрез анкети или фокус групи) на специфичните 

характеристики на общината, чрез които следва да се съберат данни или 

информация, за която няма налични официални източници за разкриване 

на нейния специфичен потенциал за развитие; 

- Информиране на гражданите - как и към кого могат да отправят 

предложения; 

- Поставяне на съобщение и анкети за попълване в центровете за услуги и 

информация за гражданите;  

- Събиране на мнения и предложения и сред администрацията, кметове и 

кметски наместници; 

- Публикуване на информация за широката общественост в електронните 

медии и местната преса; 

- Публикуване в срок и обявяване на резултатите от дейността на 

работната група. 

 



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

1
2
2 

 

7. Обобщаване на информацията и отчет на резултатите 

 

Необходими действия 

 Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 

групи и други по категории;  

 

 Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 

администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 

съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

 

 Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 

общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 

администрация - публикуване в сайта на общината. 

 

 Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 

използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 

целевите групи:  

- Отчитане на активността, броя участия; 

- Постъпили предложения; 

- Как са отразени в изготвения документ; 

 

 Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група. 

 
 

 Изготвяне на списък на взелите участие заинтересованите лица от целевите 

групи и други по категории;  

 

 Публикуване на приложение с включени представители на всяка група: 

администрация, бизнес и гражданското общество, както и партньори от 

съседни общини; формите на участие в подготовката и изпълнението при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност; 

 

 Изработване на календар на основните събития, които да бъдат включени в 

общия план за осъществяване на планираните дейности на общинската 

администрация - публикуване в сайта на общината. 
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 Изготвяне на отчет на работната група за проведените мероприятия, за 

използваните подходи, действия и резултати при насърчаване участието на 

целевите групи:  

 Отчитане на активността, броя участия; 

 Постъпили предложения; 

 Как са отразени в изготвения документ; 

 

 Публикуване на информация за резултатите от работата на работната група. 

 

 

8. Обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Пирдоп с 

гражданите 

 

Необходими действия 

1. Публикуване на изготвения план за запознаване преди обсъждане: 

- на сайта на общината; 

- чрез местни медии; 

- на информационно табло на сградата на общината; 

- чрез информационни табели на различни обществени места с цел да се 

обхванат и хората, които не използват интернет и социални мрежи.  

- Отново се поканват всички целеви групи и организациите, 

представляващи гражданското общество, партньорите от областта на 

околната среда и отговарящите за социалното включване, основните 

права, правата на хората с увреждания, равенство между половете и 

недискриминацията, действащи на територията на общината, и 

широката общественост. 

 

2. Обществено обсъждане с фокус върху мерките и приоритетите – във фокус групи, 

чрез организиране на:  
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- Тематични работни срещи  

- Провеждане на Обществен форум 

- Конференции 

- Кръгла маса 

 

3. Отразяване на процеса в медиите и на сайта на общината след 

обсъждането - публикуване на протокол от срещата/срещите, както и 

постъпили материали и предложения;  

 

4. Даване на обратна връзка на гражданите за направените от тях 

предложения - мотивирано приемане или отхвърляне на предложенията. 

 

5. Отразяване на провежданите работни срещи между назначената работна 

група и избрания изпълнител, за определяне на приоритетните зони за 

въздействие в общината на база на Анализа на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната 

територия и набелязаните визия, цели и приоритети за развитие за периода 

2021-2027 г.  

 

6. Извършване на предварителна оценка на плана, съгласно заложени 

мониторингови мероприятия. 
 

 

 

 

9. Приемане на ПИРО 

 

 Окончателно изготвения ПИРО по предложение на кмета на общината се 

внася за приемане от Общинския съвет и  се публикува на сайта на общината, 
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ведно с решението за приемането му. Кмета на общината представя пред 

съответния областен съвет за развитие задължително по чл.13 ал.5от ЗРР в срок 

до три месеца приетия от общинския съвет ПИРО. 

 

10. Комуникиране на етапа на изпълнение на ПИРО 

 

Комуникационни канали 

Външни комуникационни канали 

 

 Уеб сайт – уеб сайтът на Общината съдържа актуална информация за 

всичко, свързано с нея, в това число и ПИРО, както и публикации в уеб 

сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни. Използване 

възможностите на ежемесечния електронен бюлетин, издаван от 

общината; 

 

 

 Открити срещи и обсъждания с населението на Общината – директна 

комуникация - обществените дискусии спомагат за оценка на мнението и 

нагласите на местното население, неговата съпричастност и 

ангажираност към реализирането на мерките и конкретните дейности, 

предоставя възможност на заинтересованите страни и на широката 

общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в 

рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Само чрез преки дебати и 

комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на 

ангажираните с различни секторни политики.  

 

 

 Кутия за мнения и препоръки – кутии за мнения и препоръки, поставени 

на обществените места в Общината, позволяват на гражданите в писмен 
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вид да изказват мнения, да дават препоръки, да отправят забележки, 

предложения и сигнали. 

 

 

 Комуникация , чрез масовите медии - редовно и системно предоставяне 

на информация относно изпълнението на ПИРО чрез пресконференции, 

брифинги, съобщения за медиите, неформални работни срещи на 

журналисти с координационно звено/работна група, изпълняваща 

стратегията; 

 

 

 Комуникация,  чрез информационни материали - публикуване на 

тематични  информационни материали като брошури, плакати и други, 

съобразени с визията, целите и приоритетите на ПИРО, и 

разпространението им сред адресати без достъп до интернет. 

 

 

 Социологически проучвания за нагласите на населението по 

стратегически въпроси, анкети, допитвания до определени целеви групи 

по конкретни въпроси. 

 

 

 

Вътрешни комуникационни канали 

 

 Семинари и обсъждания с представители на общинската администрация - 

включват обучение и разяснения по въпроси от местно значение, 

осъзнаването и реализирането на приоритетите и целите на Общината и 

настоящата Стратегия.  
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 Срещи с местните представители на гражданското общество.  

Периодични срещи с предварително обявена тематика с представители 

на местните сдружения на гражданското общество и неправителствения 

сектор, професионални организации, партньорите от областта на 

околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на 

социалното включване, основните права, правата на хората с 

увреждания, равенството между половете и недискриминацията, 

действащи на територията на общината, на който се обсъждат въпроси, 

свързани с разработването на общинските планове, стратегии и актове с 

местно значение, възможностите и ограниченията, които съществуват за 

общината и съответно оказват влияние върху реализирането на 

дейностите и постигането на очакваните резултати. 

 

 

11. Комуникация за актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.: 

- при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

- в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  

- при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана.  
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 При актуализацията на програмата за реализация, в нея задължително 

следва да се включат и следните видове проекти/проектни идеи, за които е 

доказан приносът към постигането на целите и приоритетите на плана: 

- Всички проектни идеи, които общината е включила след 2020 г. в процеса 

по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, които не са включени в 

ИПГВР 2014-2020 до финалното му отчитане. 

- Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови 

инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 след 2020 

г., за които Междинното звено е издало положително становище за 

съответствие с ИПГВР, които не са включени в ИПГВР 2014-2020 до 

финалното му отчитане.  

- Други идентифицирани след 2020 г. проекти/проектни идеи за градско 

развитие, които са финансирани със средства от ЕСИФ 2014-2020, които не 

са включени в ИПГВР 2014-2020 до финалното му отчитане.  

  

При реализирани по-високи приходи от общината, които могат да бъдат 

насочени към проекти и проектни идеи, необходими за развитието на общината -  

след обосновка на приноса им към постигане на целите и приоритетите и 

спазване на интегрирания подход. 

 

Стъпки за актуализация на ПИРО 

1. Кметът възлага на работната група да разгледа и предложи актуализация на 

ПИРО 

2. Предложението се публикува на сайта на общината за обсъждане, определя 
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се срок, описват се мотивите и очакваните резултати от промяната 

3. Публикува се съобщение в медиите и на информационно табло на общината 

4. Извършва се предварителна оценка на актуализацията – публикува се 

резултатът от оценката. 

5. След приключилото обсъждане се внася за приемане от Общинския съвет – 

публикува се решението. 

6. Публикува се окончателната актуализация. 

 

7. Всички стъпки при актуализацията на ПИРО се извършват при стриктно 

спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките от 

комуникационната стратегия по приемане на ПИРО. 

 

 

 

12. Комуникация за осигуряване на популяризиране на механизмите 

за отчетност. 

 

12.1. Годишен отчетен доклад 

 

Веднъж годишно работната група изготвя отчетен доклад за изпълнение на ПИРО, 

като отчита: 

- мероприятията изпълнени по комуникационната стратегия,  

- достигнато ниво на информираност,  
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- изпълнение на приоритетите за развитие и резултатите в икономическата, 

социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околна 

среда; 

 

 Годишният доклад се публикува на сайта на общината. Публикува се 

съобщение в медиите, както и на информационно табло в общината. 

12.2. Резултати от текущи мероприятия 

 

Публикуват се периодично  резултатите от текущите мероприятия: работни 

срещи, стартирали проекти, етапи и други. 

 

13. План за действие при изпълнение на комуникационната стратегия 

 

 Дейности Отговорник Информационни 

канали 

Очакван резултат 

I. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

1

  

Сформиране на 

работна група 

Кмет на 

община 

Местни медии, сайт 

на общината, 

информационни 

табла 

Сформирана 

работна група; 

Изготвен план за 

работа; 

Информирана 

широка 

общественост и 

заинтересовани 

страни; 

2 Определяне на Работна Изработване и  Определени целеви 
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целевите групи,  

участващи в 

разработването 

на ПИРО 

група разпространение на 

анкета за участие и 

идентифициране на 

заинтересованите 

страни на различните 

нива. 

Поставяне на 

съобщение и анкети 

за попълване в 

центровете за услуги 

и информация на 

гражданите.   

Събиране на  мнения 

и предложения, в 

това число и сред  

администрацията, 

кметове и кметски 

наместници. 

Публикуване за 

широката 

общественост  в 

електронните медии 

и местната преса. 

Информация в 

медиите.  

Информация на 

сайта на общината. 

Работни срещи, 

брейнсторминги, 

уъркшопи 

Кръгла маса. 

Индивидуални 

срещи. 

групи и 

заинтересовани 

лица. 

Информирана 

широка 

общественост и 

заинтересовани 

страни. 

Събрани мнения и 

предложения. 

Проведени кръгли 

маси, работни 

срещи и уъркшопи. 
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Работа с фокус 

групи. 

Публикуване в срок и 

обявяване на 

резултатите от  

работната група. 

3 Изработване на 

календар на 

основните 

събития, които 

да  бъдат  

включени  в  

общия план за 

осъществяване 

на планираните 

дейности на 

общинска 

администрация. 

Работна 

група 

Разглеждане и 

отразяване на 

събитията в 

календара на 

общината, както и 

тези от културния 

календар, като 

информационни 

поводи и 

възможности за 

надграждане на 

тяхното съдържание 

с информация за 

ПИРО. 

Определяне на 

външни за общината 

(областни, 

национални и 

международни) 

събития (изложения, 

панаири, 

конференции и 

различни форуми), 

чрез участието в 

които общината ще 

получи информация 

за нови механизми и 

внедрен сполучлив 

опит. 

Изработен  

календар на 

основните събития 

за включване в  

общия план. 
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II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПИРО 

Подготвителни дейности за разработване на ПИРО 

1 Формулиране на 

визия, цели и 

приоритети за 

развитие за 

периода 2021-

2027 г. 

Общинско 

ръководство 

 

Ръководител 

на работна 

група 

Публикуване на 

анкета и съобщение 

на сайта на 

общината. 

 

Формулирани визия, 

цели и приоритети 

за развитие за 

периода 2021-2027 

г. 

2 Анализ на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, 

нуждите и 

потенциалите за 

развитие на 

съответната 

територия 

Ръководител 

на 

работната 

група. 

Експерти в 

различните 

области. 

Теренни проучвания 

(на място, чрез 

анкети или фокус 

групи) на 

специфичните 

характеристики на 

общината, чрез които 

следва да се съберат 

данни или 

информация, за 

която няма налични 

официални 

източници, но е 

важна за 

идентифициране на 

основните процеси, 

които протичат на 

съответната 

територия, както и за 

разкриване на 

нейния специфичен 

потенциал за 

развитие;  

 

Проведени теренни 

проучвания с 

гражданите;  

 

Проведено анкетно 

проучване;  

 

Изготвен анализ на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, нуждите 

и потенциалите за 

развитие на 

съответната 

територия.  
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Публикуване на 

информация в 

медиите за 

извършване на 

проучванията и как 

гражданите биха 

могли да вземат 

участие в тях;  

 

Публикуване в сайта 

на общината на 

съобщение и анкета;  

 

Поставяне на 

съобщение и анкети 

за попълване в 

центровете за услуги 

и информация на 

гражданите и в други 

публични сгради. 

3 Определяне на 

приоритетни 

зони за 

въздействие 

Ръководител 

на 

работната 

група. 

Експерти в 

различните 

области. 

Организиране на 

работна среща 

между назначената 

работна група и 

избрания изпълнител 

за определяне на 

приоритетните зони 

за въздействие в 

общината на база на 

Анализа на 

икономическото, 

социалното и 

екологичното 

състояние, нуждите и 

потенциалите за 

Определени зони за 

въздействие 
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развитие на 

съответната 

територия и 

набелязаните визия, 

цели и приоритети за 

развитие за периода 

2021-2027 г.;  

 

 

Публикуване на 

информация в 

медиите и в сайта на 

общината за взетите 

решения.  

 

4 Изработване на 

Програма за 

реализация на  

ПИРО и 

описание на 

интегрирания 

подход за 

развитие 

Ръководител 

на 

работната 

група, 

експерти в 

различните 

области; 

Публикуване на 

изработената 

програма на сайта на 

общината. 

 

Подаване на обратна 

връзка към 

гражданите за 

включените по тяхно 

предложение мерки. 

Изработена 

Програма за 

реализация на 

ПИРО. 

 

Дадена обратна 

връзка на 

гражданите за 

направените от тях 

предложения. 

5 Набелязване на 

мерки за 

ограничаване на 

изменението на 

климата и за 

адаптация към 

вече 

настъпилите 

Работна 

група 

Експерти в 

областта на 

екологията 

Организиране на 

среща с експерти в 

сферата на 

екологията и 

чистотата на 

въздуха. 

Провеждане на 

Набелязани мерки 

за ограничаване на 

изменението на 

климата и за 

адаптация към вече 

настъпилите 

промени; 
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промени. консултации с 

РИОСВ и МОСВ. 

 

6 Определяне на 

индикатори за 

наблюдение и 

оценка на ПИРО 

Работна 

група 

Общинска 

администрац

ия 

Разглеждане на 

целия проект на 

документа на 

експертен съвет и 

определяне на 

необходими 

действия и 

индикатори за 

наблюдение и оценка 

на ПИРО. 

Определени 

индикатори за 

наблюдение и 

оценка на ПИРО 

7 Изготвяне на 

план за 

мониторинг и 

оценка на ПИРО 

Работна 

група 

 Изготвен план за 

оценка и 

мониторинг на 

ПИРО 

Публикуване и обществено обсъждане на проект на ПИРО 

1 Публикуване на 

изготвения 

проект на ПИРО  

Ръководител 

на 

работната 

група 

Обявяване на срок за 

приемане на 

становища и 

предложения за 

промени на ПИРО на 

сайта на общината и 

по всички онлайн 

канали за 

комуникация. 

Обявяване на 

приемни дни, място и 

отговорен служител в 

администрацията, 

който да осигури 

възможност на 

Информирана 

общественост и 

заинтересовани 

страни за текущия 

процес на 

запознаване с 

проекта на ПИРО. 
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неизползващите 

интернет да се 

запознаят с ПИРО на 

хартиен носител. 

Публикации в 

медиите. 

Информационни 

табели за 

протичащия процес 

на запознаване с 

проекта на ПИРО, 

поставени на 

информационни 

табла на общината, и 

в други обществени 

сгради. 

2 Организиране 

на процес на 

обществено 

обсъждане на 

проекта на 

ПИРО 

Работна 

група 

Избрани 

модератори 

 

Провеждане на 

обществено 

обсъждане с всички 

заинтересовани 

страни. 

Проведено 

обществено 

обсъждане. 

Приет от 

обществеността 

проект на ПИРО. 

3 Обработване на 

постъпилите на 

общественото 

обсъждане 

предложения 

или промени и 

отразяването им 

в плана. 

Работна 

група 

-  Редактиран и 

допълнен план. 

4 Цялостно 

завършване на 

плана 

Работна 

група 

-  Завършен план 
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Приемане на ПИРО 

1 Внася за 

приемане  от 

Общинския 

съвет на 

окончателно 

изготвения 

ПИРО и 

публикуване  на  

сайта на 

общината, 

заедно с 

решението за 

приемането му. 

Кмет 

Общински 

съвет 

Публикуване на 

решението на 

Общинския съвет на 

сайта на общината. 

Публикуване на 

приетия ПИРО 

Приет ПИРО 

2 Кметът на 

общината 

представя  пред 

съответния 

областен съвет 

за развитие  

задължително  

по чл. 13, ал. 5 

от ЗРР в срок до 

три месеца 

приетия от  

Общинския 

съвет ПИРО. 

Кмет Представяне  пред 

областния съвет 

Изпълнено 

задължение по чл. 

13, ал. 5 от  ЗРР 

III. ПРИЛАГАНЕ НА ПИРО 

Комуникация в процеса на изпълнение 

1 Оповестяване 

на изпълнени 

мерки и 

Ръководител 

на работна 

Сайт на общината и 

други онлайн канали. 

Предоставена 

актуална 

информация 
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дейности, част 

от програмата 

за изпълнение 

на ПИРО 

група Информационни 

съобщения на 

таблата на общината 

и други обществени 

сгради 

относно напредъка 

по изпълнението на 

ПИРО 

Комуникация при необходимост от актуализация на ПИРО 

1 Публикуване на 

предвидените 

промени 

Ръководител 

на работна 

група 

Аргументация на 

необходимите 

промени. 

Анкетно допитване 

на сайта на 

общината. 

Запозната 

общественост с 

необходимостта от 

актуализация на 

ПИРО. 

2 Провеждане на 

обществено 

обсъждане  

Работна 

група 

Общинска 

администрац

ия 

Местни медии. 

Сайт и интернет 

канали. 

Информационни 

табла 

Проведено 

обществено 

обсъждане 

3

  

Изготвяне и 

публикуване на 

резултат от 

предварителна 

оценка на 

актуализацията 

на ПИРО 

Работна 

група 

Сайт на общината. 

Информационни 

табла 

Предварителна 

оценка 

4 Внасяне за 

гласуване в 

Общинския 

съвет 

Кмет Публикуване на 

решението на 

Общинския съвет на 

сайта на общината 

Решение на 

Общинския съвет 

5 Публикуване на 

актуализацията 

Работна Публикуване на 

актуализацията на 

Публикуван ПИРО 
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на ПИРО група ПИРО в сайта на 

общината 

IV. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 

1 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на механизмите 

за отчетност и 

годишния 

доклад за 

напредъка по 

изпълнението 

на ПИРО 

Работна 

група    

Ръководител 

на работна 

група 

Публикуване на 

годишен доклад на 

сайта на общината 

Годишен доклад 

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на междинна 

оценка за 

изпълнението 

на ПИРО 

Работна 

група 

Публикуване на 

междинна оценка за 

напредъка на 

изпълнението на 

ПИРО на сайта на 

общината 

Междинна оценка 

2 Комуникация за 

осигуряване на 

популяризиране 

на последваща 

оценка на 

изпълнението 

на ПИРО 

Работна 

група 

Публикуване на 

последваща оценка 

на напредъка на 

изпълнението на 

ПИРО на сайта на 

общината 

Последваща оценка 
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14. Мерки за комуникация и публичност на ПИРО 

 

Мярка 1 - Популяризиране чрез средствата за масова комуникация на 

възможностите, които предоставя ПИРО на всеки етап от  изпълнение 

 

Дейности 

- Публикации на сайта на общината; 

- Публикации в социални мрежи; 

- Публикации в местни онлайн и печатни медии. 

 

Целеви групи 

- Широката общественост; 

- Потенциални партньори; 

 

Цели 

Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация  за 

работата на общината; 

Формиране на положителна обществена нагласа. 

 

Очаквани резултати 

Информираност на преобладаващата част от гражданите относно дейностите и 

сферите на плана; 

 

 

Мярка 2 - Комуникация с медиите 

 

Дейности 

- Прессъобщения; 

- Пресконференции; 
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- Интервюта по темата; 

- Публикувани тематични статии. 

 

Целеви групи 

- Широката публика; 

- Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за 

формиране на положителна обществена нагласа; 

Прозрачност при изпълнението на ПИРО, както и навременна и изчерпателна 

информация за Кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и 

допълнителни процедури; 

Приобщаване на различни целеви групи. 

 

Очаквани резултати 

Информираност на широката общественост относно възможностите за активно 

участие в програмата. 

 

 

Мярка 3 - Информационни събития, посветени на ПИРО  

 

Дейности 

- Конференции; 

- Семинари и обучения; 

- Срещи – дискусии с представители на целевите групи; 

- Ежегодни прояви за популяризиране на ПИРО (може на други 

мероприятия  от календара на общината). 
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Целеви групи 

- Потенциални  партньори; 

- Съседни общини. 

 

Цели 

Прозрачност при изпълнението на ПИРО , както и навременна и изчерпателна 

информация за кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и 

допълнителни процедури; 

Приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата. 

 

Очаквани резултати 

Активно участие на потенциалните партньори  в процеса на изпълнение на 

ПИРО; 

Успешно реализирани проекти, които да гарантират постигането на 

индикаторите, заложени в ПИРО; 

Постигане на индикаторите за обхванати групи. 

 

 

 

Мярка 4 - Интернет страница  

 

Дейности 

- Актуализиране на интернет страницата на общината; 

- Пълна обобщена информация относно ПИРО: Текущите и приключили 

проекти; Връзки към страниците на партньори; 

- Публикуване на списъци със спечелили проекти;           

- Публикуване на добри практики 

- Публикуване на информация относно напредъка в изпълнението ПИРО 

(доклади за оценка); 

- Публикуване на социологически данни относно информираността на 
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обществеността за дейностите и целите на ПИРО.  

 

Целеви групи 

- Широката публика; 

- Потенциални партньори. 

 

Цели 

Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за 

ПИРО за широката общественост 

Прозрачност при изпълнението, както и навременна и изчерпателна 

информация за кандидатстването по проекти, критерии за избор, срокове и 

допълнителни процедури. 

 

Очаквани резултати 

Информираност за сферите,  постигане на индикаторите за обхванати целеви 

групи, заложени за активно участие в процеса на изпълнение на ПИРО; 

 

 

 

Мярка 5 - Разработване и разпространение на печатни информационни материали 

 

Дейности 

Разпространение на брошури и други информационни материали 

 

Целеви групи 

- Широката публика; 

- Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация; 
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Формиране на положителна обществена нагласа; 

Създаване на „видимост” на ПИРО за широката общественост; 

Прозрачност, навременна и изчерпателна информация за кандидатстването по 

проекти, критерии за избор, срокове и допълнителни процедури. 

 

Очаквани резултати 

Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 

 

 

Мярка 6 - Външна реклама 

 

Дейности 

Разпространение на плакати, билбордове и информационни табла. 

 

Целеви групи 

- Широката публика; 

- Потенциални бенефициенти. 

 

Цели 

Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация; 

Формиране на положителна обществена нагласа; 

Създаване на „видимост” на ПИРО. 

 

Очаквани резултати 

Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 

 

 

Мярка 7 - Информационен център  
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Дейности 

- Информационни услуги за гражданите и Информационен терминал за 

предоставяне на електронни услуги, достъпен за посетителите; 

- Разпространение на брошури и други информационни материали; 

- Разпространение на сувенири с логото на общината (химикалки, шапки, 

бележници, чаши и пр.); 

- Пресконференции; 

- Семинари и обучения; 

- Срещи – дискусии с представители на целевите групи.  

 

- Целеви групи 

- Широката публика; 

- Потенциални бенефициенти. 

Цели 

- Осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна 

информация; 

- Формиране на положителна обществена нагласа; 

- Създаване на „видимост” на ПИРО. 

 

Очаквани резултати 

Информираност на преобладаващата част от гражданите относно  ПИРО. 

 

 

16. Мониторинг и критерии за оценка на ефективността 

 

 Ефективното приложение на настоящата комуникационна стратегия зависи 

от равнището на координация между усилията на Община Пирдоп, Общинският 

съвет и останалите институции на държавното управление, медиите и 

гражданското общество. Структурата и организирането на дейността на Община 
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Пирдоп способства за постигането на необходимата степен на субординация при 

ръководството и оценяването на ефективността на стратегията.  

 Организирането и реализацията на подобна стратегия предполага 

наличието на определени критерии за ефективност, които да бъдат прилагани при 

оценката на всяка от фазите и етапите от нейната реализация. Тези критерии 

трябва да отразяват обхвата на достигнатите аудитории спрямо целите, които 

включва стратегията. В конкретен план това означава да бъде оценен обемът от 

информация и относителните дялове на целевите аудитории, до които следва да 

достигнат основните послания на стратегията. Постигането на тези цели ще бъде 

реализирано, чрез изграждането на система от критерии за количествен и 

качествен анализ и оценки, които ще бъдат прилагани в рамките на мониторинга 

за изпълнение.  

 В рамките на количествените критерии за ефективност на Стратегията, 

самостоятелно значение имат ритъмът и периодичността, с които ще бъде 

предоставяна информация и анализи в различните етапи от реализирането на 

настоящата Стратегия. В този контекст определящо място би следвало да имат 

оценките за реализацията на отделните информационни кампании, както и 

общият обем от информация, която достига до обществеността за работата на 

Общината и нейната администрация.  

 След първоначалното тестване на количествените критерии за ефективност 

на Стратегията, може да бъде изграден постоянно действащ модел, който да 

регистрира периодично промените в количествените показатели и да оценява 

обхвата на достигнатите аудитории. 

 Качествената оценка на постигнатите резултати може да бъде осигурена, 

чрез периодични проучвания на степента, в която масовите обществени нагласи 

се доближават до целите и приоритетите, представени в настоящата 

Комуникационна стратегия.  
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 Достъпът до различните аудитории и целеви групи, определени в 

настоящата комуникационна стратегия, предполага различен интервал от време и 

специфични средства. Позицията и значението на Общината предполага преди 

всичко изграждането на устойчиви партньорски отношения на организационно 

равнище. В този смисъл, дори при максимално интензивни действия, видимият 

ефект върху общественото мнение няма да се прояви незабавно.  

 От друга страна, всички органи на местно самоуправление са 

заинтересовани от постигането на максимално ефективна координация, както в 

непосредствената си дейност, така и в своята публична комуникация.  

 Основната мониторингова дейност, която ще се осъществява съгласно 

настоящата Комуникационна стратегия е ежегодно изготвяне, публикуване и 

комуникиране на Отчетен доклад за напредъка по ПИРО. 

 Практическото приложение на настоящата Комуникационна стратегия 

предполага разгръщането на серия от документи, притежаващи по-висока степен 

на конкретност, както и реализирането на отделни проекти в рамките на всеки от 

нейните модули. Динамиката на общественото развитие през следващите години 

ще наложи някои от нейните подцели да бъдат актуализирани, а други ще загубят 

острата си актуалност, но необходимостта от изграждането на авторитета и 

достойнството на Общината остава неизменен приоритет. 

V. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА 

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА 

ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ И НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

 

 На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, 

както и на потенциалите за развитие са определени зони за въздействие на 
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територията на община Пирдоп, в които основно ще бъде съсредоточено 

изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана.  

 Целта на определянето на зони за въздействие е постигане на максимален 

ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. Това е особено 

необходимо за общините, при които изпълнението на отделни мерки в различни 

части от общината без ясна обвързаност между тях, представлява само временно 

задоволяване на конкретна нужда, но не оказва въздействие върху цялостното 

развитие. Определянето на зони за въздействие не ограничава инвестициите в 

териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при 

анализа територии с най-голям специфичен потенциал за развитие. Зоните за 

въздействие са така подбрани, че тяхното развитие да може в най-голяма степен 

да повлияе върху развитието на цялата община. Размерът на конкретната зона не 

се ограничава като площ, а в ясно дефинирани потребности, задоволяването на 

които, чрез изпълнение на конкретни дейности би повлияло положително върху 

цялостното развитие на общината. Подборът на зоните за въздействие е 

обоснован и базиран на реални данни и проучвания за съответната територия, а в 

плана ясно са описани характеристиките, проблемите и потенциалите на всяка 

зона, както и аргументите, въз основа на които съответната зона е определена 

като приоритетна за развитие. Зоните за въздействие са подбрани така, че всяка 

дейност, която общината планира да извърши да може да бъде съотнесена към 

определената зона, като поради спецификата си определени дейности са 

съотносими към повече от една зона, което онагледява интегритета, който е в 

основата на разработването на ПИРО. Община Пирдоп  попада в 4-то ниво 

според НКПР и поради това, при разработването на зоните за прилагане на 

интегриран подход не са определени градски зони за въздействие. 

 Тъй като ПИРО обхваща обобщена информация заместваща плановете за 

интегрирано градско възстановяване и развитие и общинските планове за 

развитие, при определянето на зоните за въздействие са предвидени освен 

териториални зони и зони със секторен характер. Що се отнася до постигането на 
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интегрираното развитие на общината, освен въздействието върху територии е 

предвидено и секторно въздействие, за да се гарантира цялостен подход на 

интегративно влияние, обхващащ всички заложени в плана мерки и дейности. 

Зоните са разработени в унисон с методическите указания за разработване на 

ПИРО и така, че да е възможно коректното попълване на Приложение 1 към 

методиката, което представлява Програма за реализация на ПИРО и изисква 

съотнасянето на всяка дейност към конкретна зона за прилагане на интегриран 

подход. За целите на покриването на изискванията на методическите указания са 

изведени и приоритетните зони за въздействие, който според общинското 

ръководство имат на-силно въздействие върху социалното и икономическо 

развитие на общината. Така разработените зони осигуряват необходимия 

интегритет при прилагането на дейностите и показват нагледно пресечните точки 

на различните зони за развитието на общината и улесняват прилагането на 

процесен подход при управление на ресурсите. 

1. Урбанизирани зони за прилагане на интегриран подход 

  

 Гр. Пирдоп 

 с. Душанци 

  

 Урбанизираните зони за въздействие включват територии в урбанизираната 

градска и селищна част (в рамките на строителните граници на града и 

населените места), градски и селищни  покрайнини или функционални градски и 

селищни зони. Прилагането на интегриран подход ще бъде насочен в следните 

направления:  

 

Предизвикателства: 

- Поддръжка и изграждане на пътна мрежа; 
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- Поддръжка и изграждане на селищна инфраструктура; 

- Поддръжка и изграждане на водоснабдителна и канализационна 
мрежа; 

- Поддръжка на публичните сгради-кметства, читалища, училища, 
детски градини и др. 

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в публичния и 
частния сектор; 

- Поддръжка на гробищни паркове; 

- Поддръжка и изграждане на зони за отдих и спорт; 

- Поддръжка и изграждане на детски площадки; 

- Обособяване и поддръжка на зони за икономически и стопански 
дейности; 

- Поддръжка на културно-исторически обекти; 

- Управление на отпадъците. 

 

2. Междуселищни зони за прилагане на интегриран подход 

 

 Транспортни и пътни мрежи 

 Земеделски земи и парцели 

 

Предизвикателства: 

- Поддръжка и изграждане на междуселищни пътниартерии; 

- Подсигуряване на транспортна свързаност между селищните зони и 
общинския център. 

- Поддръжка и изграждане на селскостопански пътища и 
инфраструктура 

 

3. Секторни зони за прилагане на интегриран подход 

 

 Целта на разработването на секторни зони за въздействие е да покрият 

всички дейности, които общината изпълнява, но не могат да бъдат съотнесени 
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към териториални единици. За разлика от териториалните зони, при които 

дейностите са свързани с рехабилитация, поддръжка, строеж и ремонтни 

дейности, при секторните зони въздействието е съсредоточено към разгръщане 

на компетентности, стратегическо планиране и изграждане на капацитет насочен 

към успешно планиране и разгръщане на процеси, които допълват основните 

извършвани в териториалните зони. Тази диференциация е необходима както за 

цялостното обхващане на всички дейности извършвани в изпълнение на ПИРО, 

така и за да бъдат методическите указания за разработване на ПИРО изпълнени в 

пълнота и цялост. 

Общинската администрация е идентифицирала следните зони за секторно 

въздействие: 

 Образование 

 Здравеопазване 

 Социални услуги 

 Култура 

 Туризъм 

 Развитие на човешките ресурси 

 Икономическо развитие 

 Селско стопанство и земеделие 

 Спорт 

 Енергийна ефективност 

 Опазване на околната среда 

 Стратегическо планиране 

 Гражданско общество и неправителствен сектор 

 

Предизвикателства: 

- Подобряване и модернизиране на образователния процес във 
всички образователни институции в общината и осигуряване на 
достъп до образование за всички; 

- Подобряване на здравните услуги в общината и привличане на 
здравни специалисти; 

- Развитие и подобряване на социалните услуги в общината; 
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- Развитие и стимулиране на културата и културните дейности; 

- Развитие на туризма; 

- Развитие на човешките ресурси за по-добра реализация на пазара на 
труда; 

- Повишаване на административния капацитет на общинската 
администрация; 

- Подпомагане и развитие на спорта; 

- Повишаване на комуникацията с гражданския сектор; 

- Повишаване на енергийната ефективност; 

- Подпомагане на развитието на земеделските и селскостопански 
производители. 

 

4. Междуобщински зони за прилагане на интегриран подход 

 

 Транспортни и пътни мрежи 

 Земеделски земи и терени 

 

Предизвикателства: 

- Поддръжка и изграждане на междуобщински пътниартерии; 

- Подсигуряване на транспортна свързаност между община Пирдоп и 
съседните общини; 

- Поддръжка и изграждане на селскостопански пътища и 
инфраструктура 

 

5. Защитени зони 

 

 Гора „Арнея“- обща площ 1008,132 дка. 
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6. Зони с общо предназначение 

 

 Гори 

В тези територии са обединени: 
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Стопански и защитни гори с основно дървопроизводителни, средообразуващи 

(регулиране на климата), водоохранни, противоерозионни и мелиоративни 

функции. Към този тип ландшафт спадат и териториите около водни течения и 

обекти, заети с влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и 

засилва изразителността на бреговия силует. 

 Горски земи 

Този тип територии са част от горските територии и включват земите за 

залесяване и не дървопроизводителните земи които са част от горските 

територии. 

 Специални гори с рекреационно значение 

 

 В тази категория се включват рекреационни (курортни гори и местности , 

горски паркове и зелени зони извън урбанизираните територии (населени места и 

селищни образувания) . Гори в защитени територии (горите и земите от горския 

фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда на Закона за 

защитените територии, и в защитените зони, обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие). Горски територии свързани с отдих и туризъм с 

допустимо обслужващо строителство съвместимо с основното предназначение на 

специалните горски територии с рекреационно значение. В специалните горски 

територии не се допуска промяна на предназначението на териториите с цел 

обитаване, производствени и складови дейности. Инфраструктурата на отдиха и 

туризма (алеи, заслони, поставяеми елементи и оборудване – пейки, маси, 

огнища, детски съоръжения и др.) се изгражда по правилата на чл. 152 от ЗГ без 

смяна предназначението на горите. 

 

 Зони за отдих и спорт  
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7. Таблично представяне на зоните за прилагане на интегриран 

подход 

Таблично представяне на зоните за прилагане на интегриран 

подход 

Урбанизирани селищни зони  Гр. Пирдоп 
 С. Душанци 

Междуселищни зони  Транспортни и пътни мрежи 
 Земеделски земи и терени 

Секторни зони  Образование 
 Здравеопазване 
 Социални услуги 
 Култура 
 Туризъм 
 Развитие на човешките 

ресурси 
 Икономическо развитие 
 Селско стопанство и 

земеделие 
 Спорт 
 Енергийна ефективност 
 Опазване на околната среда 
 Стратегическо планиране 
 Гражданско общество и 

неправителствен сектор 

Междуобщински зони  Транспортни и пътни мрежи 
 Земеделски земи и терени 

Защитени зони  Защитени природни зони за 
опазване на дивите птици 

 Защитени природни зони за 
опазване на местообитания 

 Защитени местности 

Зони с общо предназначение  Гори 
 Горски земи 
 Специални гори с 

рекреационно значение 
 Зони за отдих и спорт 
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8. Приоритетни зони за въздействие 

  

 Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничени ресурси. Подбраните приоритетни зони за 

въздействие са съобразени с реалните потребности за развитието на Община 

Пирдоп ,  които са идентифицирани в следствие направения ситуационен анализ 

и реализирани допитвания до обществеността в изпълнение на приложената към 

ПИРО комуникационна стратегия. 

Приоритетните зони, които е идентифицирала Община Пирдоп  са една 

териториална и няколко секторни както следва: 

1.Урбанизирани селищни територии: 

 подобряване на жизнената и икономическата среда в община Пирдоп 

 привличане на инвеститори  

 развитие на конкурентоспособна икономика. 

2. Секторни зони за прилагане на интегриран подход 

 развитие на туризма  

 повишаване на качеството на човешките ресурси 

 подобряване на образованието 

 намаляване на нивото на безработица в общината  

 предвид ситуацията с пандемичната обстановка и тежките последствия от 

COVID-19, както и необходимостта от поддръжка и ремонт на МБАЛ 

Пирдоп, общинската администрация определя секторна зона 

здравеопазване като приоритетна с фокус подсигуряване на повече 

здравни специалисти, които да полагат грижа за жителите на общината. 

 

VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 
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 Програмата за реализация на ПИРО има задачата на основата на 

поставените стратегически цели и приоритети за развитие на община Пирдоп, 

залегнали в плана, да осигури вътрешната и външна съгласуваност на факторите 

за развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира 

възможностите за финансиране, институционалната подкрепа и техническа 

помощ за изпълнение на плана. Основна цел на програмата за реализация на 

ПИРО е да обвърже ясно и недвусмислено поставените стратегически цели и 

приоритети с идентифицирани конкретни, измерими и изпълними мерки и 

дейности, за изпълнението на които е планиран индикативен бюджет, отговорни 

звена от администрацията и са дефинирани възможните източници на 

финансиране. При изготвянето на програмата за реализация на ПИРО на Община 

Пирдоп  и при определянето на мерките и дейностите, изпълнението на които ще 

доведе до устойчиво и интегрирано развитие на общината, са взети предвид 

направените изводи от ситуационния анализ, извършените в изпълнение на 

комуникационната стратегия теренни проучвания, обществени дебати и 

допитвания до всички заинтересовани страни.  

 Програмата за реализация на ПИРО има 7 годишен период на действие и е 

отворен документ, който може да бъде актуализиран периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализация на плана с цел ефективност и ефикасност 

при изпълнението на целите и приоритетите за развитие. Необходимостта от 

реализация на програмата за изпълнение на ПИРО зависи и от направените 

изводи от междинни и годишни отчети на плана, които са част от действията по 

мониторинг и оценка на изпълнението на плана. Не на последно място, 

програмата за реализация на ПИРО е разработена на база на прилагането на 

интегриран подход. 

 За постигането му е идентифицирана най-целесъобразната комбинация от 

ресурси и мерки и са взети предвид индикативните цели и приоритети на 

европейските програми за периода 2021-2027г. 
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 Мерките, заложени в програмата за реализация на ПИРО, са приложими, 

постижими и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници 

на финансиране. Поради този факт, не могат да бъдат окачествени като 

„пожелателни“ или „потенциални“, а представляват реално планирани дейности и 

поети ангажименти от страна на община Пирдоп .  При оформянето на мерките е 

изпълнена предложената комуникационна стратегия. Мерките не са ограничени 

само до дейности и проектни идеи, а включват и различни дейности и политики за 

реализация на приоритетите на плана. 

 

Компоненти на програмата за реализация на ПИРО: 

- Описание на интегрирания подход и включени мерки в частта цели и 

приоритети в табличен вид по образеца на приложение № 1 към плана 

разработен за община Пирдоп ; 

- Индикативен списък на важните за общината проекти, които ще се 

разработят в рамките на програмата (Приложение №1А), изготвен по 

образец от Методически указания. Списъкът с проекти, които са от по-

голяма важност за развитието на община Пирдоп   и за постигане на целите 

на плана е неразделна част от програмата за реализация на ПИРО. 

Включените в това приложение мерки са от особена важност за развитието 

на общината и изразяват конкретни проекти, за осъществяването на които 

община Пирдоп  има известна степен на проектна готовност. 

- Индикативна финансова таблица отразява обобщена оценка на 

прогнозните ресурси необходими за реализиране на приоритетите на ПИРО 

и е представена таблично. 

 

 Компонентите на програмата за реализация са приложения към Плана за 

интегрирано развитие на община Пирдоп  за периода 2021-2027г. и следва да 

бъдат публикувани и общодостъпни, заедно с основния документ. 
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VII. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА 

ПИРДОП  ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г. 

 

1. Стратегически цели, приоритети и дейности 

Стратегическа цел 1 

 

Подобряване инфраструктурата обслужваща туризма на територията на общината. 

 

Приоритет 1 

 

Подобряване качеството на услугата 

водоснабдяване и канализация 

 

Дейности: 

- Завършване на елементите на 

водния цикъл –водопровод и 

канализация на гр. Пирдоп. 

 

- Изграждане на ПСПВ 

(Пречиствателна станция за 

питейни води), водоприемници, 

резервоари и външни 

водопроводи, като елементи на 

системата за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Приоритет 2 

 

Изграждане и рехабилитация на 

пътната и улична  мрежа и 

привеждането й в съответствие с 

европейските стандарти. 

 

Дейности: 

- Изграждане и рехабилитация на 

пътната и уличната мрежа. 

- Привеждане на пътната мрежа в 

съответствие с европейските 

стандарти. 

Приоритет 3 

 

Дейности: 
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Развитие и модернизация на 

съществуващата енергийна и 

телекомуникационна инфраструктура. 

Използване на оптични технологии. 

 

- Подобряване на изградеността  

и състоянието на 

електропреносната  система 

 

- Завършване и модернизация на 

телекомуникационната мрежа на 

територията на общината. 

 

Приоритет 4 

 

Газификация на гр. Пирдоп.  

 

Дейности: 

 

Газификация на гр. Пирдоп.  

 

Приоритет 5 

Опазване на околната среда и 

устойчиво използване на природните 

ресурси. 

 

Дейности: 

- Ефективно управление на 

отпадъците. Подобряване на 

сметосъбирането и 

сметоизвозването. 

- Въвеждане на ефективен 

контрол върху опазването на 

околната среда. 

 

- Опазване, съхраняване и 

възстановяване на 

биоразнообразието.  

 

- Повишаване на екологичната 

култура на населението. 

 

- Поддържане маркировката на 

пешеходните туристически 
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маршрути. Изграждане  на 

екопътеки. 

 

Приоритет 6 

Разработване на подходящи 

мероприятия, стимулиращи 

риборазвъждането и риболова. 

 

Дейности: 

Разработване на подходящи 

мероприятия, стимулиращи 

риборазвъждането и риболова. 

 

 

Стратегическа цел 2 

Подпомагане на развитието на културен, селски, ловен и екотуризъм 

 

Приоритет 7 

Формиране и маркетинг на местния 

туристически продукт. 

 

Дейности: 

- Създаване на програми и 

механизми за идентифициране 

на местен туристически продукт. 

- Подобряване на взаимовръзката 

историко-културни ценности – 

туризъм, в два аспекта- “Еленска 

базилика”, и мост „Куфарита” в 

с.Душанци. 

 

- Довършване на 

реставрационните работи в 

църква ”Свето Успение 

Богородично” гр. Пирдоп. 

 

- Издаване на рекламно-

информационни материали. 
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- Рекламна кампания за 

популяризиране туристическия 

потенциал на общината. 

 

- Категоризиране на частните 

квартири. 

 

- Участие в проекти за развитие 

на културен туризъм.  

 

- Реставрация на паметници на 

културата. 

 

- Мост на река Куфарита. 

- Изграждане на културно-

исторически комплекс “ 

ЕЛЕНСКА БАЗИЛИКА” 

 

- Църква “Св. Успение   

Богородично”. 

 

- Реконструкция на туристическа 

спалня  “ Здравец”. 

 

Приоритет 2 

 

Изграждане на информационни 

центрове оборудвани с компютърни 

зали и за осъществяване на 

свързаност с побратимени градове.       
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Приоритет 3 

 

Реконструкция на спортен комплекс – 

Пирдоп, включващо модернизация на 

стадион, спортна зала, басейни и 

изграждане  на кортове за тенис. 

 

 

Приоритет 4 

 

Разработване на туристически 

дестинации, преминаващи през 

“Еленска базилика”,  мост „Куфарита“ в 

с. Душанци и други интересни 

туристически дестинации, екопътеки,  

културни и исторически места и 

обекти. 

 

 

Приоритет 5 

Насърчаване развитието на малкия и 

среден бизнес в областта на туризма 

 

Дейности: 

- Стимулиране на частната 

инициатива , чрез въвеждане на 

забравени местни традиции и 

дейности и тяхното доразвиване 

с оглед привличане на 

туристическия поток. 

 

- Консултантска и методическа 

подкрепа на предприемачите в 

туризма при разработване на 

проекти в областта на туризма и 
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стартиране на туристически 

бизнес. 

 

- Опит на добрите практики- 

запознаване на бизнеса с опита 

на сродни общини и избягване 

на вече допуснати грешки. 

 

- Интегриране на туризма с други 

стопански дейности,  чрез 

използване на всички 

възможности в процеса на 

привличане на потенциални 

туристи. 

 

 

2. Организационни мерки за стимулиране на развитието на туризма в 

община Пирдоп 

 

- Предлагане на туристическия продукт на всички регионални, национални и 

други туристически борси. 

- Запознаване на професионалистите в бранша с предлагания туристически 

потенциал на общината и възможностите за практикуване на различните 

видове туризъм. 

- Включване на общината в разработването на регионалните планове за 

управление на туристическия поток и разработване на общи проекти с 

други общини. 
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- Разработване на цялостна информационна система и поставяне на 

указателни табели за местонахождението на природните, културно-

исторически и туристически обекти в общината. 

- Популяризиране на културно-историческото ни наследство с цел развиване 

на културен туризъм. 

- Разкриване на малки семейни хотели  или къщи за гости ,  позволяващи 

развиване на селски туризъм. 

- Разработване на специализирана туристическа информация за ученици и 

използване възможностите за запознаване  на подрастващите  със 

забележителностите на общината. 

- Включване на отдел “Туризъм”  ” в информационния сайт на общината. 

 

 

VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
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 Настоящото изменение на климата на планетата променя света. През 

последните две десетилетия бяха регистрирани 18-те най-топли години, откакто 

съществуват измервания, и екстремни метеорологични явления като горски 

пожари, големи горещини и наводнения, които зачестяват все повече в Европа и 

на други места. 

 Учените предупреждават, че без спешни действия глобалното затопляне 

вероятно ще надхвърли до 2060 г. с 2°C нивата от периода преди 

индустриализацията, а към края на века може дори да достигне 5°C. 

 Подобно повишаване на температурата в световен мащаб ще има 

опустошително въздействие върху природата, което ще доведе до необратими 

промени на много екосистеми и до последваща загуба на биологично 

разнообразие. По-високите температури и по-интензивните метеорологични 

явления ще доведат също до огромни разходи за икономиката на ЕС и ще 

възпрепятстват способността на страните да произвеждат храни. 

 Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква 

глобален отговор. ЕС е една от организациите, подписали Парижкото 

споразумение, целта на което е да се ограничи глобалното затопляне значително 

под 2°C и да се положат усилия за ограничаването му до 1,5°C. 

 Държавите от ЕС одобриха целта до 2050 г. да бъде постигната 

неутралност по отношение на климата в съответствие с Парижкото споразумение. 

Постигането на тази цел ще изисква трансформация на обществото и 

икономиката на Европа, която ще трябва да бъде икономически ефективна и 

справедлива, а така също и социално балансирана. 

 Всичко това очертава централното място, което ще заема в предстоящите 

години темата за изменението на климата, смекчаване на негативните последици 

и адаптацията към тези изменения. Доколкото това изменение дава пряко и 

непосредствено отражение, както в икономическия и социален живот на хората, 
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така и върху човешкото здраве и качеството на живот, следва да се постигне 

синергия и интегриран подход при очертаването на планове и политики, като те 

бъдат съобразявани с основно набелязаните цели за ограничаване на 

негативните последици от климатичните промени. 

 

            Основните инвестиционни насоки на ЕС относно финансирането по 

линия на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. за България по Цел 

на политиката 2: Нисковъглеродна и по-зелена Европа(чист и справедлив 

енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, адаптиране към 

изменението на климата и превенция на риска), са във връзка с набелязани нужди 

от инвестиции с висок приоритет с цел насърчаване на мерките за енергийна 

ефективност, подобряване на ефективността на ресурсите и управлението на 

отпадъците и насърчаване на прехода към кръгова икономика. И по-специално: 

- подкрепяне на мерките за енергийна ефективност, насочени предимно към 

намаляване на замърсяването на въздуха; 

- подобряване на енергийната ефективност в промишлените малки и средни 

предприятия, включително техните помещения, инсталации и процеси; 

- подобряване на енергийната ефективност на сградите - с основен акцент 

върху обществените сгради; 

- преминаване към най-високите стъпала на йерархията на управление на 

отпадъците, включително инфраструктурата: предотвратяване на 

генерирането на отпадъци, повторно използване и рециклиране на 

отпадъците и разширяване на системата за разделно събиране на 

отпадъци; 

- повишаване на ефективността на ресурсите и насърчаване на кръговата 
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икономика, включително разработване на алтернативи на суровините и 

използване на рециклираните материали като суровини; 

- подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, 

мониторинга на отпадъците и потоците от материали; 

- повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във 

връзка с устойчивото потребление, както и относно съпътстващите ги мерки 

с акцент върху икономическите инструменти. 

 

 

 

1. Основни цели, приоритети и политики на ЕС във връзка с 

изменение на климата 

 Европейският съюз (ЕС) е сред водещите основни икономики, когато става 

въпрос за справяне с емисиите на парникови газове. До 2018 г. той е намалил 

емисиите на парникови газове с 23 % в сравнение с нивата от 1990 г. и е поел 

ангажимент да постигне намаление от 40 % до 2030 г. През декември 2019 г. 

Европейската комисия представи европейския зелен пакт - пакет от мерки, 

насочени към увеличаване на амбицията на ЕС за намаляване на емисиите на 

парникови газове за 2030 г., и намаляване на въглеродните емисии на 

икономиката на ЕС до 2050 г. в съответствие с ангажиментите, поети по 

Парижкото споразумение. 
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 1. 1. Общ контекст 

 

1.1.1. Глобалното затопляне 

 

 Без политики за допълнително намаляване на емисиите средната 

температура в световен мащаб се очаква да се увеличи между 1,1°C и 6,4°C в 

течение на този век. Човешките дейности като използването на изкопаеми горива, 

обезлесяването и селското стопанство водят до емисии на въглероден диоксид 

(CO2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O) и флуор въглеводороди. Тези 

парникови газове улавят топлината, която се излъчва от земната повърхност, и ѝ 

пречат да се освободи в космическото пространство, като причиняват по този 

начин „глобално затопляне”. 

 

2.1.2. Въздействие на изменението на климата 

 

 Глобалното затопляне доведе и ще продължава да води до повече 

екстремни метеорологични явления (като наводнения, суша, обилни валежи и 

горещи вълни), горски пожари, недостиг на водни ресурси, изчезване на ледници 

и покачване на морското равнище, промени в структурата на разпространение и 

дори изчезване на фауна и флора, болести и вредители по растенията, недостиг 

на храна и питейна вода и миграция на хора, бягащи от тези опасности. Науката 

показва, че рисковете от необратима и катастрофална промяна силно ще се 

увеличат, ако глобалното затопляне се повиши с повече от 2°C или дори с 1,5°C в 

сравнение с нивата преди индустриализацията. 
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1.1.3. Адаптиране към изменението на климата 

  

 Действията за адаптиране към изменението на климата варират от леки и 

нескъпоструващи мерки (опазване на водните ресурси, сеитбооборот, използване 

на устойчиви на суша сортове, обществено планиране и повишаване на 

информираността на обществеността) до скъпоструващи мерки за защита и 

преместване (увеличаване на височината на диги, преместване на пристанища, 

промишлени центрове и хора далеч от ниско разположени крайбрежни зони и 

алувиални долини). Стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата 

има за цел Европа да стане по-устойчива на климатичните изменения. Тя 

насърчава по-добра координация и по-голям обмен на информация между 

държавите членки и способства за интегриране на мерките за адаптиране във 

всички съответни политики на ЕС. 

1.2. Усилия на ЕС за борба с изменението на климата 

 Чрез своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., която 

представлява също така неговите ангажименти по Парижкото споразумение, ЕС 

се ангажира със следните цели, които да бъдат постигнати до 2030 г. 

 

Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в 
сравнение с 1990 г.; 

Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%; 

Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% 
от брутното крайно потребление на енергия в ЕС; 

Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна 
свързаност между държавите членки 
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1.3. България в контекста на европейската политика по 

предотвратяване изменение на климата и адаптация към промените в 

климата 

 

1.3.1. Национална програма за развитие България 2030 (НПРБ)  

 

 НПРБ е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията 

на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, като 

основна ос на развитие е посочена „Зелена и устойчива България“. 

В рамките на тази ос са определени три национални приоритета: 

 Кръгова и нисковъглеродна икономика 

 Чист въздух и биоразнообразие 

 Устойчиво селско стопанство 

 

1.3.2. Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата 

  

 С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и 

изпълнение на стратегията на Енергийния съюз, Министерството на енергетиката, 

съвместно с Министерството на околната среда и водите изготвиха Интегриран 

национален план в областта на енергетиката и климата - в съответствие с 

изискванията на Регламент(ЕС) 2018/19991. 
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 Към 2015 г. повече от 74% от емисиите парникови газове са от енергийния 

сектор, трансформацията на този сектор има ключова роля за намалението на ПГ 

като цяло. Значителен принос за намаляването на емисиите на парникови газове 

имат мерките, водещи до увеличаване на ЕЕ в производството на енергия, 

промишлеността и домакинствата, ВЕИ в производството на енергия и ВЕИ в 

транспорта, както и промените, предвидени във вътрешния енергиен пазар. 

 Резултатите от моделирането показват, че нивата на парникови газове в 

енергийния сектор намаляват с около 19% до 2030 г. в сравнение с базовата 

година за моделиране - 2015 г. Това може да се обясни със значителния спад в 

производството на първична енергия от твърди горива, запазващата се роля на 

производството на първична енергия от ядрено гориво, използването на природен 

газ и увеличаване на възобновяемите енергийни източници (като слънчева 

енергия, вятърна енергия и биомаса), съчетани с повишена енергийна 

ефективност в жилищния, промишления и енергийния сектор. 

 Очакваният принос на България за постигане на целите на Европейския 

съюз до 2030 г. е обобщен в таблицата по-долу: 

 

Възобновяеми енергийни източници 

Национална цел за дял на енергия от ВИ в 
брутното крайно потребление на енергия до 
2030 г. 

27.09% 

ВИ -Е 30.33% 

ВИ-ТЕ и ЕО 42.60% 

ВИ –транспорт 14.20% 

Енергийна ефективност 

Намаляване на първичното енергийно 
потребление в сравнение с базовата прогноза 
PRIMES 2007 

27.89% 
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Намаляване на крайното енергийно 
потребление в сравнение с базовата прогноза 
PRIMES 2007 

31.67% 

Първично потребление на енергия 17466 ktoe 

Крайно потребление на енергия 10 318 ktoe 

Емисии на парникови газове 

Национална цел за намаляване на емисиите 
на ПГ до 2030 г. спрямо 2005 г. за секторите 
извън ЕСТЕ (сграден фонд, селско 
стопанство, отпадъци и транспорт), съгласно 
Регламент (ЕС) № 2018/842 за 
задължителните годишни намаления на 
емисиите на парникови газове за държавите 
членки през периода 2021-2030 г. 

0% 

Национална цел в сектор Земеползване, 
промените в земеползването и горското 
стопанство, съгласно Регламент (ЕС) № 
2018/841 за включването на емисиите и 
поглъщанията на парникови газове от 
земеползването, промените в земеползването 
и горското стопанство в рамката в областта на 
климата и енергетиката до 2030 г. 

за периодите 2021—2025 г. и 
2026—2030 г. емисиите на ПГ 
да не надхвърлят 
поглъщанията, изчислени като 
сбора на общите емисии и на 
общите поглъщания на нейна 
територия общо във всички 
отчетни категории площи (№-
debitcommitment) 

Ниво на междусистемна електроенергийна 
свързаност  

15% 

 

 

2.3.3. Секторни политики за ограничаване изменението на климата 

 

Сектор „Транспорт“ 

 

Основните цели на политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в 

сектор Транспорт са: 
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 Насърчаване на производството и потреблението на електрически и други 

екологични превозни средства; 

 Ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане на електрически и 

хибридни автомобили; 

 Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, свързани с 

екологични превозни средства; 

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността, изграждане 

на капацитет на заинтересованите страни по отношение на развитието на 

устойчивата мобилност. 

 Поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура; 

 Мерките в транспортния сектор с непосредствено действие са, както 

следва: 

 Рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура 

за осигуряване на оптимална скорост и оптимални режими на управление 

на автомобилните двигатели; 

 Въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната и 

градската пътна мрежа; 

 Увеличаване дела на обществения електрически транспорт - железопътен, 

тролейбусен, трамваен, метро; 

 Разработване и изграждане на интермодални терминали за комбиниран 

транспорт; 

 Увеличаване на дела на биогоривата. 
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 Интелигентните транспортни системи (ИТС) обхващат широка гама от 

технически решения, предназначени да подобрят транспорта, като 

подобрят мобилността и повишат безопасността на движението по 

пътищата. Телематиката (комбинация от телекомуникации и информатика) 

използва усъвършенствани технологии, за да отговори на нуждите на 

транспорта. Интелигентните транспортни системи и телематичните 

решения спомагат за подобряване на безопасността по пътищата, 

насърчават ефективността на използваната съществуваща инфраструктура 

и допринасят за намаляване на замърсяването на околната среда чрез 

контролиране на трафика и управление на обема на трафика; 

 Интелигентните транспортни системи в градските условия могат да 

включват интегрирано управление на таксите за обществен транспорт, 

засилено управление на взаимоотношенията с клиентите, прогнози за 

трафика, подобрено управление на трафика, информация за пътниците и 

събиране на пътни такси. 

 

Сектор „Индустрия“ 

 
Мерките в индустриалния сектор са насочени към: 

 По-висока енергийна ефективност в промишлеността и намаляване на 

топлинните загуби; 

 Увеличаване използването на природен газ в промишлеността чрез нова 

газова инфраструктура; 

 Използване на алтернативни горива; 

 Създаване на технологичен парк - въвеждане на стимули за насърчаване 

на частния сектор да инвестира в научноизследователска и развойна 
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дейност и иновации на широко използвани производствени методи, 

насочени към оптимална ефективност на ресурсите; 

 Насърчаване на обмена на добри практики между предприятията по 

отношение на ефективното използване на суровините в производството; 

 Системи за мониторинг за използване на енергия в промишлеността; 

 Одити за енергийна ефективност и изпълнение на предписаните мерки. 

 Освен Европейската схема за търговия с емисии, така и европейското 

законодателство относно промишлените емисии (комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването), намаляване на 

флуорираните парникови газове и контролиране на веществата, които 

разрушават озоновия слой, също допринасят за намаляване на емисиите 

на ПГ и вредни вещества във въздуха. 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

 

 Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) 

регламентира държавната подкрепа за земеделските производители по 

отношение на изпълнението на мерките, включени в Националния план за 

развитие на земеделието и селските райони. Помощта се предоставя на 

земеделски производители, които оперират и са регистрирани в райони в 

неравностойно положение или в райони, обхванати от мрежата "Натура 

2000". 

 ЗПЗП регламентира някои от дейностите, чрез които могат да бъдат 

приложени мерките, предвидени за селското стопанство, както и 

дейностите, свързани с производството на биогорива. 
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 ЗПЗП е законът, който регламентира основния финансов механизъм за 

управление на селскостопанските дейности. Повечето от предложенията за 

въвеждане на добри практики и иновативни решения могат да бъдат 

приложени чрез финансовите механизми, регулирани от ЗПЗП. 

 Законът за защита на земеделските земи позволява промяна на 

предназначението на земеделската земя само в определени специфични 

случаи. 

 Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи 

е забранено. Потребителите на земеделска земя са отговорни за 

изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделската 

земя и трябва да участват в тяхното гасене. 

 Собствениците и ползвателите на земеделска земя имат право на данъчни 

и кредитни преференции при изпълнение на задължителното ограничаване 

на използването на земеделските земи, както и при изпълнение на проекти 

за възстановяване и подобряване на плодородието на земеделските земи. 

 Едно от основните предизвикателства, пред които е изправена ОСП, е 

намирането на решение на все по-влошените производствени условия в 

селското стопанство поради изменението на климата и необходимостта 

земеделските стопани да намалят своя дял от парниковите газове, да 

играят активна роля за смекчаване на изменението на климата и за 

предоставяне на енергия от възобновяеми източници. 

 

Въз основа на анализа на основните източници на емисии в селското стопанство 

се определят следните две основни цели: 

 Намаляване и/или оптимизиране на емисиите от селскостопанския 

сектор; 
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 Повишаване на осведомеността и познанията както на фермерите, така 

и на администрацията по отношение на действията и въздействието 

им върху изменението на климата. 

 

До тези основни цели се отнасят следните приоритети: 

 Намаляване на емисиите от земеделска земя; 

 Намаляване на емисиите на метан от биологичната ферментация в 

животновъдството; 

 Подобряване управлението на оборския тор; 

 Оптимизиране на използването на растителни остатъци в селското 

стопанство; 

 Подобряване на управлението на оризовите полета и технологиите за 

производство на ориз; 

 Подобряване на познанията на земеделските стопани и администрацията 

по отношение на намаляването на емисиите от сектора на селското 

стопанство. 

 Мерките, предвидени в Третия национален план за действие за изменение 

на климата, които са предвидени да продължат до 2030 г., и Националната 

програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г., включват: 

 Стимулиране използването на подходящи сеитбообороти, особено с 

азотфиксиращи култури; 

 Управление на деградирали земеделски земи чрез: 
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 Биологична рекултивация с типични за региона тревни видове и прилагане 

на мерки за контрол на ерозията и методи за обработка на почвата; 

 Въвеждане на технологии за напояване и спестяване на вода и енергия, 

насърчаване на екстензивното земеделие; 

 Мерки за намаляване на метановите емисии от биологичната ферментация 

в животновъдството; 

 Подобряване на управлението и използването на оборския тор; 

 Въвеждане на нисковъглеродни практики за обработка на оборски тор, 

напр. компостиране, превръщане на оборския тор в биогаз при анаеробни 

условия; 

 Подобряване на осведомеността и знанията на земеделските 

производители относно възможната употреба на растителни остатъци и 

заплахите, породени от изгарянето на стърнища; 

 Прилагане на Правила за добра селскостопанска практика за контрол на 

емисиите на амоняк, изпускани във въздуха от селскостопански източници, 

въз основа на Рамковия кодекс на ИКЕ на ООН за добра селскостопанска 

практика за намаляване на емисиите на амоняк: 

 Добри практики за прилагане на торове/оборски тор с ниски емисии и 

засилване на прилагането на Директивата за нитратите); 

 Добри практики за управление на животински тор. 
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Сектор „Управление на отпадъците“ 

 
Мерките от Третия национален план за действие за изменение на климата 

2013 -2020 г., които се предвиждат да бъдат продължени и надградени до 2030 г. 

 

- Продължаване и увеличаване на разделното събиране на „зелени“ 

отпадъци в общините; 

- Улавяне и изгаряне на биогаз във всички нови и съществуващи регионални 

депа; 

- Улавяне и изгаряне на биогаз в стари общински депа за затваряне; 

- Оценка на енергийния потенциал на биогаза от депата, които се планират 

да бъдат затворени; 

- Въвеждане на анаеробна стабилизация на утайки с улавяне и изгаряне на 

биогаз в нови инсталации и инсталации в процес на реконструкция в 

населени места с над 20000 еквивалента на населението; 

- Изграждане на общински съоръжения за оползотворяване на 

биоразградими отпадъци, с производство на енергия и компост; 

- Въвеждане на диференцирани такси за генерираните отпадъци. 

 Основните цели в сектора са изложени подробно в Националния план за 

управление на отпадъците 2014-2020 г., както и в подробните програми и мерки за 

постигане на целите. Предвижда се планът и конкретните програми да бъдат 

актуализирани, а изпълнението на ключовите цели да бъде продължено и 

засилено в периода 2021-2030 г. 
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 Основните цели предвиждат значително увеличение на процента на 

отпадъците за оползотворяване и рециклиране през годините, използване на 

значителния потенциал в България за подобряване на предотвратяването и 

управлението на отпадъците. 

Предполага се, че изпълнението на следните програми от мерки ще продължи 

като част от изпълнението на националния план: 

- Национална програма за предотвратяване на отпадъците; 

- Програма за постигане на целите за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на битови отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; 

- Програма за постигане на целите за биоразградими отпадъци; 

- Програма за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци; 

- Програма за подобряване на йерархията на управление на други потоци от 

отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата. 

 Изпълнение на количествените цели за разделно събиране, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци. 

 Целта е да се намалят депата на биоразградими отпадъци и да се ограничи 

количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци, като е 

предвидено да бъдат разширени и модернизирани. 

Други мерки 

 Мерки по Трети национален план за действие за изменение на климата 

(2013-2020 г.) -удължени до 2030 г.: 

- Реконструкция на когенерационни инсталации и котли за централно 

отопление с турбини на природен газ; 
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- Намаляване на загубите от разпределителните и преносните мрежи; 

- Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи; 

- Заместване на горивата -от въглища на природен газ; 

- Увеличаване на високоефективното комбинирано производство; 

- Увеличаване на дела на отоплението и охлаждането въз основа на 

възобновяеми енергийни източници; 

- Подобряване на ефективността на производството в съществуващите 

въглищни електроцентрали. 

Обобщени политики и мерки за битовия и обществен сектор: 

- Газоснабдяване на домакинствата; 

- Монтаж на слънчеви колектори; 

- Изпълнение на мерките в Националната програма за ускорена газификация 

(НПУГ) в България; 

- Обновяване (саниране) до определения годишен процент на обществените 

и държавни сгради (с обща площ над 250 квадратни метра) след влизането 

в сила на Директивата за енергийна ефективност; 

- Въвеждане на задължителна схема за енергийна ефективност (намаляване 

на потреблението на гориво и енергия в консумацията на крайно 

потребление на енергия); 

- Ускоряване на датата, на която да влезе в сила Регламентът за екодизайна 

2015/1185 и въвеждане на задължително, ускорено прекратяване на 

традиционните замърсяващи отоплителни уреди (печки) в съответствие с 
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Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 

г.; 

- Въвеждане на стандарт за качество на горивата за въглища (в национален 

мащаб), сурогатни мерки за намаляване на съдържанието на влага в дърва 

за огрев, използвани в общини, които не отговарят на критериите за 

качество на въздуха PM10 и, евентуално, на максимален стандарт на 

съдържание на влага за дърва за огрев, в съответствие с Националния 

контрол на замърсяването на въздуха Програма 2020-2030 г.; 

- Домакинствата, засегнати от задължителното прекратяване на 

традиционните печки за преминаване към отопление с природен газ 

(повторно свързване и нови връзки), централно отопление (повторно 

свързване и нови връзки) или отоплителни уреди, отговарящи на 

екодизайна), в съответствие с Националната програма за контрол на 

замърсяването на въздуха 2020-2030 г. 

-  

Сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство 

- Закон за горите. Горските дейности са обект на планиране. Планирането на 

горите се осъществява на три нива и включва Национална стратегия за 

развитие на горите и стратегически план за развитие на горите, областни 

планове за развитие на горските територии и горските планове и програми. 

Плановете и програмите за управление на горите определят допустимото 

ниво на използване на горските ресурси и насоките за постигане на целите 

за управление на горите за период от 10 години. ЗГ забранява 

намаляването на общия процент на горската земя в страната. Промяната 

на използването на земята в горските територии е възможна само в 

определени конкретни случаи. 
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- Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 

за периода 2013-2020 г. Стратегическият документ отразява европейските и 

национални политики и стратегически документи, свързани с горите и 

горското стопанство в България,. 

- Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. (СПРГС) 

Този план залага следните оперативни цели: 

- Оперативна цел 1: „Увеличаване на горската площ, дървесните запаси и 

запасите от въглерод в горските територии“; 

- Оперативна цел 2: „Подобряване на управлението и използването на 

горите“; 

- Оперативна цел 3: „Повишаване ефективността на предотвратяването и 

борбата с горските пожари и незаконните дейности в горите“; 

- Оперативна цел 4: „Увеличаване на устойчивостта и адаптивността на 

горските екосистеми към изменението на климата“. 

- Горепосочените оперативни цели и дейности се очаква да имат директен и 

понякога непряк положителен ефект както върху адаптирането на горските 

екосистеми към изменението на климата, така и върху намаляването на 

отрицателното въздействие на изменението на климата, включително 

чрез увеличаване на усвояването на парникови газове от 

атмосферата. 

Съществуващите разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи предвиждат, че решението на Общинския съвет определя 

ежегодно правилата за ползване на ливади и пасища. Тези разпоредби 

съдържат: 

- План за действие в перспектива за паша; 
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- Части от тревни площи и пасища, главно за косене; 

- Мерки за опазване, поддържане и подобряване на пасищата, като 

почистване на храсти и други нежелани растителни видове, 

противоерозионни дейности, торене, временно ограждане; 

- Части от тревни площи и пасища за изкуствени пасища за засаждане с 

подходящи тревни смеси; 

- Начин на използване, забрани и ограничения в зависимост от особеностите 

на ландшафта, почвата, климата и други природни условия. 

- По отношение на обработваемите земи, съгласно чл. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи се регламентира, че 

ерозиралите, замърсени, солени, кисели и водоподземни земеделски земи 

се възстановяват и подобряват въз основа на набор от дейности или 

технологии, които действат въз основа на предварително проектирани, 

координирани и одобрени технологии и проекти, одобрени от Експертен 

съвет. Долините, кариерите и другите райони с нарушен почвен профил, 

пепелници, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци, стари 

речни корита, пътища на изоставени канали, пътища, железопътни линии и 

строителни площадки след разкомплектоване на инженерно оборудване, 

облицовки и надстройки подлежат на рекултивация. 

- Процедурата за използване на хумус след отнемането му, рекултивацията, 

подобрението на земята и приемането на рекултивираните площи са 

определени в Наредба № 26 за рекултивация на земите, подобряване на 

нископродуктивните земи, отнемане и оползотворяване на хумусния слой. 

Един от основните стратегически документи, съдържащи мерки за 

земеползването, промяна в земеползването и горското стопанство, е 
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Националният план за действие по изменение на климата 2013-2020 г., 

чиито мерки ще продължат да се прилагат и след 2030 г.: 

- Използване на "незалесени площи, предназначени за залесяване" в 

горските територии; 

- Залесяване на изоставена земеделска земя, голи и обезлесени площи, 

ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии; 

- Увеличаване на площта за градски и крайградски паркове и зелени зони; 

- Възстановяване и устойчиво управление на влажните зони. Защита и 

опазване на влажните зони в горските територии, торфищата, блатата; 

- Възстановяване и поддръжка на защитни горски пояси и ново 

противоерозионно залесяване; 

- Увеличаване на плътността в изброените природни и изкуствени 

насаждения. 

 

2. Приоритетни мерки за предотвратяване изменението на климата 

  

 С оглед на значителния обем от приложими нормативни актове на 

вътрешното и общностно право и богат инструментариум от мерки за постигане 

на поставените цели на ЕС в областта на ПИК, към настоящия документ са 

разработени набор от приоритетни, ефективни и реалистични мерки за ПИК, 

приложими на ниво Община. Същите са базирани на глобалните и европейски 

тенденции, но отчитат финансовия ресурс и капацитет в общините, поради което 

са концентрирани към основен набор от мерки, които,  предприети в краткосрочен 

порядък, ще окажат своето положително въздействие върху климата и околната 

среда. 
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Местните власти имат ключова роля в насърчаването на хората да се 

адаптират към изменението на климата. Държавите членки на ЕС, региони, 

общини и общности биха могли да преодолеят информационната празнина чрез 

обмен на знания и най-добри практики относно мерките за адаптация. 

 

МЕРКИ ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

ПРИОРИТЕТ 1- Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на 
енергийната ефективност в общинския сектор 

Цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради  

Енергийни обследвания (ЕО) и 
сертифициране на сгради - 
общинска собственост; 

Подобряване комфорта на обитаване в 
обществените сгради и постигане на 
нормативно определените параметри 
на средата за отопление и осветление;  

Реконструкция и обновяване на 
съществуващата общинска 
социална, културна, образователна 
и административна инфраструктура 
и въвеждане на пакети от 
енергоспестяващи мерки; 

Оптимизиране на бюджетните разходи, 
в резултат на постигнатите икономии 
на енергия от изпълнените 
енергоефективни мерки, спрямо 
нормативно определените за 
предходни периоди; 

Подобряване на системите за 
контрол и мониторинг на 
потреблението на енергия от 
сградния фонд – общинска 
собственост; 

Удължен експлоатационен срок на 
публичната инфраструктура и на 
инсталации и съоръжения; 

Периодични проверки за 
ефективността на работата на 
енергийните котли и климатични 
инсталации 

Намаляване на въглеродните емисии 
от публичната инфраструктура. 

Цел 1.2: Обновяване на системата за улично осветление 

Изготвяне и изпълнение на проект 
за ремонт на съществуващото и 
изграждане на ново енергийно 
ефективно улично осветление;  

Подобряване на качеството и 
ефективността на уличното 
осветление и привеждането му в 
съответствие с енергийните норми;  

Поетапно изграждане на автономно 
енергоспестяващо улично 
осветление в проблемни жилищни 
райони и участъци;  

Намаляване на бюджетните разходи за 
електроенергия за улично осветление;  

Разработване на ефективни системи 
за поддържане и експлоатация на 
уличното осветление, включително 

Подобряване на безопасността и 
физическите характеристики на 
селищната среда;  
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и с участието на гражданите.   
Намаляване на въглеродните емисии, 
генерирани от уличното осветление 

Цел 1.3: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми 
източници в публичния сектор  

Монтиране на слънчеви колектори 
за осигуряване на битово горещо 
водоснабдяване;  

Подобрени енергийни характеристики 
на общинския сграден фонд и 
подобрен топлинен комфорт на 
обитаване; 

Монтиране на фотоволтаични 
панели на покриви и фасади на 
сгради – общинска собственост, за 
производство на електроенергия за 
собствени нужди ;  

Подобрени енергийни характеристики 
на общинския сграден фонд 

Разработване и прилагане на мерки 
за въвеждане на хибридно улично 
осветление.  

Намаляване разходите за енергия за 
отопление и осветление в публичния 
сектор;  

Разработване на механизми за 
публично-частно партньорство за 
изграждане и за използване на BE 
на територията на общината 

Намаляване на въглеродните емисии, 
генерирани от публичния сектор.  

Цел 1.5: Информационни и организационни мерки в областта на 
енергийната ефективност 

Създаване на база данни и система 
за отчитане, анализ и контрол на 
енергопотреблението на 
територията на общината;  

Структуриране на информация за 
енергийната ефективност във формат, 
удобен и достъпен за потребителите; 

Разработване на краткосрочни и 
дългосрочни общински програми за 
ЕЕ в съответствие с националната 
енергийна стратегия  

Повишаване на знанията на 
обществеността относно енергийната 
ефективност; 

Организиране и провеждане на 
информационни кампании относно 
ефективното отопление и класовете 
енергийни уреди 

Намаляване разходите за енергия за 
отопление и осветление в публичния 
сектор;  

Разпространение на информация за 
възможности за намаляване 
количеството на отпадъците; 

Намаляване на въглеродните емисии, 
генерирани от публичния сектор. ; 

Разработване и въвеждане на 
програма за обучение в училищна и 
извънучилищна среда; 

Повишаване на квалификацията и 
познанията на администрацията и 
гражданите в областта на енергийната 
ефективност; 

Обособяване на структурно звено за 
координация, планиране, 

Постигане на устойчив прогрес в 
областта на прилагане на енергийната 
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реализация и мониторинг на 
устойчиви енергийни политики на 
местно ниво; 
 
Организиране на лекции относно 
измененията в климата, очакваните 
отражения върху живота и 
икономическите дейности, 
международните инициативи, 
програми и задължения, факторите, 
които причиняват; 
 
 
Създаване на информационна 
система за потенциални източници 
на финансиране - структурни 
фондове, международни и 
национални програми, включително 
ЕСКО; 
 
 
 

ефективност 

ПРИОРИТЕТ 2 - Повишаване на енергийната ефективност в жилищните 
сгради и личния транспорт на територията на общината 

Цел 2.1: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния 
сграден фонд 

Извършване на обследвания за 
енергийна ефективност на 
жилищните сгради на територията 
на общината;  

Подобрени енергийни характеристики 
на жилищния сграден фонд и подобрен 
топлинен комфорт на обитаване; План 
за действие за устойчиво енергийно 
развитие на общината 

Въвеждане на пакети от мерки за 
енергийна ефективност в 
жилищните сгради на територията 
на общината, приоритетно на 
многофамилните жилищни сгради; 

Намаляване на годишните финансови 
разходи за енергия на домакинствата;  

Разработване и прилагане на местни 
финансови механизми в подкрепа 
на въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни 
жилищни сгради;  

 Удължен живот на енергийно 
обновените сгради и на техните 
инсталации и съоръжения;  
 
Намаляване на въглеродните емисии, 
генерирани от частния жилищен 
сектор;  

Въвеждане на пакети от мерки за Намаляване на годишните финансови 



  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 
ПЕРИОДА 2021-2027 Г. 

1
9
1 

 

енергийна ефективност в 
жилищните сгради на територията 
на общината, приоритетно на 
многофамилните жилищни сгради; 

разходи за енергия на домакинствата;  

Цел 2.2: Повишаване на обществената информираност и изграждане на 
култура за енергийно ефективно поведение в битовия сектор 

Организиране и провеждане на 
информационни кампании, 
основани на принципа на социалния 
маркетинг; 

Повишено ниво на информираност и 
изградена положителна нагласа сред 
обществеността за енергийно 
ефективно поведение;  

Изграждане на партньорства с 
местни и регионални структури на 
гражданското общество, медиите и 
бизнеса за провеждане на 
съвместни инициативи за 
популяризиране на мерки за 
енергийна ефективност в бита;  

Изградена култура за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
бита; 

Разработване и въвеждане на 
програма за обучение в училищна и 
извънучилищна среда. 

Намаляване потреблението на енергия 
и респективно емисиите на парникови 
газове.  

Цел 2.3: Повишаване дела на енергията, произведена от ВЕИ в жилищния 
сектор  

Организиране и провеждане на 
информационни кампании, които да 
популяризират използването на 
енергия от възобновяеми източници 
в частни жилищни сгради – 
природен газ, биомаса, енергия от 
слънцето – слънчеви колектори и 
фотоволтаични инсталации;  

Създадена подходяща 
информационна среда за стимулиране 
на инвестиции в производството на 
енергия от възобновяеми източници;  

Създаване на консултативен 
механизъм за техническа помощ за 
реализиране на проекти за 
оползотворяване потенциала от 
ВЕИ; 

Намаляване разходите за енергия на 
домакинствата и редуциране на 
въглеродните емисии в резултат на 
въведени ВЕИ системи в жилищните 
сгради.  

Разработване и прилагане на 
ефективни информационни модели 
за популяризиране на европейското, 
национално и местно 
законодателство в областта на 
възобновяемите енергийни 
източници.  

 

Цел 2.3: Повишаване на енергийната ефективност на личния транспорт 

Актуализация на общинската Намаляване на времето за шофиране 
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транспортна схема и пътната 
маркировка; 

до определена крайна точка;  

Разпространение на информация за 
екологично шофиране, чрез курсове 
за шофьори; 

Намаляване на вредните емисии;  

Разпространение на информация за 
автомобили, използващи 
алтернативни горива,  чрез курсове 
и работни срещи 

Повишаване информираността на 
гражданите за новите екологично 
съобразни технологии в областта на 
транспорта.  

Монтиране на зарядна станция за 
електромобили 

 

ПРИОРИТЕТ 3 - Повишаване на енергийната ефективност в местната 
промишленост  

Цел 3.1: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 
предприятия и инфраструктура на територията на общината  

Използване на високоефективни 
системи за отопление на биомаса в 
малки и средни предприятия;  

Създадена подходяща 
информационна и подкрепяща среда 
за стимулиране на инвестиции в 
зелена икономика на местно ниво;  

Изграждане на партньорства за 
разработване и прилагане система 
от услуги за консултиране на малки 
и средни предприятия за въвеждане 
на пакети от енергийно ефективни 
мерки и оползотворяване на 
енергия от възобновяеми 
източници;  

Увеличен дял на бизнес инвестициите 
в технологии за въвеждане на 
енергийно ефективни мерки и 
изграждане на ВЕИ системи.  

Разработване на механизми за 
публично-частно партньорство за 
изграждане на ВЕИ инсталации на 
територията на общината;  

 

Цел 3.2: Подкрепа за промяна на енергийното поведение в бизнеса:  

Организиране на информационни 
кампании, конференции, семинари и 
други срещи, предназначени за 
представители на бизнеса в 
общината;  

Повишено ниво на информираност и 
изградена положителна нагласа сред 
бизнеса за интелигентно енергийно 
поведение;  

Административно стимулиране на 
промишлеността и бизнеса за 
използване на енергия от 
възобновяеми източници чрез напр. 
данъчни преференции, 
специализирано административно 
обслужване и други стимули;  

Изградена култура за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
промишлеността;  
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Създаване на енергийна 
информационна база за 
инсталираните енергийни мощности 
от възобновяеми източници на 
територията на общината; 

Установяване на трайни публично-
частни партньорства на регионално 
ниво.  

ПРИОРИТЕТ 4 - Въвеждане на управление на енергията на територията на 
общината  

Цел 4.1: Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно 
развитие:  

Обособяване на структурно звено в 
общинската администрация, което 
поема отговорността за 
координирането на цялостния 
процес на планиране, реализация и 
мониторинг на устойчиви енергийни 
политики на местно ниво;  

Повишен капацитет на общината за 
планиране, реализация и мониторинг 
на местни политики за устойчиво 
енергийно развитие;  

Въвеждане на подходяща система 
за обучение на експерти в местната 
администрация от ресорните звена, 
ангажирани с планирането, 
изпълнението и контрола на 
капиталовите инвестиции и 
политиките по териториално 
развитие;  

Повишено ниво на информираност и 
изградена култура за прилагане на 
мерки за енергийна ефективност в 
общинската администрация;  

Усъвършенстване на системата за 
отчитане, контрол и анализ на 
енергопотреблението на 
територията на общината;  

 

Създаване на международни 
партньорства, подготовка и 
изпълнение на партньорски проекти 
в областта на енергийната 
ефективност.  

 

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от 
възобновяеми източници и възможностите за неговото оползотворяване 

Възлагане изготвянето на 
проучвания за потенциала на 
територията на общината по 
отношение наличието и 
използваемостта на енергия от 
възобновяеми източници;  
 
Разработване на енергиен баланс на 
общината на основата на 

Създадени предпоставки за 
оползотворяване на потенциала на 
ВЕИ;  
 
 
 
Енергиен баланс, съставен на 
основата на потенциала на ВЕИ на 
територията на общината и на 
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установения потенциал на енергия 
от възобновяеми източници;  

стратегическата цел за постигане на 
енергийна независимост;  

Проучване на местните нужди от 
техническа помощ в областта на 
енергийната ефективност и ВЕИ;  

Идентифицирани финансови 
източници и инструменти за 
финансиране на проектите и 
дейностите от енергийната стратегия 
на общината;  

Проучване на алтернативни 
възможности за финансиране на 
енергийни проекти.  

Създадена Енергийна информационна 
база на общината  

ПРИОРИТЕТ 5 - Намаляване на количеството отпадъци и тяхното 
третиране 

Цел 5.1. Подобряване на управлението на отпадъци (УО) в общината 

Подобряване на организацията на 
събирането и затваряне на 
нерегламентирани сметища;  

Предотвратяване на незаконното 
изхвърляне на отпадъци, включително 
на замърсяването; 

Ефективно третиране на отпадъците 
- сепариране и преработка, 
инвестиране в екоиновации и 
публично-частни партньорства за 
реализирането им;  

Подобряване и разширяване на 
разделното събиране на отпадъци, 
включително на биоотпадъци; 

Изграждане на инсталации за 
биоразградими и зелени отпадъци; 

Доближаване до европейските 
стандарти и изисквания; 

Определяне на минимални 
стандарти за разделно събиране 
(например честота на събиране, 
видове контейнери и др.) в 
общините, за да се гарантира висока 
степен на улавяне на годните за 
рециклиране отпадъци; 

Обучение и информираност на 
гражданите в областта на УО и 
кръговата икономика; 

Запечатването и рехабилитацията 
на депата, които не отговарят на 
изискванията; 
 
 
Въвеждане на относими 
икономически инструменти, 
например принципа „плащаш 
повече, ако изхвърляш повече“; 
 
Разпространение на информация за 
възможности за намаляване 
количеството на отпадъците; 
 

Повишаване на капацитета и 
познанията на администрацията и 
бизнеса в областта на УО и кръговата 
икономика; 
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Разработване и въвеждане на 
програма за обучение в училищна и 
извънучилищна среда; 
 
 
Курсове, обучения, лекции за 
повишаване на местните умения в 
областта на управление на 
отпадъците и кръговата икономика 

Цел 5.2. Подобряване изпълнението на изискванията за разделно 
събиране и  рециклиране на отпадъци 

Извършване на анализ за 
възможностите в общината за 
доближаване до изискванията на ЕС 
за рециклиране на битови отпадъци; 
 
Проучване на възможностите за 
финансиране и публично-частни 
партньорства; 
 
Изготвяне на анализ на масово 
отделяните отпадъци в общината и 
реалистичен план за достигане на 
стойностите за рециклиране и 
разделно събиране според 
европейското законодателство; 
 
Осигуряване на действаща система 
за събиране на отпадъците, 
включваща разполагането на 
специализирани контейнери и 
подвижен състав.  
 
 
Изграждане на площадка за открито 
компостиране на биоотпадъците от 
поддържане на обществени площи, 
паркове и градини на територията 
на общината  
 
Изграждане на площадка за 
безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от 
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домакинствата; 
 
Изграждане на инсталация за 
рециклиране на строителни 
отпадъци (стационарна и мобилна). 

Цел 5.3 Намаляване на въздействието на определени пластмасови 
продукти върху околната среда 

Подготовка за изпълнение на 
изискванията на Директива (EC) 
2019/904; 

Информираност за актуалните 
проблеми по предотвратяване 
изменението на климата; 

Изготвяне на анализ на 
предстоящите забрани за 
използване на определени 
пластмасови продукти за 
еднократна употреба и ефекта 
върху местната икономика; 

Превантивни действия за подготовка 
за изпълнение на предстоящите 
нормативни забрани; 

ПРИОРИТЕТ 6 – Подобряване на жизнената среда 

Цел 6.1. Обновяване на обществените зелени пространства и осигуряване 
на нови места за отдих, спорт и други колективни дейности 

Създаване на повече зелени зони; Благоприятни условия за всекидневен 
отдих във всички селищни части и 
предпоставки за активен спорт и 
здравословен начин на живот; 

Рехабилитация на пешеходни алеи и 
тротоари; 
 
Разполагане на указателни знаци и 
средства за ориентация и 
информация в селищна среда 

 

ПРИОРИТЕТ 7 – Подобряване качеството на атмосферния въздух 

Цел 7.1. Намаляване на концентрациите на показателите, определящи 
качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишение на 
установените в законодателството норми и високите нива на шум в 
околната среда от производствените и строителните дейности, 
транспорта, битовото отопление и други неорганизирани източници 

Стимулиране на устойчиви и 
нисковъглеродни форми на 
транспортно придвижване; 

Превенция и намаляване на редица 
заболявания на дихателната система; 

Изграждане на инсталации за 
ограничаване на вредните емисии 
от производствата; 

Изграждане на устойчива, 
здравословна  и екологично чиста 
градска среда; 

Поставяне на съоръжения за защита 
от шума по протежението на 
улиците с най-интензивен трафик; 

Повишаване на интереса от 
инвестиции в общината; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019L0904
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Поетапно изваждане от употреба на 
отоплителните уреди на твърдо 
гориво; 
 
Ако има такива- извеждане на 
производства в извънградска 
среда- индустриална, промишлена 
зона; 
 
Контрол на строителството, 
снабдяването с материали от тежки 
машини, изхвърляне на 
строителните отпадъци на 
определените за това места, 
почистване на строителните 
площадки и прилежаща площ от 
строителни отпадъци  

Повишаване на интереса за заселване 
в общината 

 

 

 

IX. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

  

 За целите на наблюдението и оценката се изгражда система, която включва 

формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, 

органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, 

както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното 

ефективно функциониране, са част от структурата на ПИРО. 

 Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 
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интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. 

 Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 

приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на 

плана и на база на определените индикатори за наблюдение и оценка. Особено 

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

плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена. 

 

 Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за 

периода 2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите - Приложение № 3. 

За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки 

индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на 

информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност 

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

която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. При 

наличие на достатъчно информация и данни на периодична база могат да се 

определят и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРO се имат предвид общите индикатори в областта 

на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната 

помощ на ЕС през периода 2021 -2027 г. 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз 

основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и 

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

физически и финансови характеристики. 

 Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики 

(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 
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развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За 

целите на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат. 

 Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. 

По някои от приоритетите те се отнасят за предвидени или изпълнявани 

конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност 

по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната 

област. 

 

 Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи - с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона. 

  
 Типа индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи 

от конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в ПИРО. Най-общо 

индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на приоритетите и 

мерките, а индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това е 

възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за продукт, така и 

индикатор за резултат.  

 Индикаторите за резултат се формулират само по отношение на целите. С 

индикаторите за продукт се измерват и постигането на мерките, но не е 

задължително да се формулират за всяка отделна мярка, дейност или проект - 

включването на индикатори по отношение на мерките зависи от конкретната 
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ситуация. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа 

за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

 Индикаторите  за наблюдение и резултат са разработени в отделен 

документ, приложение към настоящия план и следва да бъдат обществено 

достъпни наравно с ПИРО. 

 

X. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 32 

ОТ ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

 

 Съгласно Методическите указания за разработване на ПИРО и съгласно чл. 

32 от ЗРР, по преценка на кмета може да бъде извършена предварителна оценка 

за социално икономическото въздействие на плана. ПИРО на община Пирдоп  е 

разработен експертно и подробно и в неговото съдържание са имплементирани 

всички изисквания на българската и европейската нормативна уредба. По тази 

причина, общинското ръководство не счита за необходимо да бъде изготвена 

предварителна оценка на ПИРО.  

 

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Планът за интегрирано развитие на община Пирдоп  за периода 2021-2027 

г. е разработен съгласно препоръките, изведени в Методически указания за 

разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) 
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за периода 2021-2027г.,Интегрирана териториална стратегия за развитие на ЮЦР 

за периода 2021- 2027,Национална програма за развитие България 2030: 

- Спазена е общата структура за изготвяне на анализ за икономическото и 

социално развитие; 

- SWOT-анализът съответства напълно на анализа на икономическото и 

социалното развитие и приложената стратегическа рамка; 

- Стратегическата част е структурирана ясно и в съответствие с изискванията 

на европейските, националните, регионалните и областните стратегически 

документи. ПИРО на община Пирдоп  е хармонизиран с националните 

секторни стратегии, които обхващат периода 2021-2027 г. и които са 

изготвени към момента на разработването на плана; 

- Планираната „визия" е завършена в смислово отношение и отговаря на 

поставената стратегическа рамка; 

- Обемът на предвидените финансови ресурси е в съответствие с 

предвидените проекти за изпълнение, от което може да се съди и за 

ефективността и ефикасността за постигане на целите на ПИРО на община 

Пирдоп .  

- Във финансовата индикативна таблица е спазен изцяло принципа на 

съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси 

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

публични и частни източници; 

- Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на План за 

интегрирано развитие на община Пирдоп  включва ясни, уместни, с 

достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване 

индикатори, което позволява да се изготвят качествени междинна и 

последваща оценки на плана и да се определи социално- икономическото 

му въздействие; 
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- Успешното изпълнение на ПИРО ще доведе до икономически ръст и 

съществено подобрение на качеството на живот в община Пирдоп  в края 

на плановия период; 

- ПИРО на община Пирдоп  гарантира правилното прилагане на 

хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности - 

равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие, добро управление и 

партньорство. 

 

 С реализацията на плана ще се интегрират екологични принципи с цел 

насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната 

среда, като ще се създаде и благоприятен микроклимат за бизнес и инвестиции, 

туризъм, екологично селско стопанство и модерна инфраструктура. 

 ПИРО е отворен документ, който може да бъде изменян и актуализиран с 

решение на общинския съвет на община Пирдоп . 
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