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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ Агенция по заетостта 
БС Базова стойност 
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
ДБТ Дирекция „Бюро по труда” 
ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
ЕК Европейска комисия 
ЕС Европейски съюз 
ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 
ЕСФ Европейски социален фонд 
ЕФМДР Европейския фонд за морско дело и рибарство 
ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗРР Закона за регионалното развитие 
ЗТ Защитени територии 
ИАОС Изпълнителна агенция „Околна среда” 
ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
ИСАК Интегрираната система за администриране и контрол 
КЗ Координационно звено 
КФ Кохезионен фонд 
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 
МЗХ Министерство на здравеопазването и храните 
МО Междинна оценка 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МРР Министерство на регионалното развитие 
МСП Малки и средни предприятия 
Н/П Неприложимо 
НЕМ Национална екологична мрежа 
НИРД Научно-изследователска и развойна дейност 
НКПР Национална концепция за пространствено развитие 
НПО Неправителствени организации 
НПРР Национална програма за регионално развитие 
НСИ Национален статистически институт 
НСРР Национална стратегия за регионално развитие 
НЦЗИ Национален център по здравна информация 
ОДЗ Областна дирекция „Земеделие” 
ОП Оперативна/и програма/и 
ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. 
ОПДУ Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. 
ОПОС Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013; 2014-2020 г. 
ОСР Областна стратегия за развитие 
ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. 
ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-

2020 г. 
ОПР Общински план за развитие 
ОПРКБИ Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на 

българската икономика” 2007-2013 г. 
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ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г./ ”Региони в 
растеж” 2014-2020 г. 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2007-2013 г.; 
2014-2020 г. 

ОУ Основно училище 
ОУП Общ/и устройствен/и план/ове 
ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионално развитие 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-2020 г. 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 
ПЧП Публично-частно партньорство 
РБ Република България 
РГ Работна група 
РЗИ Регионален център по здравеопазване 
РПР Регионален план за развитие 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СГО Структури на гражданското общество 

СОУ Средно общообразователно училище 

СИ Специализирани институции 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТИЦ Туристически информационен център 

ЦБ Централен бюджет 

ЦДГ Целодневна детска градина 

ФтЕЦ Фотоволтаични електроцентрали 

ЮЗРП Югозападен район за планиране 
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УВОД 

Oбщинският план за развитие на община Костенец за периода 2014–2020 г. е приет 

от Общински съвет - Костенец с Решение № .......... по Протокол № ......... от ..................... г. 

Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината. 

Oбщинският план за развитие на община Костенец е съобразен с националната 

политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз по линия 

на Структурните и Кохезионния фондове във връзка с изпълнението на дългосрочната 

стратегия „Европа 2020”. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и 

важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно 

развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да 

съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури 

мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища. 

Основните задачи на плана за развитие на община Костенец са: 

• да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2020 г.; 

• да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти; 

• да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана; 

• да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за 

постигането на мотивираните цели; 

• да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки 

и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и 

демократизацията на управлението. 

Отчитайки, че във визирания 7 годишен период, в резултат на предизвикателствата и 

тенденциите за общоевропейско и национално развитие могат да се очакват сериозни 

промени в икономическата, социалната и нормативната среда, които ще налагат промени и в 

политиката за регионално и териториално развитие, ОПР е разработен като гъвкав 

документ, стратегически за местното развитие, определящ местната политика за устойчиво, 

балансирано развитие на община Костенец за периода до 2020 г. 

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства 

и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. 

След приемането на Общинския план за развитие на община Костенец неминуемо ще 

настъпят изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в 
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която той следва да бъде изпълняван и отчитан. Затова именно разглеждането на плана като 

отворен документ ще позволи при необходимост неговото изменение с оглед промените в 

средата, при спазването на принципа за резултатно ориентиране на процесите по 

реализацията му и запазване на основните приоритетни насоки за развитие. 

Общинският план за развитие е изготвен в съответствие с „Методически указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие /2012-2022 г./, Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020 г./, Областни стратегии за развитие 

/2014-2020 г./ и Общински планове за развитие /2014-2020 г./”, одобрени от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г., 

Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, с Националната 

Концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

При подготовката на ОПР за периода 2014-2020 г. са отчетени принципите на 

партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните 

проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и 

изчерпателна информация, нужна за изготвянето на плана. Документът съдържа анализ на 

ситуацията в община Костенец, анализ на силните и слабите страни, възможностите и 

заплахите за развитието на община Костенец, на база на които са изведени основните 

направления, върху които да се насочат политиките за местно развитие през периода 2014–

2020 г. Очертана е визия – желаното състояние, в което община Костенец да се намира към 

края на периода, за реализирането на която са набелязани стратегически цели и са очертани 

основните приоритети. Постигането на стратегическите цели се планира чрез система от 

специфични цели и мерки, всяка от които е съобразена и обвързана с някой или няколко от 

очертаните приоритети. 

Разработена е индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за 

финансиране от фондовете на ЕС, както и финансовия капацитет на общината да участва със 

собствено финансиране. 

Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява, чрез средства 

от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни 

капитали и други привлечени средства. 

В Плана са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и 

прозрачност при неговото изпълнение. Разработена е система от индикатори за наблюдение, 

мониторинг и оценка на плана. 
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I . А Н А Л И З Н А  И К ОН ОМ И Ч Е С К ОТ О И  С ОЦ И А Л Н ОТ О РА ЗВ И Т И Е  Н А  

ОБ Щ И Н А  К ОС Т Е Н Е Ц  

1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият анализ на икономическото и социално развитие е резултат от 
изпълнението на Договор за разработване на Общински план за развитие на Община 
Костенец за периода 2014-2020 г. между Община Костенец и „Институт за управление на 
програми и проекти” ЕООД. 

Анализът на икономическото и социално развитие има за цел да създаде актуална 
информационна и аналитична база за осигуряване на реалистичност и адекватност в 
планирането на следващия програмен период за развитие на община Костенец и включва: 
анализ на природно-ресурсния потенциал; анализ на демографските процеси; степента на 
икономическо развитие; тенденциите в социалната сфера; изградеността на техническата 
инфраструктура; състоянието на околната среда; културно-историческия потенциал; 
природните ресурси; туристическите дадености и други характеристики. 

Социално-икономическият анализ е метод за определяне на положителните и 
отрицателните страни на дадено въздействие върху обществото и играе ключова роля в 
процесите за формиране на политики. 
 Използваната методология се базира на проведени анализи, които включват:  

• Преглед на актуални статистически данни; 

• Преглед на най-актуалните стратегически документи; 

• Преглед на регионалните, областните и местните секторни политики; 

• Преглед на съществуващата правна рамка в областта на регионалното развитие; 

• Идентифициране на проблемните области в развитието на общината; 

• Препоръки за развитие на общината на база направения социално-икономически 
анализ и оценка на природно-ресурсния потенциал;  

• Проучване на общественото мнение чрез анкетна карта. 
 При изготвянето на анализа са използвани следните подходи:  

• Изследователски; 

• Системен; 

• Прагматичен и сравнителен; 

• Статистически и иконометричен; 

• Качествен. 
 Анализът ще допринесе за по-задълбоченото идентифициране на моментното 
състояние и планиране на развитието и през програмния период 2014-2020 г. 
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2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ 

По смисъла на Закона за административно и териториално устройство в Република 

България (ЗАТУРБ), Община Костенец е административно-териториална единица с 

административен център - град Костенец. Тя е една от общините на Софийска област и се 

включва към Югозападния район за планиране (ЮЗРП). Според последното преброяване, 

общият брой на населението е 12 602 души, разпределено в 9 населени места. Надморската 

височина в населените места е от 550 до 700 м, а в планинската част достига 2 638 м. 

Климатът е умерено-континентален, а главна водна артерия е р. Марица. Характерни за 

територията са канелените горски и алувиални почви. Богатство за общината е изобилието 

от минерални извори.  

В дългосрочен план усилията на общината са насочени към създаване и предоставяне 

на възможности за професионална реализация на местното население и превръщане на 

общината в привлекателно място за живеене.  

Приоритети на общината са комплексно развитие на икономиката, развитие на 

човешките ресурси, подобряване на техническата и социалната инфраструктура и добро 

местно управление.  

2.1. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ОБЩА ПЛОЩ 

 Община Костенец е разположена на 74 км. югоизточно от град София върху площ от 

302 073 кв. км., която е под средната за общините в страната. Заема 4 % от територията на 

област София и 0,3 % от общата територия на Република България. На изток граничи с 

общините Лесичово и Септември, на запад с община Долна баня, на юг с общините Белово и 

Якоруда,а на север с община Ихтиман.  

 Според последното преброяване от 2011 г., общият брой на населението е 12 602 

души. 

2.2. РЕЛЕФ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

В географско отношение община Костенец е разположена в сборното място на два 

планински масива: Северозападните склонове на Рила планина (предпланините на връх 

Белмекен) и масива на Ихтиманска Средна гора (връх Еледжик) и неговите предпланини. 

Релефът е много разнообразен, но предимно може да се характеризира като полупланински. 

На територията на общината има райони с равнинен, планински, високо планински и 

алпийски релеф. Надморската височина в населените места е от 550 до 700 м, а в 

планинската част достига 2 638 м./връх Равни чал/. Втори по височина е връх Белмекен /2 

626м/.  
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2.3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 

 Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми. Районът на гр. Костенец е 

известен с термоминералните си извори. Това са група ат 10 извора излизащи от разломната 

зона.  

2.4. КЛИМАТ 

Климатът на общината е с характерните черти на умерено-континенталната 

климатична област и тази на високите котловинни полета на Преходната планинско-

котловинна морфоложка област на Ихтиманска и Същинска Средна гора. Континенталната 

характеристика на полето допуска нахлуването на ветрове по поречието на р. Марица. 

Средномесечната и годишна температура на въздуха в светлата част от денонощието се 

движи между – 4,2 С (януари) и 16,1 С (юли). Средната годишна сума на валежите възлиза 

на 587 мм, като най-висока е през лятото (183 мм), следван от пролетта (159 мм), есента (132 

мм) и зимата (112). Снежната покривка се задържа средно 60 дни през годината. Средната 

скорост на вятъра достига 4–5 м/сек (април, януари) от западна посока, т.е. тази която оказва 

влияние върху климата в района на Костенец по поречието на р. Марица.  

2.5. ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ 

Главната водна артерия за района е р. Марица. Водосборният й басейн е 21 084 кв. 

км. Реките, събиращи водите си от високопланинските части на Рила и Западни Родопи са 

предимно със снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено пролетно 

пълноводие през месеците април и май. С изразено стопанско значение са водите на р. 

Очушница, които се използват за напояване на прилежащите обработваеми земи. През 

територията на общината минават Стара река /с. Костенец/ и река Баншница /гр. Момин 

проход/. Водите на Стара река в горното течение са включени в каскадата “Белмекен – 

Сестримо”. В района има ограничени ресурси на подземни води. Голяма част от тях са 

привързани към скалните комплекси, а някои контактуват с терасните води на р. Марица и 

р. Очушница. Съществуващите водоеми са изградени с цел напояване на прилежащите 

земеделски земи: 9 изкуствени водоема (микроязовири) и 1 езеро в землището на с. 

Костенец, 9 водоема в землището на с. Горна Василица, 3 водоема в землището на с. Долна 

Василица, 2 водоема в землището на с. Пчелин и един язовир в с. Очуша. Микроязовирите, 

благоприятстват създаването на рибовъдни стопанства.  

2.6. ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ 

Община Костенец разполага с богат и разнообразен почвен ресурс от канелени 

горски и алувиални почви. Наличието на високи подпочвени води, създава благоприятни 

условия за развитие на ливадна растителност. Те създават предпоставки за сравнително 
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високо плодородие. Не малка площ заемат и ливадно-канелените и песъчливо-глинестите 

почви. Почвените типове на територията са подложени на ерозионен риск, макар и в малка 

степен. 

2.7. ФЛОРИСТИЧНО И ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 Голямото флористично разнообразие на общината се определя от факта, че повече 

от 50 % от територията й е заета от гори. Във включения в нея резерват “Ибър” са запазени 

множество редки и защитени растения и животни. Дървесната и храстовата растителност е 

представена от съобществата на сухоустойчиви видове: цер; космат дъб; келяв габър; бяла 

акация; обикновен глог и шипка. Във влажните места покрай поречията на реките се срещат 

влаголюбиви видове – върба, топола, бряст, елша. 

 Районът се характеризира с голямо биоразнообразие, като са установени над 400 вида 

висши растения /вкл. рилска иглика, английска роза, трансилванска камбанка/. 

 В североизточната част са регистрирани 11 редки и застрашени от изчезване 

растителни видове: триумпеста дзуха, късна лойдия, снежно кокиче, блатно кокиче, 

недоразвит ломодерум, есенен спиралник, рогат блатняк, Стефчова тръстика, храсталачна 

глушина, Маришко подрумиче, планинско подрумиче. 

 Като характерни и типични за района от гръбначната фауна могат да бъдат посочени 

следните видове: 

 Бозайници – сърна, елен, дива свиня, вълк, таралеж, заек; обикновена полевица, 

полска мишка и други; 

 Птици – бял щъркел, обикновен мишелов, керкенез, малък сокол, обикновена 

гургулица, обикновена кукувица, домашна кукумявка, черен бързолец, селска лястовица, 

градска лястовица, син синигер, полско врабче и други;  

 Влечуги - зелен гущер, ливаден гущер, водна змия, смок мишкар и други. 

 Регистрирани са 12 защитени животински видове – малка белочела гъска, малък 

креслив орел, скален орел, сокол скитник, степен блатар, горски бекас, гълъб хралупар, 

черен кълвач, южен белогръд кълвач, пъстър пор, скален орел и голям ястреб. 

2.8. ГОРСКИ ФОНД 

 Горският фонд на територията на общината се управлява и стопанисва от Държавно 

лесничейство – Костенец, със седалище к. Вили Костенец. Създадено е общинско 

предприятие “Общински гори и земи от горски фонд” за управление и стопанисване на 

Общинският горски фонд, който обхваща територия от 93 669 дка – 53 % от целия горски 

фонд в общината.  
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 Горите на ГС – Костенец са разположени по северните склонове на Рила Планина и 

южните склонове на Ихтиманска Средна гора. В горското стопанство е включен горският 

фонд от общините Костенец и Долна баня.  

 Други разпространени дървесни видове на територията са: явор, клек, елша, 

трепетлика, офика, шестил, череша и др. В състава на растителните формации участват и 

следните храстови, полухрастови и тревни видове: хвойна, шипка, леска, малина, къпина, 

боровинка, птиче грозде, лазаркиня, папрат, коприва, светлика, чашкодрян и др. 

 Според почвените и релефни условия горските площи са разделени на 6 подпояса. А) 

подпояс на хълмисто–предпланински смесени широколистни гори; Б) подпояс на 

нископланински гори от горун, бук и ела; В) подпояс на средно планински гори от бук, ела и 

смърч; Г) подпояс на високопланински смърчови гори; Д) подпояс на високопланински гори 

от субалпийски смърч и мура; Е) подпояс на субалпийските формации от единични дървета, 

клек и храсталаци.  

2.9. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

• Природна забележителност “Чавча”, с площ 1,6 хектара. 

 На територията на община Костенец попадат следните природни забележителности и 

защитени местности, обявени по Закона за защитените територии: 

• Природна забележителност “Голашка пещера”, с площ 1,5 хектара. 

• Защитена местност “Еледжик”, с площ 668,0 хектара.  

• Защитена местност “Пленщица”, с площ 3,9 хектара.  

• Защитена местност “ Черковището”, с площ 8,7 хектара. 

• Защитена местност “Калето”, с площ 0,8 хектара. 

• Защитена местност “Траянова крепост”, с площ 0,2 хектара. 

3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

3.1 ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

3.1.1. ПРОМИШЛЕНОСТ 

Създаването на град Костенец се свързва с развитието на промишлеността и в 

частност хартиената и кибритената. Основните отрасли, които се развиват на територията на 

общината са: 

• Целулозно-хартиена промишленост; 

• Хранително-вкусова промишленост; 

• Търговия;  

• Туризъм;  
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• Транспорт;  

• Услуги (шивашки, дърводелски, занаятчийски монтьорски и др.);  

• Дървообработване;  

• Мебелно производство;  

• Шивашка промишленост;  

• Химическа промишленост;  

• Производство на стоки за широко потребление. 

Към настоящия момент в община Костенец има 364 предприятия, като най-много са 

микро предприятията с до 10 заети. Най-малко са големите и средни предприятия, които 

реализират голям процент от приходите от стопанската дейност на територията на 

общината. По-големите предприятия на територията на община Костенец са - “Хартия и 

хартиени изделия – Костенец” - АД, “Терем” ЕАД, клон – Костенец, “Юролайтърс – Плам 

България”, “Шведски кибрит – Плам България” АД; ЕТ “Актив Комерс” - производство на 

тетрадки и хартиени изделия; Модна къща “Агресия”; Синхрон-инвест” ЕООД – 

производство на спиртни напитки, “Специализирани болници за рехабилитация – НК” ЕАД 

– клон Момин проход – туристически и здравни услуги; “Булколор” ЕАД – производство на 

бои; “Каучук” ООД – производство на каучукови изделия; “Марица НИС” СД – 

производство на метални изделия; “Балканпродукт” ООД – производство на автомобилни 

части; “Любница 78” ЕООД – производство на фуражи; “Булфрукт” ЕООД и “Бетелхайзе 

комерс” – преработка и търговия с плодове и зеленчуци; Горско стопанство Костенец – 

дърводобив и дървообработка; ЕТ “Гледичие” и “ВАЛ – 77” ЕООД - дървопреработване; 

“Строител Костенец” ЕООД и ЕТ “Стройкомерс” - строителство; “АСД 555” ЕООД – 

търговия с горива и строителство; “Булкост” ООД производство на кибрит; “Булкодин” 

ООД – търговия с горива; “Олимпия” ЕООД – с. Костенец – производство на шивашки 

изделия, “Виомел” ЕООД - производство на пластмасови мрежи; “Белопейпър” ЕООД – 

производство на хартия.; “Хари Грийвс” ЕООД – търговия с хранителни продукти и стоки за 

широко потребление и други. В общината функционират две производителни кооперации - 

РПК “Венера” – гр. Костенец и ТПК “Иван Чолев”. 

Таблица 1: Промишлени предприятия в Община Костенец 

предприятия брой  

микро предприятие – до 10 заети 328 

малко предприятие – от 11 до 50 заети 28 
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предприятия брой  

средно предприятие – от 51 до 250 заети 6 

голямо предприятие – над 250 заети 2 

 

Ф игура 1:  В идове предприятия в Община К остенец 

         
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• Промишленост е добре представена на територията на община Костенец.  

• Преобладават малките предприятия и това оказва негативно влияние върху 

осигуряването на по-голяма заетост, възстановяването и съживяването на 

населените места 

• Използването на предоставени възможности от национални, европейски и други 

външни донорски програми в посока развитие на бизнеса, в сектор 

„промишленост” ще повишат жизнения стандарт на населението, създавайки 

условия за заетост. 

3.1.2. СТРОИТЕЛСТВО 

Строителството е по-слабо изразен сектор, който е засегнат в най-сериозна степен от 
световната финансова и икономическа криза. В тази връзка под пряко влияние на кризата е 
и дейността на отрасъла в община Костенец. Най-голям спад на предприятия в този сектор 
се наблюдава в периода от 2009 до 2011 г. На национално ниво от 22 970 предприятия през 
2009 г. броят им е намалял до 18 643. В ЮЗРП от 9 589 предприятия през 2009 г. броят им 
намалява до 7 988 през 2011 г. Влиянието на кризата намира още по-силно проявление при 
отразяване броя на заетите лица. В ЮЗРП от 96 262 души през 2009 г., броят на заетите в 
строителството през 2011 г. намалява до 66 796 души.Намалението е с 29 466 лица, които в 
следствие сериозната криза в сектора са отпаднали от пазара на труда. Община Костенец по 
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дял на произведена продукция в сектора бележи спад от 11 % през 2007 г. до 3 % през 2011 
г. През последните две години се забелязва лек ръст в строителния сектор.  

Таблица 2: Основни икономически показатели за сектор „Строителство” 

Наименование район/област/община 2009 2010 2011 

Брой предприятия 
България 22 970 20 372 18 643 
ЮЗРП 9 589 8 692 7 988 

Заети лица - брой  България 237 177 182 361 161 036 
ЮЗРП 96 262 75 115 66 796 

По данни на НСИ 

Ф игура 2:  С троителни предприятия в периода 2009 – 2011 г. в Б ългария и Ю ЗРП   

     

България

ЮЗРП
0

20000

40000

2009
2010

2011

България

ЮЗРП

 

Ф игура 3:  Заети лица в строителството в периода 2009 – 2011 г. в Б ългария и Ю ЗРП   
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• Под влияние на световната икономическа и финансова криза строителният бранш 

в общината изпитва сериозни затруднения.  

• През 2012 и 2013 г. се наблюдава към лек ръст, което от своя страна ще спомогне 

за повишаване на заетостта в този сектор, както и за развитието на 

предприятията. 
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3.1.3. ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Физико-географските характеристики на община Костенец не предполагат развитие 

на интензивно земеделие. По данни на НСИ за баланса на територията на общината 

относителният дял на земеделската земя е 39,8 % от общата територия на общината. По 

официални данни към 2011 г. баланса на земеделската територия или селскостопански фонд 

в община Костенец възлиза на 105 550 дка. Земеделските земи общо са 83 146 дка, от които 

68 832 дка са обработваеми земи, а 14 314 дка са пасища и мери. Налице е свободен 

земеделски фонд от 35 451 дка, който не се използва за производство на селскостопанска 

продукция, но който би могъл да осигури допълнителни доходи и стоки за местното 

население. 

Таблица 3: Земеделски площи в община Костенец (в дка) 

площи дка 

обща селскостопанска площ 105 550 

земеделски земи 

 - обработваеми земи 

 - пасища и мери 

83 146 

68 832 

14 314 

свободна земеделска площ 35 451 

По данни на МЗХ 

На територията на община Костенец, подобно на ситуацията в растениевъдството, 

преобладава отглеждането на малки стада от животни в малки стопанства. По данни на МЗХ 

от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г., подотраслите овцевъдство и 

птицевъдство се явяват структуроопределящи за сектора. Благоприятен фактор за 

отглеждане както на овце, така и на кози е наличието на големи тревни площи /пасища и 

естествени ливади/ на територията на общината. Развитието на пчеларството също бележи 

положителна тенденция в последните години и има потенциал да се обособи като важно 

животновъдно направление от местно значение. 
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Ф игура 4:  В идове животни, отглеждани на територията на община К остенец /в % / 

      

видове отглеждани животни

овце
43%

птици
27%

свине
8%

кози
4%

други
18%

 
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• благоприятни условия за интензивно развитие на неинтензивно земеделие; 

• развитие на алтернативно земеделие, поради благоприятния и разнообразен 

релеф; 

• доразвиване на пчеларството; 

• производство на екологично чиста селскостопанска продукция; 

• животновъдните ферми не са пазарно ориентирани;  

• необходимо е модернизиране и технологично обновяване на земеделските и 

животновъдни стопанства. 

3.1.4. ГОРСКО СТОПАНСТВО 

Горският фонд заема 58,62 % от цялата територия на община Костенец. Той е 

разпределен по видове собственост в декари показани по-долу във фигура 5: 

 

Ф игура 5:  В идове собственост на горите в община К остенец  
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Залесената площ в Горско стопанство Костенец е разпределена според дървесните 

видове показани във фигура 6: 

Ф игура 6:  Дървесни видове в община К остенец  

    
 

• добре развита и функционална дърводобивна и дървопреработвателна дейност; 

• перспективи за доразвиване на рационално и екологично ползване на 

диворастящите билки, горски плодове, гъби и т.н;  

• постоянно залесяване на площи от горския фонд ; 

• постоянен запас от дървесина; 

• благоприятни условия за развъждане на ценен дивеч.  

 

3.1.5. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ 

В общината има железопътен, автобусен и автомобилен транспорт. В близост до 

община Костенец се намира летището в гр. Долна баня, което извършва частни полети. 

Транспортното обслужване на територията на община Костенец в момента се извършва по 

всички направления от приета транспортна схема от частни превозвачи. Автобусните линии 

са градски, междуселищни и междуградски. Железопътна мрежа включва участък от ЖП-

линия „София - Пловдив – Димитровград” (пътнически, бързи и експресни влакове) с две 

гари - гр. Костенец и гр. Момин проход (само пътнически). 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 
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Общинската система за телекомуникации е представена от две поделения, 

предоставящи услуги в тази област – „Пощенски съобщения“ и „Далекосъобщения“.  

Пощенското обслужване на територията се осъществява от районна пощенска 

станция (РПС)-Костенец, клон на Софийското ТП на „Български пощи“ АД. Във всяко 

населено място в общината има подразделение на РПС-Костенец. В неговите офиси се 

извършва широк спектър от услуги – освен типична пощенска експлоатация клонът 

осъществява и финансово-разплащателни услуги, включително плащания за комунални 

услуги. На територията на гр. Костенец функционират фирми, които предлагат куриерски и 

транспортни услуги.  

Общината има добро покритие на трите мобилни оператора Мобилтел, Глобул и 

Виваком, така че постепенно отпадат проблемите с телефонизацията на вилните зони, 

където липсва техническа възможност за осигуряване на стационарни телефони.  

Община Костенец има местна кабелна телевизия, като същата фирма е и 

интернет доставчик. 

Таблица 4: Относителен дял на осигуреност с телекомуникационни услуги/в %/ 

услуги 
общо за 

общината 

лица живеещи в 

градовете 

лица живеещи 

в селата 

Кабелна телевизия 27% 29% 23% 

Сателитна антена  17% 14% 25% 

Компютър  29% 30% 27% 

Достъп до интернет 27% 27% 25% 

 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• близост до главна пътна артерия, която свързва общината със съседните общини 

и националната пътна мрежа; 

• наличие на транспортни връзки, особено важни за социално-икономическото 

развитие на общината; 

• наличие на железопътна инфраструктура; 

• функциониращи телефонна мрежа, мобилно и кабелно обслужване; 

• налице е положителна тенденция по отношение на функциониращите 

предприятия в транспортната и съобщителната сфери. 

3.1.6. ТУРИЗЪМ 

Разположението на Община Костенец, обуславя големи възможности и потенциал за 

развитие на различни видове туризъм. В тази връзка развитието на туристическия сектор е 
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от изключителна важност за местната икономика. Подобряването на техническата и 

социалната инфраструктура ще доведе до увеличаване на посещаемостта от туристи, 

съответно и до приходи за общината и бизнеса.    

Територията се определя като предимно планински район, което се явява лимитиращ 

фактор за развитие на определени икономически сектори, като селско стопанство, 

преработваща промишленост и туризъм. Лесната достъпност на територията, близостта й до 

к.к. Боровец и наличието на условия за здравна рехабилитация и отдих, повишават 

туристическата привлекателност на общината.  

Топлите и лечебни минерални извори имат съществено значение за развитието на 

балнеоложки туризъм в общината в три основни направления:  

• град Момин проход - заболявания на периферна и централна нервна система и на 

дихателните органи; кожни заболявания;  

• к.к. вили Костенец - заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната 

нервна система и гинекологични;  

• курорт Пчелински бани - активира обмяната на веществата, стимулира 

оздравителните процеси при ставни и мускулни заболявания, помага при 

дихателни, алергични, кожни, стомашни и ендокринни страдания. 

Ключово значение за развитие на туризма и особено на екотуризма има фактът, че 

значителна част от територията на общината е разположена в Национален парк „Рила”, 

който е най–големият национален парк в България В Национален парк “Рила” са включени 4 

резервата - Парангалица, Централен Рилски резерват и резерватите Ибър и Скакавица, с 

обща площ 16.22 ха  

На територията на община Костенец попада включеният в “Националния парк Рила”, 

резерват “Ибър” с площ 2 248,6 хектара, който се намира на северните склонове на билото 

на планината, между върховете Ибър и Белмекен. В неговата територия се намира 

Костенският водопад, историческите местности “Черквището”, “Плещница”, “Шиваритото 

дере” и др. Курорт Вили Костенец е изходен пункт за туристически походи до хижа 

“Гургулица”, хижа “Белмекен”, връх “Мусала”, връх “Заврачица”, връх “Мальовица” и 

Маричините езера. Маршрутите са ясно обозначени с места за почивки. Все още за 

съжаление няма изградени достатъчно екопътеки. Интерес за туристите представлява 

езерото на вили Костенец, което заедно с допълнително изградените басейни предоставя 

възможност за риболов и отдих. В района на с. Голак (Средна гора) се намира почти 

неизследваната Голашка пещера, представляваща значителен пещерен комплекс. 
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Ф игура 7:  П риходи от туристически обекти в община К остенец 

      
 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• необходимо е актуализиране на общинската програма за развитие на туризма, 

популяризиране и реклама на туристическите обекти; 

• поддържане на интернет страниците на центровете, където всеки може да се 

запознае с предлаганите туристически услуги на територията на община 

Костенец; 

• наличие на благоприятни условия и ресурси за развитие на специфичен туризъм; 

• предоставяне на актуална информация за туристическите маршрути и програми, 

както и контакти на планинските водачи и аниматори в района;  

• постоянна реклама на общината и на отделните видове туристически услуги;  

• промотиране и популяризиране на културно-историческото наследство и 

местните занаяти, обичаи и обреди чрез организиране на иновативни събития с 

участие на туристи.  

3.1.7. УСЛУГИ 

Търговията и услугите на територията на общината са сравнително добре развити и 

задоволяват основните потребности на населението в тази сфера. Отрасълът със 

структуроопределящо значение за местната икономика на община Костенец е търговията. 

Общата й привлекателност, като дейност генерираща бърза печалба при минимум разходи и 

извършваща интеграция между производство и потребление и нейният дял в общите 

стойности на ключови финансови показатели за местната икономика е все още ограничен.  

Добри традиции и възможности има и в занаятчийството. То се явява както 

самобитен тип дейност, осигуряваща поминък на населението, но може да бъде и доходна 

атракция, предлагана за туристи. Необходимо е по-задълбочено изучаване и популяризиране 
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на местните занаяти. Изключително важно условие за бъдещето на занаятчиите е 

сдружаването им в местна структура. 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• добре функциониращи предприятия от сектор „Търговия” и „Услуги”; 

• наблюдава се тенденция към устойчивост и/или леко нарастване на основните 

икономически показатели; 

• създаване на условия за популяризиране на местните занаяти. 

 

3.2. ВОДЕЩИ СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

Социално-икономическия комплекс на община Костенец се анализира и оценява по 

четири основни показатели: брой на активните стопански субекти; нетни приходи от 

продажби (в хил. лв.), брой на заетите (наетите) лица и размер на ДМА. При 

характеризирането му се прилага секторно-отрасловия подход. В първичния сектор се 

включва аграрния сектор и горското стопанство (вкл. лов и риболов). Вторичния сектор 

включва индустриалните отрасли (добивна и преработваща промишленост), а в третичния 

сектор – всички обслужващи отрасли (т.нар. сектор на услугите).  

С водещи икономически функции в община Костенец е вторичния сектор, допълван 

от първичния и третичния, което я определя като община с основни функции в 

преработвателната промишленост.  

3.2.1. ВОДЕЩИ ОТРАСЛИ В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ 

Основните икономически отрасли развити на територията на общината са: 

целулозно-хартиена и хранително-вкусова промишленост, търговия, туризъм, транспорт, 

услуги, дървообработване, мебелно производство, шивашка промишленост, химическа 

промишленост и производство на стоки за широко потребление. 

 

По отношение на заетостта най-голям относителен дял в общинската икономика 

заема търговията, която се извършва чрез обекти за търговия на дребно с хранителни и 

нехранителни стоки. Най-често дейността се извършва под формата на семеен бизнес. На 

второ място по относителен дял е туризмът, а на трето - услугите. Значителен е броят на 

заетите в областта на горското стопанство, дърводобива и дървопреработването, 

производството на каучук и изделия от пластмаса, строителство, както и сезонно – в 

земеделието. Нараства броят на предприятията в сферата на шивашкото и обувното 

производство, както и в производството на дограми. Най-голям дял в промишлеността – 

особено по отношение на заетостта има хартиената промишленост. 
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3.2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

По-силно представени предприятия на територията на община Костенец са: “Хартия 

и хартиени изделия – Костенец” - АД, “Терем” ЕАД, клон – Костенец, “Юролайтърз – Плам 

България” АД; , “Шведски кибрит – Плам България” АД; ЕТ “Актив Комерс” - 

производство на тетрадки и хартиени изделия; Модна къща “Агресия”; Синхрон-инвест” 

ЕООД – производство на спиртни напитки, “Специализирани болници за рехабилитация – 

НК” ЕАД – клон Момин проход – туристически и здравни услуги; „Профилактика, 

рехабилитаци и отдих” ЕАД – балнеолечине и здравни услуги по програми на НОИ,  

“Булколор” ЕАД – производство на бои; “Каучук” ООД – производство на каучукови 

изделия; “Марица НИС” СД – производство на метални изделия; “Балканпродукт” ООД – 

производство на автомобилни части; “Любница 78” ЕООД – производство на фуражи; 

“Булфрукт” ЕООД и “Бетелхайзе комерс” – преработка и търговия с плодове и зеленчуци; 

Горско стопанство Костенец – дърводобив и дървообработка; ЕТ “Гледичие” и “ВАЛ – 77” 

ЕООД - дървопреработване; “Строител Костенец” ЕООД и ЕТ “Стройкомерс” - 

строителство; “АСД 555” ЕООД – търговия с горива и строителство; “Булкост” ООД 

производство на кибрит; “Булкодин” ООД – търговия с горива; “Олимпия” ЕООД – с. 

Костенец – производство на шивашки изделия, “Виомел” ЕООД - производство на 

пластмасови мрежи; “Белопейпър”ЕООД – производство на хартия.; “Хари Грийвс” ЕООД – 

търговия с хранителни продукти и стоки за широко потребление и други. 

3.2.3. ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 

В община Костенец основен проблем на местната икономика са амортизираното 

оборудване и остарели технологии, снижаващи конкурентността на много производствени 

структури. За тази цел следва да се разработи маркетингова стратегия за привличане на 

външни технологични и финансови ресурси в индустрията на община Костенец и да се 

създадат и развитият бизнес мрежи и клъстери, които да покриват цял производствен цикъл 

(от иновационния процес до след продажбеното обслужване).  

Организирани в мрежи, активно поддържани от местните институции, тези 

предприятия развиват култура на сътрудничество, комбинирана с големи възможности за 

иновации и адаптиране и достигат много високо ниво на конкурентоспособност. 

Създаването на клъстери на предприятия в един и същи сектор може да подпомогне 

предприемачите да повишат иновационния си капацитет и да създадат стратегически връзки 

със снабдителната верига. 

Успешните клъстери позволяват по-лесен достъп до информация, създаване на 

смесени представителства, съвместна марка и маркетинг, достъп до обучение и споделяне 
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на рисковете и разходите. Потенциалите на община Костенец определят нейното успешно 

включване и развитие в клъстери “Дървообработване”, “Облекла и обувки” и “Екологични 

храни”. Тези сектори следва да бъдат подкрепени и развити и на територията на община 

Костенец. 

В периода 2009-2011г. заетия персонал с научно-изследователска и развойна дейност 
на територията на целия Югозападен район е намалял със 742 човека. От 14 129 ангажирани 
с изследователска и развойна дейност през 2009 г., намалява до 13 387 през 2011 г. 
Наблюдава се увеличение на разходите за НИРД в същия период в сектор ”предприятия”, 
там разходите са се увеличили със над 120 000 хил.лв., а в държавния сектор са намалели с 
над 43 000 хил. лв.  

 

Таблица 5: Персонал, зает с НИРД по сектори и статистически район 

години 
сектори в Югозападен район 

общо предприятия 
държавен 

сектор 
висше 

образование 
нетърговски 
организации 

2009 14 129 2 190 7 982 3 877 80 
2010 13 198 1 884 7 469 3 727 118 
2011 13 387 1 625 7 457 .. .. 

По данни на НСИ 

 

Ф игура 8:  Заети с Н И РД по сектори в Ю ЗР през 2011 г.  
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Таблица 6: Разходи за НИРД по сектори и статистически /в хил.лв./ 

години разходи за Югозападен район 
общо предприятия държавен 

сектор 
висше 

образование 
нетърговски 
организации 

2009 288 297 81 264 168 953 .. .. 
2010 349 910 181 026 129 967 36 692 2 225 
2011 360 548 201 845 125 489 .. .. 
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По данни на НСИ 

Ф игура 9:  Разходи за Н И РД в Ю ЗР през 2011 г. 

 
3.3. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

Община Костенец заема едно от последните места по брутен вътрешен продукт сред 

общините в България. Регистрираните фирми на територията на общината са 364. Най-голям 

е относителния дял на фирмите в сферата на преработвателната промишленост. 

С най-важна социално-икономическа значимост е хартиената промишленост, 

следвана от дървопреработващата и туризма.  

Обединяване на туристическия бизнес и разширяване и разнообразяване на 

предлаганите туристически услуги са важна предпоставка за създаване на регионален 

туристически продукт, който ще популяризира региона и ще привлече външни инвестиции. 

За повишаване на икономическия растеж, допринася и близостта до к.к. Боровец с 

привличане на чуждестранни туристи. Благотворно влияние върху общинската икономика, 

оказват увеличаване броя на пазарите, разнообразяване на произвежданата продукция; 

увеличаване на площите с алтернативни култури и развитие на пасищното животновъдство. 

Близостта на градовете София и Пловдив, като локален икономически център спомага при 

укрепване на икономическите връзки и за възникване и развитие на клъстери и 

подизпълнители в областта на преработвателната промишленост. 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• добре развита преработвателна промишленост; 

• добро развитие в горския сектор; 

• добре развити шивашка и обувна промишленост; 

• добре развита хранително-вкусовата промишленост; 

• по-слабо участие в икономическото развитие на строителния сектор; 

• икономическата криза води към спад на предприятията и броя на заетите; 



Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 

 29 

• добра тенденция по отношение на размера на ДМА, т.е. в условията на криза 

стопанските субекти инвестират в придобиване на нови ДМА;  

• като водещи за общината се налагат хартиената промишленост и туризма;  

• ниско общо икономическо развитие на общината и липса на диверсифицирана 

икономика;  

• ниска конкурентоспособност на местните стопански субекти;  

• липса на финансови ресурси за технологично обновяване;  

• необходими са иновации и развойна дейност в селскостопанската област. 

 

4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

4.1. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1.1. БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ  

По данни на НСИ от последното преброяване през 2011 г. населението на община 

Костенец 12 602 души, разпределено в 9 населени места (2 града и 7 села, от които едно е 

обезлюдено) посочени по-долу в таблицата 7. 

Населението на общината е концентрирано главно в гр. Костенец (66 %) и значително по-

малко в селата (34 %). По брой на населението община Костенец заема 7 място от 22 

общини в област София.  

Таблица 7: Брой население на община Костенец към месец септември 2013 г. по населени места 

№ Населени места брой население по 

постоянен адрес 

брой население по 

настоящ адрес 

брой население по 

постоянен и 

настоящ адрес в 

същото НМ 

1. град Костенец 7 332 6 718 6 467 

2. град Момин проход 1 715 1 630 1 553 

3. село Голак 2 4 2 

4. село Горна Василица 239 259 214 

5 село Долна Василица - - - 

6. село Костенец 3 861 3 685 3 527 

7. село Очуша 26 54 22 

8. село Подгорие 8 34 7 

9. село Пчелин 260 265 223 

Източник: Д”ГРАО” 

Динамиката на населението в периода 2008-2012 г., определя тенденция към 

намаляване на населението от 13 459 души през 2008 г. до 12 425 през 2012 г., по официални 
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данни на НСИ към 31.12.2012 г. В таблица 8 е отразена динамиката на населението за 5 

годишен период. 

Таблица 8: Брой на населението на област София и община Костенец в периода 2008-2012 г. 

област, община 2008 2009 2010 2011 2012 

Област София 254 220 253 010 250 464 245 616 243 254 

Община Костенец 13 459 13 234 12 974 12 602 12 425 

Източник: НСИ 

 

4.1.2. ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Общата площ на община Костенец възлиза на 302 073 кв. км. Тази площ е под 

средната за общините в страната, в Югозападния район за планиране (20 306,4 кв. км) и в 

Софийска област (7 062,3). 

Териотрията на община Костенец заема 4 % от териотрията на Софийска област и 0,3 

% от общата територия на Република България. 

Ф игура 10:  Обща площ на Ю ЗРП , област С офия и община К остенец 

            
4.1.3. СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТ, ПОЛ И НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 

По данни на НСИ от последното преброяване от 01.02.2011 г. възрастовата 

зависимост в общината, сравнявайки двата компонента (лица под 15 г. и лица над 64 г.) е в 

полза на лицата в над трудоспособна възраст. Възрастовата структура на населението в 

община Костенец е неблагоприятна за демографското развитие, тъй като лицата в под 

трудоспособна възраст са 1 522 души, в трудоспособна възраст са 8 162,  а в над 

трудоспособна възраст – 2 452 души. 
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Таблица 9: Население към 31.12.2012 г. за страната, по области, общини и пол  

страната, област, община 
общо 

всичко мъже жени 

България 7 284 552 3 545 073 3 739 479 

Област София 320 160 156 939 163 221 

Община Костенец 12 425 6 074 6 351 

По данни на НСИ 

Ф игура 11:  Н аселение към 31.12.2012 г. по пол в община К остенец 

     

0
2000000
4000000
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Таблица 10: Население към 01.02.2011 г. по области, общини, населени места и възраст 

области, 
общини, 
населени 

места 

Об
що 

 

Възрастови групи(в навършени години) 
0-4 

 
5-9 

 
10-
14 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85+ 
 

област 
София 

24748
9 

110
66 

107
20 

114
71 

124
07 

130
35 

149
68 

165
16 

177
13 

177
79 

173
53 

176
93 

174
85 

191
84 

144
99 

130
39 

114
30 

715
1 3980 

Община 
Костенец 12793 470 503 549 657 640 774 843 950 973 942 102

5 996 101
9 716 641 592 355 148 

град 
Костенец 6853 222 246 259 347 342 433 467 521 536 550 604 549 503 368 348 320 166 72 

град 
Момин 
проход 

1628 47 69 66 88 77 96 113 142 134 117 134 104 155 92 82 63 37 12 

село Голак 
7 - - - - - - - - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 

село Горна 
Василица 275 10 7 13 14 8 13 16 12 13 20 23 24 23 24 23 14 13 5 

село Долна 
Василица 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 

село 
Костенец 3691 184 177 203 203 200 225 231 254 267 240 248 295 286 202 153 165 112 46 

село 
Очуша 50 2 - - 1 1 - - - 4 1 2 5 5 8 8 8 2 3 

село 
Подгорие 19 - - - - - - - - 1 2 - - 4 3 3 1 5 - 

село 
Пчелин 269 5 4 8 4 12 7 16 21 16 12 13 19 41 19 23 21 18 10 

По данни на НСИ 
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Ф игура 12:  В ъзрастова структура на община К остенец 
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4.1.4. ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ 

Естественият прираст на населението на община Костенец за 2012 г. е отрицателен – 

родени са 78 човека, а броят на починалите е 200. Сравнен със ситуацията в страната и 

областта, където естественият прираст също е отрицателен, демографската тенденция в 

община Костенец не е благоприятна. В област София през същата година са родени 3 044 

човека, а са починали 3 896, което очертава отрицателен естествен прираст от – 852 човека. 

Ситуацията на национално ниво е още по-тревожна: родени са 69 121, а починалите са 

109 281.  

Таблица 11: Естествено движение на населението през 2012 г. по области, общини и пол 

за страната, 

област, 

община 

живородени умрели естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 69121 35662 33459 109281 56702 52579 -40160 -21040 -19120 

Област 

София 
3044 1576 1468 3896 2098 1798 -852 -522 -330 

Община 

Костенец 
78 38 40 200 105 95 -122 -67 -55 

По данни на НСИ 
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Ф игура 13:  Е стествено движение на населението през 2012 г. 

   
4.1.5. МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

По официални статистически данни, механичният прираст в община Костенец през 

2012 г. е отрицателен. Броят на изселилите се от общината, превишават този на заселилите 

се. През последните години се наблюдава временна миграция на населението от 

територията. Поради икономическата криза и високата безработица, населението е 

принудено да търси трудова реализация в столицата и извън границите на страната. Този 

факт е много тревожен, с оглед на това, че общината губи население в трудоспособна 

възраст.  

Анализът на протичащите демографски процеси в общината, очертава негативното 

влияние на процесите на миграция сред трудоспособното население. Важна причина е и 

липсата на професионална квалификация на част от населението. 

Отрицателен механичен прираст, оказва негативно влияние върху развитието на 

общината. 

Таблица 12: Механично движение на населението през 2012 г. по области, общини и пол 

Страната, област, 

община 

заселени изселени механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

България 96 300 45 824 50 476 98 812 46 478 52 334 -2 512 -654 -1 858 

Област София 3 072 1 603 1 469 4 085 1 849 2 236 -1 013 -246 -767 

Община Костенец 94 46 48 149 65 84 -55 -19 -36 

По данни на НСИ 
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Ф игура 14:  М еханично движение на населението  

   
 

4.1.6. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Етническият състав на населението на общината по данни от НСИ е около 96 % 

българи и 4 % роми, по-малко от 1 % са другите групи и тези, които не се самоопределят. 

Към 01.02.2011 г. от общо 12 032 анкетирани лица, като българи са се самоопределили 

11 511 човека, турци – 4, роми – 468, други – 23 и не самоопределили се – 26. 

Таблица 13: Население по области, общини, населени места и самоопределение по етническа 

принадлежност към 01.02.2011 г. 

Област, община, 

населено място 

Лица, отговорили на 

доброволния въпрос за 

етническа принадлежност 

Етническа група Не се 

самоопр

еделям 
българска турска ромска друга 

област София 283 556 251 097 17 027 9 739 3 080 2 613 

община Костенец 12 032 11 511 4 468 23 26 

град Костенец 6 320 6 287 .. 9 11 .. 

град Момин проход 1 571 1 539 .. 25 .. .. 

село Голак 7 .. .. .. .. .. 

село Горна Василица 271 264 .. .. 5 .. 

село Долна Василица 1 .. .. .. .. .. 

село Костенец 3 583 3 135 .. 432 .. 11 

село Очуша 40 40 .. .. .. .. 

село Подгорие 19 19 .. .. .. .. 

село Пчелин 220 219 .. .. .. .. 

По данни на НСИ 

 

 

 



Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 

 35 

Ф игура 15:  Н аселение по етническа принадлежност 
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4.1.7. БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ 

В периода 2010-2013 г. регистрираните юридически бракове в община Костенец са 

общо 124, а броят на разводите е 20 /налични са данни само за 2012 и 2013 г./. В общината 

се наблюдава тенденция към увеличаване на браковете, за разлика от ситуацията на 

областно и национално ниво, където през последните три години се наблюдава тенденция 

към намаляване на браковете.  

В България и в област София, намаляването на броя на юридическите бракове се 

дължи предимно на разпространението на т.нар. фактически бракове. Младите хора все 

повече предпочитат съвместното съжителство, без да сключват граждански брак, докато в 

община Костенец, такава практика се наблюдава много рядко.  

Таблица 14: Сключени бракове и бракоразводи в община Костенец за периода 2010-2012 г. 

община 
сключени бракове бракоразводи 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

България 24 286 21 448 21 167 - 11 012 10 581 11 947 - 

Област София 1 229 1166 1 023 - 340 328 418 - 

Община Костенец 35 33 24     32 - - 9 11 

По данни на НСИ и ОбА  

Ф игура 16:  С ключени бракове в страната, област С офия и община К остенец за периода 2010-2012 
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По отношение броя на бракоразводите, община Костенец се различава съществено от 

данните на национално и областно ниво. Коефициентът на бракоразводност (брой 

разтрогнати бракове на 1000 души от населението) е несъпоставим с тези в останалите 

териториални райони от по-горно йерархично ниво. Данните подадени от общинска 

администрация Костенец показват, че броят на бракоразводите през 2012 г. са едва 37% 

спрямо сключените бракове за същата година, а през 2013 г. са 35%. 

4.2. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПАЗАР НА ТРУДА 

4.2.1. ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА 

Ниската заетост и високата безработица са болезнена тема за цялата страна. 

Възможностите за заетост се влошиха и като цяло редица характеристики на пазара на труда 

се върнаха до нива, близки на тези в края на 90-те години. Целите и действията за 

овладяване на неблагоприятните тенденции се съсредоточават върху ограничаването от една 

страна на негативните последствия на пазара на труда в резултат от кризата и от друга 

страна в подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на качествена работна сила. На територията 

на община Костенец са налице предпоставки за предприемането на действия и в двете 

посоки на интервенция.  

Делът на заетите лица в община Костенец потвърждава структуроопределящия 

характер на нейната икономика. Лидер е преработващата промишленост, следвана от 

търговията и селското стопанство. земеделието се оказва по-перспективен отрасъл за 

развитието на стопанския потенциал на общината. От голямо значение е фактът, че 

земеделието осигурява допълнителна заетост на семейна работна сила.  

Една от целите на стратегия “Европа 2020” е нивото на заетостта на населението на 

възраст 20-64 години да нарасне от 69 % до поне 75 % (национална цел на България), 

включително чрез по-голямо участие на жените, по-възрастните работници и по-добрата 

интеграция на мигрантите в работната сила. Полезен инструмент за постигане на тази цел е 

трудовата миграция. Всекидневни трудови мигранти са заетите икономически активни лица, 

които живеят в едно населено място и пътуват до друго населено място, в което работят. 

Явлението „всекидневна миграция“ е тясно свързано с икономическото състояние на 

населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и 

характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е 

голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното 

преселване не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата 

структура на населението. 
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Таблица 15: Всекидневни трудови пътувания на заетите лица през 2011 г. 

област, 
община 

заети 
лица 

лица, 
които 

живеят и 
работят 
в едно и 

също 
населено 

място 

всекидневни трудови емигранти (ВТЕ) 

общо 

в същата община в община на 
същата област 

в община на друга 
област 

в градове в села в градове в села в градове в села 

област София 95 217 59 133 36 084 5 871 2 865 3 908 2 816 19 969 655 

община 
Костенец 

5 093 3 036 2 057 523 75 326 64 1 017 52 

По данни на НСИ 

 

Фигура 17:  Т рудови пътувания на заети лица от община К остенец през 2011 г. 

               

Местният пазар на труда на територията на община Костенец е сравнително 

диверсифициран в сравнение с типично селските райони в страната. Водеща група лица в 

структурата на безработицата са младежите до 29 г., като и по този показател община 

Костенец е с нива под средните за областта. Повишаване качеството на жизнената и бизнес 

среда и наличието на атрактивни природни ресурси и геостратегическо положение ще 

превърне общината в привлекателна територия за инвестиции.  

Таблица 16: Динамика на безработицата в община Костенец (в %) 

област, община 2009 2010 2011 
София област 8,69 11,18 9,86 

Община Костенец 8,45 11,39 10,00 

Източник: Агенция по заетостта 

Данните показват, че проблемът с безработицата в община Костенец не е от 

първостепенно значение и това следва да се използва от местната власт, като благоприятна 

предпоставка за разработване на мерки за повишаване на заетостта. 
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Ф игура 18:  Н ива на безработица в община К остенец 

       
 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

Изводите за икономическата активност на населението, основаващи се на 

направените демографски анализи и оценки, са следните:  

• наличие на благоприятни условия за трудови пътувания до други общини и 

области; 

• коефициентът на икономическа активност в общината не е по-нисък от средния 

за страната; 

• най-голям брой безработни сред населението са лицата над 29 годишна възраст; 

• броят на заетите лица в преработвателния сектор е с най-висок дял, следван от 

търговията; 

• няма предпоставки за увеличаване равнищата на безработица в общината;  

• наличие на тенденция за по-голяма заетост в селското стопанство. 

4.2.2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Образователната структура на населението на община Костенец би могла да се оцени 

като благоприятна за развитие на територията от гледна точка на квалифицирани човешки 

ресурси. В резултат на влошаващата се демографска картина на национално ниво, броят на 

учениците намалява и в община Костенец. Изключение от тенденцията за намаляване броя 

на децата в средното образование прави ПГ „Г. С. Раковски”, в която броят на учениците 

нараства с 38 % в периода 2007-2011 г. Тя предлага професионално образование в 

направленията туризъм, машиностроене и лека промишленост. Училището има потенциал 

да се превърне в ключов фактор за територията, тъй като образователно-квалификационните 

програми са обвързани със структуроопределящи сектори на местната икономика. По този 

начин се поставят основите на важна за устойчивото развитие на община Костенец 

образователно-икономическа система. 
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Таблица 17: Образователна мрежа в община Костенец  

Наименование 
Брой ученици/деца 

Населено място 
2011/2012 2012/2013 

СОУ „Св. Климент Охридски” 535 536 гр. Костенец 
ПГ ”Георги Сава Раковски ” 219 238 гр. Костенец 

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 258 258 гр. Костенец 
ОУ „Христо Смирненски” 70 70 гр. Момин проход 

ОУ ”Константин Костенечки” 197 198 с. Костенец 
ОДЗ ”Звънче ” 151  148 гр. Костенец 

ОДЗ „Здравец ” 143 136 гр. Костенец  
гр. Момин проход 

ОДЗ ”Радост ” 121 140 с. Костенец 
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• налице са утвърдени традиции в образованието;  

• оптимизирана училищна мрежа; 

• наличие на утвърдено децентрализирано финансово управление с 

усъвършенствана формула за разпределение на делегираните от държавата 

средства;  

• необходими са дейности, насърчаващи интеграцията на деца и ученици от 

етническите малцинства; 

• използване на предоставени възможности за подобряване на МТБ чрез 

европейско и друго донорско финансиране. 

4.2.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

На фона на цялостната негативна ситуация, относно нивото на здравеопазването в 

страната, същото е относително стабилно на територията на община Костенец. На 

територията функционират и се предоставят услуги в следните здравни структури:  

1. Център за спешна медицинска помощ, който обслужва населението на община 

Костенец и Долна баня;  

2. Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация -

Костенец ЕООД;  

3. Медицински център 1- Костенец ЕООД, който разполага с 9 специализирани 

кабинети, в които се осъществява консултативна, лечебно-диагностична, оперативна, 

профилактична и диспансерна дейности.  

4. Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, филиал 

Момин проход – ТД, който разполага с два стационарни блока: единият за деца, а 

другият е за възрастни хора;  
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5. Балнеологичен комплекс "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД-Констанция; 

6. Съществува и един частен здравен център “Медицински център” ООД. Дружеството 

предлага ехографски прегледи и медицинска помощ от уролог, кардиолог, педиатър, 

акушер-гинеколог и хирург. Балнеологичният комплекс "Профилактика, 

рехабилитация и отдих" ЕАД-Констанция в с. Вили Костенец е основен изпълнител 

по програмата на НОИ и е с постоянно запълнен капацитет.  

Наличието на два здравни центъра за рехабилитация, предлагащи широк спектър от 

балнеоложки услуги и програми е безусловен фактор за профилиране на туризма в община 

Костенец в сферата на балнеологията. Този потенциал се потвърждава и от аналитичното 

изследване на туристическия потенциал на територията, осъществено в рамките на 

общински проект, финансиран по ОПРР „Интегрално планиране на туристически 

дестинации в община Костенец” 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• наличие на достатъчно болници и медицински центрове на територията на 

общината; 

• необходима е по-честа здравна профилактика на населението; 

• наличие на качествена и бърза здравна помощ;  

• добро технологично оборудване в някои здравни структури и не толкова добро в 

други; 

• наличие на високо квалифицирани специалисти. 

4.2.4. СОЦИАЛНА СФЕРА 

В сферата на социалната защита община Костенец реализира редица инициативи в 

борбата с неравенствата и дискриминацията. Кръгът на услугите в общността се разширява 

непрекъснато. Социалните услуги, които се предоставят на територията на община 

Костенец, отговарят и се развиват съобразно заложените в Областна стратегия за развитие 

на социални услуги. Предлагат се следните дейности и услуги: 

• Приемна грижа – резидентна грижа от семеен тип за 2 деца; 

• Личен асистент по НП „Асистенти на хора с увреждания” – грижа в семейна 

среда на самотни стари хора и хора с увреждания; 

• Обществена трапезария – осигуряване на топъл обяд за 50 лица; 

• Клуб на пенсионера – осигуряване на лични и социални контакти за 160 

пенсионери. 
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 

• добре развити социални услуги;  

• необходимо е разкриване на нови за общината социални услуги; 

• необходимо е постепенно разширяване на капацитета, с цел обхващане на по-

голям брой потребители; 

• проучване на добри европейски практики, с цел трансрегионално сътрудничество 

и обмяна на опит в социалната сфера. 

4.2.5. КУЛТУРА 

За задоволяване на местни културни потребности на територията на общината 

съществува добре развита мрежа от 5 читалища, всяко в различно населено място. 

Провеждат се и традиционни фолклорни празници: Кукерски празник на Сирни заговезни в 

гр. Момин проход и с. Горна Василица – ежегодно м.II или м. III; Гергьовденски събор в 

местността "Кръстите" - с. Костенец"; Землячески събор - с. Пчелин на 3 юни 

(Петдесетница).  

От времето на Възраждането тук се развиват традиционни занаяти и производства –

каменоделство, дървообработване и дърворезба, бъчварство, кошничарство, плетене на 

дантели и шевици, воденичарство, тепавичарство, коларство, оръжейно производство, 

ножарство. Необходими са сериозни действия от страна на местната власт за реабилитиране 

и съхранение на тези занаяти в контекста на развитие на устойчив интегриран туризъм.  

В района на община Костенец са запазени множество археологически паметници, 

носещи сведения за богата история, които не са проучени и популяризирани. Запазени са 

останките на някои стари крепости, като една от най-големите забележителности в 

общината е историческият паметник от римската епоха, а по-късно от Първата и Втората 

Българска държава - Крепостта „Траянови врата”. През 2012 г. общината стартира проект за 

нейната социализация и превръщането й в туристическа атракция, финансиран по ОПРР.  

Територията разполага и с редица Християнски храмове с историческа, културна и 

художествена стойност и представляващи важна предпоставка за развитието на активен 

културен туризъм. 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ: 

• добре развити традиции; 

• организиране на редица празници и фестивали; 

• добре поддържан библиотечен фонд;  

• поддържане на традициите с художествена самодейност;  

• недостатъчни финансови средства за разнообразяване на дейностите;  
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• необходими са средства за поддържане и обновяване на МТБ. 
4.2.6. СПОРТ 

За съжаление предвиденият за реализация инвестиционен проект за изграждане на 

„Курортен, туристически и спортен комплекс Костенец – Белмекен” все още не е стартирал. 

В него се предвижда изграждането на спортни съоръжения и шест ски писти с капацитет 15 

000 човека, с възможност за целогодишно използване и ски-сезон, продължаващ до края на 

месец април. Планира се осъществяването му да е чрез публично-частно партньорство, като 

за целта се е учредило акционерно дружество. Възможностите за отдих за жители и гости на 

община Костенец са сравнително разнообразни. Освен в традиционните за територията 

направления СПА и балнеология, алтернативи за почивка и развлечение предлагат редица 

природни забележителности и разработените до момента туристически маршрути. Две са 

туристическите дружества, които провеждат походи с професионални водачи – „Планинар“ 

и „Равни чал“. 

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 

• необходимост от изграждане на спортен и туристически комплекс; 

• подобряване техническото състояние на наличната спортна инфраструктура; 

• необходими са средства за изграждане и ремонт на спортни площадки; 

• необходимо е да се разкрият нови и разнообразни спортни клубове и дисциплини 
за децата и подрастващите от община Костенец. 

 
5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1.1. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

Главната водна артерия за района е р. Марица, докато водоизточниците за общината 

са основно два. Град Костенец, гр. Момин Проход и с. Костенец се водоснабдяват от 2 

водоизточника алпийски тип – на р. Крайна и на р. Стара река. Останалите населени места 

се водоснабдяват от водопровода за гр. Ихтиман. Общата дължина на външните 

водопроводни мрежи е 30.3 км, а на вътрешната – 82.9 км. Тръбопроводите са етернитови и 

стоманени и се нуждаят от ремонт. Към края на 2011 г. община Костенец няма одобрен 

проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, макар че има определена 

площадка за нея в землището на с. Пчелин, местността „Полето”.  
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5.1.2 ТРАНСПОРТНА МРЕЖА И ДОСТЪПНОСТ 

Общата дължина на пътната мрежа в община Костенец е 131.2 кm, от нея 8.1 кm е 

участък от автомагистрала “Тракия”. Това дава предимството на общината да попадне в 

пряката зона на влияние на един от петте транспортни коридора, минаващи през 

територията на страната ни /Общ Европейски Транспортен Коридор ОЕТК №10/, а също 

така и косвена връзка с транспортен коридор/ОЕТК №4/ чрез второкласен път ІІ-82 - 

Костенец-Самоков-Сапарева баня-Дупница, с отсечка от 4 км към к.к.”Боровец”. ОЕТК 

№10-Залцбург-Любляна-Загреб-Белград-Ниш-София-Пловдив-Истанбул осигурява 

международните транспортни потоци между Европа, България и Турция, осигурявайки 

връзка между Европа и Азия. Чрез гореспоменатия транспортен коридор и второкласен път 

ІІ-82 се осъществява връзката с ОЕТК № 4 – Дрезден/Нюрнберг-Прага-Виена/Братислава-

Гьор-Будапеща-Арад-Констанца/Крайова-София-Солун, посредством които се реализират 

транспортните потоци с Македония, Сърбия и Гърция.  

Общинската пътна мрежа се състои от четвъртокласни и некатегоризирани 

междуселищни пътища с обща дължина 54,7 км. Макар нейното състояние да се 

рехабилитира ежегодно, все още има дълги участъци, които се нуждаят от основен ремонт, 

като например пътят /Ш-822/ Ново село - Костенец с дължина 16,6 км. Дължината на 

вътрешната улична мрежа в селищата на общината е 146 км., от които около 92,4 км. са с 

асфалтова настилка, а 53,6 км са без трайна настилка. В общината има железопътен, 

автобусен и автомобилен транспорт. В близост до община Костенец се намира летището в 

гр. Долна баня, което извършва частни полети. Транспортното обслужване на територията 

на община Костенец в момента се извършва по всички направления от приета транспортна 

схема от частни превозвачи. Автобусните линии са градски, междуселищни и 

междуградски. Железопътна мрежа включва участък от ЖП-линия „София - Пловдив – 

Димитровград” (пътнически, бързи и експресни влакове) с две гари - гр. Костенец и гр. 

Момин проход (само пътнически).  

5.1.3.ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ 

Територията на община Костенец се захранва от електроразпределителното 

предприятие „ЧЕЗ България” ООД. Електропреносната мрежа и ел. съоръженията са в добро 

техническо състояние и имат достатъчен резерв.  

Община Костенец реализира изпълнението на проект „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец“ по ОПРР, 

чиято цел е да подпомогне местното развитие на община Костенец, чрез осигуряване на 

образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, подобрявайки 
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жизнената среда в нея и качеството на живот на населението в общината в синхрон с 

изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.  

Проблемът за енергийната ефективност на жилищата е значим по две причини – 

пълната пазарна цена на енергоносителите, водеща до тежко бреме за домакинските 

бюджети и глобалният стремеж към пестене на енергия в контекста на усилията за 

постигане на устойчиво развитие. Ограничената информация не дава възможност за 

технически подробна картина на сектора на територията на общината.  

5.1.4. КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ 

Общинската система за телекомуникации е представена от две поделения, 

предоставящи услуги в тази област – „Пощенски съобщения“ и „Далекосъобщения“. На 

територията на гр. Костенец функицонират фирми, които предлагат куриерски и 

транспортни услуги. Общината има добро покритие на трите мобилни оператора Мобилтел, 

Глобул и Виваком, така че постепенно отпадат проблемите с телефонизацията на вилните 

зони, където липсва техническа възможност за осигуряване на стационарни телефони.  

Община Костенец има местна кабелна телевизия, като същата фирма е и интернет 

доставчик. 

5.2. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

5.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Част от сградите на училищата и детските заведения са санирани и са с подобрена 

материална база. Всички училища са с оборудвани компютърни кабинети. Необходимо е 

изграждане и подобряване на детски и спортни площадки и подмяна на оборудването. 

Недостигът на средства затруднява осъвременяването на спортните бази в 

училищата. Необходимо е търсене на варианти и възможности за безвъзмездно външно 

финансиране на образователната инфраструктура. 

5.2.2. ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

Инфраструктурата на здравеопазването в община Костенец е на сравнително добро 

ниво. Съществуват не малко на брой сгради, в които се предлагат различни здравни услуги. 

Материално-техническата база в някои от тях е добра, но в други състоянието й е лошо. 

Необходимо е да се търси подкрепа и безвъзмездно финансиране от различни европейски 

програми или външни донори. С подобряване на сградния фонд и модерно преоборудване и 

обзавеждане и поради наличието на балнеоложко лечение ще се привлекат повече 

потребители, което пък от своя страна ще е в полза за икономическото развитие на 

общината. 
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5.2.3. ИНФРАСТРУКТУРА НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Очевидна е активността и ангажираността на местната власт в осигуряването на 

съвременна социална среда за възрастни и хора в неравностойно положение. Прави 

впечатление обаче отсъствието на програми и услуги, насочени към деца и младежи в риск и 

техните семейства. Това са лицата, които до голяма степен предопределят устойчивото 

развитие на територията и следва да се превърнат в приоритет за превенция и подкрепа. 

Общината има приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г., в 

която планира разкриването на Център за обществена подкрепа и други социални услуги в 

помощ за деца и семейства в риск. 

5.2.4. ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

Община Костенец развива културната си дейност, предимно в читалищата на 

територията. Читалищните сгради за провеждане на дейности, свързани с просвета и 

култура, са с не добре поддържана материално-техническа база. Необходимо е периодично 

обновление и поддържане. Тези проблеми не трябва да се подценяват, тъй като читалищата 

са храмовете за духовно обогатяване. 

5.2.5. ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

Спортната инфраструктура на територията на Общината е общинска собственост и 

включва: 

• Два стадиона с олимпийски размери – един на територията на гр. Костенец и 

един на територията на с. Костенец. 

• Физкултурни салони, включващи баскетболни зали в ОУ “Хр.Смирненски” – 

Момин проход, ОУ “Константин Костенечки” и СОУ “Св. Климент Охридски”. 

• Спортна площадка в к. Момин проход Спортен салон, разполагащ с цялото 

необходимо оборудване – ползва се освен от Спортния клуб, и от ученически 

спортни групи от ПГ “Г.С. Раковски” и ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”. 

• Тенис корт в к. Вили Костенец (частна собственост). 

• Съществуват и 4 спортни организации. 

5.3. БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА 

На територията на община Костенец има добре представена инфраструктура на 

бизнеса. Населението има достъп и ползва услугите на достатъчен брой банкови 

институции.  

Застрахователните дружества предлагат разнообразни услуги и възможности за 

застраховане на имуществото и живота на потребителите. 
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Различни видове сдружения – неправителствени, земеделски, занаятчийски и други, е 

необходимо да обединят, отговорно и професионално усилия за развитие на местната 

икономика и туристически потенциал. 

5.4. УРБАНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

5.4.1. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНАТА 

Община Костенец е административно-териториална единица по смисъла на Закона за 

административно и териториално устройство в Република България (ЗАТУРБ), част от 

Софийска област, и статистическа териториална единица от ниво LAU 2 (община) по 

Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Административен 

център на общината е град Костенец. Съгласно Закона за регионалното развитие Софийска 

област, респективно община Костенец, се включва към Югозападния район за планиране 

(ЮЗРП). Община Костенец включва 9 населени места, от които 2 града и 7 села. 

5.4.2. ТЕРИТОРИАЛЕН БАЛАНС 

Структурата на поземлените ресурси на общината по видове територии (обща 

територия, в т.ч. земеделски, горски, населени места, урбанизирани територии, водни 

течения и водни площи, територии за добив на полезни изкопаеми, територии за транспорт 

и инфраструктура) и формата на собствеността (частна, държавна, общинска и друга) е 

следната за община Костенец: 

• Общата площ на територията на Община Костенец е 302 073 кв. км; 

• Земеделските територии в общината заемат 83 146 дка площ, в т.ч.; 

• Горските територии са държавни, общински и частни и заемат 58,62 % от общата 

площ на общината. 

От данните се вижда, че най-голяма част от територията на общината е заета от 

горския фонд, следвана от селскостопанския фонд и обработваемата земя. 

5.4.3. ИНТЕГРИРАНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ 

За подобряване на физическата и жизнената среда на община Костенец и за 

осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови 

възможности за икономическо развитие и социален просперитет и утвърждаване като 

привлекателно място за живеене и като притегателен център за инвеститори и посетители е 

необходима гъвкавост при прилагане на местни политики. 
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Политиката за пространствено развитие ще бъде определена главно от концепция за 

пространствено развитие на община Костенец, която към момента на разработване на 

Общинския план за развитие на община Костенец за периода 2014-2020 не е изготвена. 

Горепосоченият стратегически документ ще се изготви в съответствие с 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 (НКПР)– средносрочен 

стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на 

националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено 

ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за 

регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото законодателство на 

Република България и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво 

пространствено, икономическо и социално развитие.  

Концепцията за пространствено развитие на община Костенец ще определя 

средносрочните перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по 

отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния 

център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, 

енергийна и телекомуникационна мрежа. Тя ще съдържа: 

1. функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината 

и връзки с центровете на съседните общини, областни и други градски центрове, 

свързани с развитието на общината. 

2. оси на развитие - с регионално, над общинско и общинско значение, и връзки с 

осите на развитие на съседни общини и с националните оси. 

3. транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, 

включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки. 

4. функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с 

регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с 

регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, 

пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и 

образованието. 

След изготвянето на горепосочените документи е възможно да се породи 

необходимост от актуализация на общинския план за развитие на община Костенец за 

периода 2014-2020, който да е в пълно съответствие с тях.  
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6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

Територията на община Костенец се характеризира с добри показатели по отношение 

състоянието на околната среда. Едно от предимствата на общината е чистата природа, което 

е предпоставка за производствени и селскостопански дейности в екологично запазена среда. 

На територията на общината няма контролни пунктове и система за измерване състоянието 

на компонентите на околната среда – въздух, води, почви, шум и др., което не дава пълна и 

регулярна представа за състоянието на околната среда. Състоянието на околната среда в 

община Костенец е пряко свързано с използването на ресурсите й, развитието на 

промишлеността, дейностите в селското и горското стопанство, степента на влаганите 

инвестиции в инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води. 

Контролът върху състоянието на околната среда се провежда от ИАОС по 

определени компоненти на средата и фактори в съответствие с поредицата от 

специализирани закони за управление на околната среда, приети през последните години за 

сближаване със законодателството на ЕС. 

6.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Качеството на атмосферния въздух се наблюдава от Регионална лаборатория, която 

извършва периодичен емисионен контрол. В общината няма пунктове за постоянен 

мониторинг на атмосферните замърсители. Наблюдаваните показатели за качеството на 

атмосферния въздух са: серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, въглероден 

оксид, оловни аерозоли, общ прах и сероводород, амоняк, метанови въглеводороди, 

неметанови въглеводороди.  

Съгласно районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(чл.30, ал.1 от Наредба №7 на МОСВ) община Костенец попада в “райони, в които нивата на 

един или няколко замърсителя са между съответните горни и долни оценъчни прагове”. 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на емисиите на вредни вещества и 

замърсяването от транспорта. 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 запазване качеството на въздуха е необходимо да се предприемат действия за 

осигуряване на нови енергийни източници за промишлеността, обществения сектор и бита. 
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6.2. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ 

На територията на общината се замърсяват р. Марица, р. Очушница и р.Стара река 

/отводнителните артерии/, като основните замърсители са промишлените предприятия и 

битово-фекалните отпадни води. Промишлените отпадни води за предприятия ползващи 

вода се характеризират с непречистеност. Това се дължи на факта, че нито едно предприятие 

няма капацитет за пречистване 100 % на отпадните си води. По години се отчита намаляване 

на обема на промишленото производство. Въпреки това остра необходимост се явява 

изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадни води. По-големите промишлени 

предприятия в Общината са: “Хартия и хартиени изделия – Костенец” - АД, “Терем” ЕАД 

клон – Костенец – военен завод, “Юролайтърз – Плам България” АД “Шведски кибрит – 

Плам България” АД – производство на кибрит и запалки за камина; ЕТ “Актив комерс” 

производство на тетрадки и хартиени изделия; Модна къща “Агресия”; “Синхрон-инвест” 

ЕООД – производство на спиртни напитки, “Специализирани болници за рехабилитация – 

НК” ЕАД – клон Момин проход – туристически и здравни услуги и “Хлебозавод”. Най- 

често замърсяването идва от Пароцентралата на “Костенец-ХХИ” АД, в която са монтирани 

3 котела с мазут и др. Преди заустване в канализационната система те пречистват отпадните 

си води в локални пречиствателни съоръжения. Състоянието на тези пречиствателни 

съоръжения е сравнително добро и при правилно поддържане, осигуряват пречистването им 

до задоволителна степен. 

В повечето от селата няма изградена канализация и съоръжения за пречистването на 

водите, което води до заустването им в локални септични ями. Проблем за град Костенец е 

липсата на пречиствателна станция за градските битово–фекални води. Предстоящото 

изграждане на такава ще доведе до значително подобряване на качеството на водите на 

гореспоменатите реки. За целта е създадено сдружение с обществена полза съвместно с 

общините Ихтиман, Белово и Костенец, за изграждане на пречиствателни станции в 

общините в съответствие с Европейските изисквания както и полагане на грижи /финансова, 

техническа и др. подкрепа/ за опазване чистотата на реката. Показателна е информацията 

относно състоянието на използваната вода от наблюдаваните стопански единици: 

За обхвата на проблема с опазване на околната среда говори и обстоятелството, че 

разходи за опазване и възстановяване на околната среда на община Костенец се правят 

главно за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично 

предназначение за водните ресурси и опазване на въздуха. 
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6.3. ПОЧВИ 

Характерни за района на общината са лесивираните канелени горски почви. 

Мощността на хумусния хоризонт е 30-40 см. Друг почвен тип е алувиалния. Разположени 

са върху алувиални отлагания при наличие на високи подпочвени води, които създават 

благоприятни условия за развитието на ливадна растителност. Алувиалните и делувиалните 

почви са със сравнително високо плодородие. Значителни са и площите заети от ливадно-

канелени и песъчливо-глинести почви. Няма значителни проблеми, които да застрашават 

екологично – чистото състояние на почвите. Основните заплахи произтичат от: 

• газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на 

киселинни дъждове; 

• от транспорта – замърсявания свързани с дизеловите и бензинови двигатели; 

• комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при неправилно 

съхранение замърсяват почвите и подпочвените води; 

• изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване; 

• производството на нитратна земеделска продукция. 

6.4. ОТПАДЪЦИ 

 На територията на Община Костенец се образуват различни видове отпадъци, като 

категорично преобладават делът на битовите и селскостопанските. Мотивиращи фактори 

при тяхното генериране и натрупване се явяват разположението на населените места, броя 

на жителите в тях, както и дейността като функция при образуването на ТБО. Процентното 

участие на производствените отпадъци е незначително. 

 На територията на община Костенец от 2004 г. е въведена система за разделно 

събиране на хартия, пластмаси и стъкло, съгласно сключен договор с “РЕПАК” АД - 

организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Обхванати са следните населени 

места :гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец. Тенденцията е да се въведе разделно 

събиране и в останалите населени места. Разделно събраните материали се превозват до 

Самоков, където се извършва предварително третиране.  

 Материалите за рециклиране се събират от фирмата за рециклиране РЕПАК – 

организация за оползотворяване на материалите, която има договор с община Костенец за 

извършване на разделно събиране в следните места: град Костенец, град Момин проход и 

село Костенец.  
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 На територията на община Костенец няма площадка за предварително третиране на 

разделно събираните отпадъци и те се извозват до гр. Самоков. Годишното количество 

хартия за 2007 год. – 2 т., пластмаси – 4 т и стъкло - 9 т.  

 Организираното сметосъбиране покрива 7 населени места. Отпадъците се събират 3 

пъти на месец в града и 2 пъти на месец в селата.  

 Формиралите се битови и строителни отпадъци, включително отпадъците от 

търговската дейност, се депонират на регламентирано депо за ТБО, намиращо се на 3 км. на 

юг от гр. Костенец. Проектната площ на депото е 20 дка, като заетата е около 18 дка. 

Съгласно предпроектните проучвания капацитетът е на изчерпване. В общинският и 

областният план за развитие е заложено изграждането на регионално депо за ТБО 

/Костенец, Ихтиман, Самоков, Долна баня/. Дейността по събиране, извозване, лятно улично 

почистване зимно улично почистване, поддръжка на депо за ТБО е отдадена на концесия на 

частна фирма. Контролът за състоянието на чистотата в населените места се осъществява 

пряко от общинските власти (Кмета на Общината и упълномощените от него лица).  

 Община Костенец има приета Програма за управление на отпадъците и Наредба за 

управление на отпадъците, като в тези два документа са определени мерките за управление 

на различните категории отпадъци, съгласно ЗООС и ЗОУ. В общинската програма за 

управление на отпадъците са предвидени мерки за ограничаване на замърсяване от 

сметищата, тяхната реконструкция и привеждане в съответствие с нормативните 

изисквания.  

 
6.5. ШУМ 

 В района на град Костенец по-голямата част от промишлените предприятия са 

съсредоточени в промишлената зона и с този факт не се констатира шумово натоварване на 

околната среда в останалата част на града. Характерно за града е шумовото натоварване от 

автомобилният транспорт. Шумните участъци са предимно отделни участъци от пътната 

мрежа с концентрация на пътни превозни средства. 

От анализът на съществуващото състояние на околната среда в Община Костенец 

могат да се формулират следните основни проблеми на територията на общината: 

• Няма изградени пречиствателни съоръжения за битови отпадни води; 

• Няма изградена система за управление на отпадъците; 

• Наличие на нерегламентирани места за депониране на отпадъци от селските 

населени места.  

• оптимизиране на разделното събиране на ТБО 
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 Основните мерки, необходими за подобряване на екологичната обстановка в Община 

Костенец включват: 

• изграждане на пречиствателна станция в град Костенец и модулни 

пречиствателни станции на с. Костенец и с. Пчелин; 

• борба с ерозията посредством корекция на реките в горския фонд, изграждане на 

каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата 

и други; 

• изграждане на депо за промишлени отпадъци; 

• разделно събиране на ТБО. 

Общата оценка за състоянието на околната среда е много добро. Природните и 

климатични дадености на територията са с благоприятни екологични характеристики. В 

градската част липсват крупни производствени замърсители  

6.6. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА 

На територията на община Костенец радиационната обстановка се следи от 

отговорната структура на “Гражданска защита”. Необходимо е два пъти дневно да се 

измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час. Нормалният гама-фон за България е около 

0,030 мР/ч. Към момента няма данни за нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и 

околната среда. 

6.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 

Зелените площи не са недостатъчни, като площ и брой за общината. Това, обаче не 

създава сериозни екологични проблеми на населението, защото територията е със силно 

развита растителност и многобройни планински и полупланински зони. Основният проблем 

преди всичко се състои в това, че поддържането на парковете и градините в населените 

места е недостатъчно. На територията на общината, в земите на горския фонд има 

официално обявени природни забележителности и защитени територии. Във връзка с 

опазването на природата и развитието на туризма следва да се полагат постоянни грижи и 

даденостите да се използват за прогресивни цели. 

6.8. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

Община Костенец е една от общините, в които не се наблюдава наличие на значими 

екологични проблеми или зони с нарушени екологични параметри. Сериозни замърсявания 

и увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото здраве, не се наблюдават, което е 

предпоставка за високо качество на живот за жителите и посетителите на общината. 
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Община Костенец има разработена програма за опазване на околната среда и програма за 

управление на отпадъците.  

6.9. ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

Община Костенец разполага с развита преработвателна промишленост, с уникални 

природни и водни ресурси, съхранена природа и богато културно-историческо наследство, 

които са предпоставки за развитието на балнеоложки и специфичен туризъм, селско 

стопанство, устойчиво горско стопанство и развита промишленост. Общината е разработила 

програма за развитие на туризма, която е от изключителна важност за икономическото 

развитие на района. Следвайки програмата общината максимално използва природния 

потенциал за развитие на туризма и я превръща в привлекателно място за туристи, гости и 

хора с различни здравословни проблеми . 

На територията липсват ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и 

увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за 

високо качество на живот за жителите и посетителите на общината. 

6.10. ПРЕПОРЪКИ 

Основните програмни и стратегически документи, свързани с опазването на околната 

среда в община Костенец са недостатъчни или са в края на програмния период и следва да 

бъдат актуализирани. Използването на такива програми ще позволи по-ясното дефиниране и 

отстраняване на съществуващите проблеми в тази сфера, начините и стъпките за тяхното 

решаване (например конкретни проекти), както и възможните източници на финансиране. 

За тази цел следва да се изготви анализ на постигнатото в периода 2008-2012 г., да се 
актуализират целите и приоритетите за следващия планов период, както и да се изготви 
набор от количествени и качествени индикатори, позволяващи оценка на напредъка при 
изпълнението на съответните програми. При отразяване на екологичните аспекти в ОПР 
следва да се спазват указанията и примерните индикатори за състоянието на околната среда, 
заложени в документа „Методически указания за разработване на Национална стратегия за 
регионално развитие на Република България (2012-2022)”, Регионални планове за развитие 
на районите от ниво 2 (2014-2020)”, Националната стратегия за регионално развитие (2014-
2020) и Областните стратегии за развитие (2014-2020).  

Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на околната среда 
са: решаването на проблемите с водоснабдяването и замърсяването на водите, обезвреждане 
на отпадъците от пестициди и решаване на проблемите със шума и атмосферното 
замърсяване от бита и транспорта на територията на Община Костенец. Осигуряване на 
достъпност и популяризиране на богатото биологично разнообразие и защитените 
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територии в общината, също следва да бъде приоритет с оглед значимостта им за развитието 
на туризма, който е важен източник на доходи за местното население. 

Друг значим аспект при формирането на бъдещата екологична политика на общината 
е оценка на очакваните промени в климата и влиянието им върху територията на община 
Костенец, свързани най-вече с промяната в режима на температурите и валежите, загубата 
на биологично разнообразие, щетите върху селското и горското стопанство от засушавания, 
пожари и др., нарастването на честотата и интензитета на екстремните климатични събития, 
както и защитата на населението от природни бедствия. 

В тази връзка, при определяне на политиката си за развитие, общинската 
администрация следва да отчете трите основни приоритета на Стратегията Европа 2020 в 
сферата на климатичните промени и енергията, а именно:  

• намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат 
изпълнени условията) спрямо 1990 г.; 

• добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници; 

• увеличаване на енергийната ефективност с 20 % 
 Тези приоритети вече се интегрират в политиките за регионално развитие и опазване 
на околната среда на Република България, което още повече засилва необходимостта от 
работа в очертаните направления на общинско ниво. 
 

7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

Административната структура на общината включва Общински съвет с 17 общински 

съветници, 1 кмет на община, , 2 кметове на кметства и 4 кметски наместничества. 

Структурата на администрацията включва длъжности, пряко подчинени на кмета на 

общината-  секретар, главен юрисконсулт, финансов контрольор, главен архитект, главен 

специалист „ОМП и класифицирана информация“, главен експерт „Връзки с 

обществеността“ и Секретар на МКБППМН и три дирекции – две в общата администрация и 

една в специализираната администрация: 

І. Обща администрация  

1. Дирекция „Административно-правно обслужване“ включва: Директор Дирекция 

АПО и организатор ЦУГ; Гл. експерт„ Образование и култура”; гл. специалист 

Човешки ресурси; Гл. спец Общински съвет; Мл. експерт „Търговия, транспорт и 

туризъм“; Главен експерт „Архив“; Главен специалист „АДО“; Главен специалист 

„Секретар на Кмета“; Главен специалист „Шофьор на Кмета и домакин“; Младши 

експерт „Гражданско състояние“; Главен специалист „ГРАО“- 2; Старши специалист 
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„ЧР“ и „ПВЗ“; Изпълнител – Шофьор- 2  и Главен специалист „Информационни 

технологии“ – 2  

2. Дирекция „Финансово стопанска дейност“ включва: Директор и Главен 

счетоводител; Главен експерт – счетоводител; Старши експерт – счетоводител; 

Старши експерт – счетоводител и помощник – касиер; Младши експерт – ВРБК; 

Главен специалист – касиер; Главен инспектор; Главен специалист – Контрол-3 и 

Технически сътрудник. 

ІІ. Специализрана администрация 

1. Дирекция „Териториално-селищно устройство” с три отдела – отдел „Местни данъци 

и такси”, отдел „Общинска собственост” и отдел „Проекти на ЕС” и включва: 

Директор ТСУ и юрисконсулт, главен инженер, главен експерт „ Регулация и 

кадастър”, гл. експерт „Екология и селско стопанство”, гл. специалист ТСУ – 2 ,  гл. 

специалист ТСУ и секретар „Експертен съвет”  

- Отдел „Местни данъци и такси” – началник – отдел, гл. експерт МДТ и 

юрисконсулт, главен специалист МДТ – 2 бр. гл. специалист МДТ и дл. лице 

по ГС – ритуалчик, старши експерт МДТ 

- Отдел „ Общинска собственост” – началник-отдел, старши експерт ОС, гл. 

специалист ОС, гл. специалист ОС и ИК 

- Отдел „Проекти на ЕС” – началник-отдел, гл. експерт „Финанси” , мл. експерт 

ПЕС – 3 .  

На територията на община Костенец функционира РУП–Костенец, което обслужва 

общините Костенец и Долна баня с прилежащите им населени места: 

• Община Костенец – гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Костенец, с.Горна 

Василица, с.Долна Василица, с.Пчелин, с.Очуша, с.Подгорие и с.Голак 

• Община Долна баня – гр.Долна баня и вилна зона Долна баня 

РУП–Костенец обслужва и селата Марица и Гуцал, които са населени места на 

Община Самоков. 

Община Костенец няма съдебна структура на територията си. Населението на 

общината се обслужва от Районния съд в град Ихтиман.   
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8. SWOT АНАЛИЗ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
• благоприятни почвено-климатични 

условия за развитие на биологично 
земеделие  

• наличие на изключително 
благоприятни природни ресурси за 
развитие на балнеоложки туризъм  

• голям и разнообразен горски фонд, 
позволяващ развитие на туризма и  
дървопреработването   

• силно развита преработвателна 
промишленост 

• слабо развито селско стопанство 
• ниска конкурентоспособност на 

производствените промишлени местни 
предприятия  

• недостатъчно развита и поддържана 
техническа инфраструктура  

• слаб маркетинг и реклама на 
туристическия ресурс в общината  

• липса на достатъчно туристически 
атракции  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
• разширено търсене и предлагане на  

балнеоложки туристически продукти и 
услуги в национален и международен 
план  

• Подобряване на туристическия 
маркетинг и създаване на туристически 
атракции  

• Привличане на чуждестранни 
инвеститори и средства от фондовете 
на Европейския съюз  

• развитие на индустриални 
производства на базата на местни 
ресурси  

• модернизиране на малките и средни 
предприятия в общината  

• нарастване търсенето на екологично 
чиста селскостопанска продукция  

• увеличаване броя на сертифицираните 
местни производители на 
биоземеделска продукция  

• създаване на нови сортове ягодоплодни 
култури с качествен посадъчен 
материал  

• невъзможност да се получи финансиране 
от структурните фондове на ЕС, с което 
да се затрудни реализацията на 
инвестиционните проекти в общината  

• висока конкуренция от страна на други 
туристически обекти в района и областта  

• отлив на инвестиции от страната и 
региона  

• емигриране на интелектуалния и 
квалифициран трудов потенциал на 
общината  

• конкурентен натиск на пазари от други 
страни  
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I I . Ц Е Л И  И  П РИ ОРИ Т Е Т И  ЗА  РА ЗВ И Т И Е  Н А  ОБ Щ И Н А  К ОС Т Е Н Е Ц  

1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г. И 

ПРИЕМСТВЕНОСТ. 

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

Общинският план за развитие на община Костенец е средносрочен програмен 

документ със седем годишен времеви обхват, съобразен с времевия обхват на планирането 

на политиките за развитие на ЕС и Р.България и обхваща периода от 2014 до 2020 г. 

Териториалният обхват на документа обхваща територията на община Костенец, като 

при планирането на местните политики се отчитат характеристиките и особеностите на 

нейната структура и обособеност, свързаност и социално-икономически взаимовръзки. 

Стратегическата част на ОПР на община Костенец за периода 2014–2020 г. набелязва 

насоките за развитие на общината във всички сфери на социално-икономическия живот. Тя 

кореспондира пряко и се съобразява изцяло със заложената законодателна и стратегическа 

рамка на регионалното развитие на национално и европейско ниво. 

Стратегическата рамка е широкобхватна и се съобразява както с разнородните 

социално-икономически политики на държавата, така и с характеристиките на регионалните 

особености и идентифицирания потенциал за развитие. 

Широкият обхват е обусловен както от националната, така и от европейската 

стратегическа рамка и тяхната съгласуваност. Постановките му кореспондират с тези на 

ЗРР, ППЗРР, «Методически указания за разработването на ... общински планове за развитие 

2014-2020 г.» на МРРБ, като провеждат на местно ниво ключовите теми за развитие от 

политиката за сближаване на ЕС и Регламентите за управление на фондовете на ЕС. 

Йерархията на понятията в стратегията на община Костенец е: визия, стратегически 

цели, приоритети, специфични цели, мерки и проекти/дейности. 

Формулираните цели са съобразени с общите цели на стратегията Европа 2020, 

общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г., Териториален дневен ред на ЕС 2020, със 

заложените постановки на НСРР, НКПР, Национална програма за реформи, Национална 

програма за развитие на България 2020, секторните национални стратегии. 

Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. очертава 

регионалната рамка за формиране на местните политики за развитие, заложени в настоящия 

план на община Костенец за периода 2014-2020 г. 
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Стратегия „Европа 2020” 

Тази стратегия е основополагащ, рамков документ за актуалните цели на 

европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните 

заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Към 

дефинираните пет проблемни сфери са формулирани ясни и количествено определени 

„цели-резултати”. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически 

обосновани направления: 

• Интелигентен растеж – икономика на знания и иновации; 

• Устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност 

чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно 

предприемачество; 

• Приобщаващ растеж – паралелно развитие и на традиционна икономика с висока 

заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство 

за социално и териториално сближаване. 

Мнението на Комитета на регионите, споделяно от основните институции на ЕС – 

Европейската комисия, Съвета на европейския съюз и Европейския парламент е, че „Европа 

2020” може да изпълни целите си, само ако европейското, националното, регионалното и 

местното равнище работят за тяхното изпълнение в партньорство. Основанията за това са 

двустранни – от една страна, изпълнението на новата стратегия ще е възможно, само ако 

съответните равнища на управление работят не в изолация едно от друго, а по координиран, 

интегриран и синхронизиран начин, при пълно съблюдаване на принципа субсидиарност. 

Това е необходимо, за да се отвори път на синергиите и системните ефекти, необходими за 

постигане на водещите цели на ЕС и за изпълнение на задачите на стратегията „Европа 

2020”. От друга страна, ЕС може да изведе европейските страни в посоката към 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж само ако стратегията „Европа 2020” получи 

териториално измерение, за да се гарантира, че тя отчита различните изходни позиции като 

предварително условие за постигане на териториално сближаване. Всички територии могат 

и следва да подобряват своята конкурентоспособност и качеството на живот на своите 

граждани чрез местни политики, които обхващат трите стълба на стратегията, заложени 

върху териториални показатели и цели. В този смисъл, визията за развитие на град Костенец 

следва да се разглежда като елемент от пъзела на градовете-мотори в Европейския съюз, 

които чрез своя успех ще допринесат за общото изпълнение на дефинираните в „Европа 

2020” стратегически цели. 
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Стратегическа рамка на национална програма за развитие на Република 

България „България 2020” 

България дефинира стратегическа рамка за изпълнение на Стратегията „Европа 2020” 

чрез Националната програма за развитие: „България 2020”. В нея е определена 

националната ни визия за икономическото развитие към 2020 г. – „България да бъде 

държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна 

социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, 

устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж”. 

В програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се отнасят, 

както до прилагането на общоевропейски политики, така и до формулирането и 

изпълнението на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълния пакет от 

мерки и действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие. 

Изпълнението на всеки приоритет включва реализацията на набор от многосекторни 

политики, които са фокусирани върху факторите, които генерират икономически растеж в 

България. По своята всъщност тези многосекторни политики са насочени към постигане на 

балансиран икономически растеж, постигане на висока и качествена заетост, оптимално 

използване на ресурсите и ефективна грижа за околната среда. 

Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на 

образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила 

Приоритетните дейности са: повишаване на доверието в образователната система; 

нарастване на дела на заетостта, свързан с целенасоченото използване на знанията и 

уменията; увеличаване на иновативния потенциал и конкурентоспособността на 

икономиката; постигане на по-висока производителност на труда и подобряване на 

жизнения стандарт на заетите; възможности за по-широко социално включване; изграждане 

на по-добра инфраструктура за образованието и здравеопазване, с осигуряване на по-добър 

здравен статус и по-качествена и здравословна околна среда на населението. 

Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 

Мерките са насочени към проблемите на децата, хората в надтрудоспособна възраст, 

безработните лица и работещите бедни. Основният подход за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване ще бъде превенцията. Другият подход е свързан със 

смекчаването и преодоляването на последиците от бедността и социалното изключване. 
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Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал 

Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и 

превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и 

уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще 

допринасят за намаляването на икономическите и социалните неравенства, за интегрирано 

развитие на градовете, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на 

икономическото, социално и териториално сближаване. 

Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност 

и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление 

на природните ресурси 

Основната цел на приоритета е подобряване на конкурентоспособността на 

земеделското производство, като същевременно се гарантира повишаването на степента на 

устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности са 

насочени към структурно балансиране на аграрния отрасъл, преодоляване на 

технологичното изоставане, повишаване на общата производителност, подобряване и 

опазване на околната среда. 

Приоритет 5: Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална 

база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната 

активност и научните изследвания 

Извеждането на този приоритет цели създаването и развитието на 

високотехнологична индустриална база, повишаване ролята на науката като стимулираща 

социално-икономическия растеж. На територията на град Костенец извършват дейности 

предприятия от химическата промишленост. Те могат да бъдат благоприятна предпоставка 

за изпълнението на мерки в областта на стимулиране и развитие на икономика, основана на 

знанието. 

Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока 

ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса 

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна 

бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и 

растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, 

откритото управление, оптимизираната работа и добре подготвена администрация. 
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Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за 

повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост 

Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и 

подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи фактори 

за конкурентоспособност, върху които са фокусирани политиките, са изведени енергийната 

обезпеченост, независимост и ефективност. 

Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари 

Приоритетът е свързан с изграждането и реконструкцията на транспортната 

инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за 

подобряване на достъпа до пазари и за ограничаване на замърсяването на околната среда. 

Бързото развитие на транспортната инфраструктура и изграждането на интермодални 

връзки са условие за генериране и поддържане на висок икономически растеж, за 

балансирано развитие и предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, 

националните и чуждестранните частни инвестиции. 

Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 

НСРР е приета от Министерския съвет с Постановление № 696 от 24 август 2012 г. 

Програмният документ определя стратегическата рамка на държавната политика за 

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

на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската 

политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политика за регионално развитие, 

която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР играе важна роля за постигане 

на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за 

регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано 

развитие на районите. 

Мерките, които следва да подкрепят развитието, включват изграждане на съвременна 

икономика, стимулиране на предприемачеството, развитие и модернизиране на 

инфраструктурата, създаване на устойчиви работни места и технологично развитие. 

Национална програма за реформи 

Националната програма за реформи на Република България е изготвена в изпълнение 

на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в 

съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в 

рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Програмата се актуализира 
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всяка година и настоящият документ е съгласуван с актуализацията от април 2013 г. 

Програмата е насочена към ключови въпроси с приоритетен характер, като изхожда от 

текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, 

която, с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да 

преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така че в 

максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни 

търговски партньори. Предвид изходната позиция на страната е твърде трудно да се 

определят само няколко приоритетни области, където да бъдат насочени усилията на 

икономическата политика. И все пак, като такива биха могли да бъдат посочени: 

• По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и 

конкурентоспособни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-

слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо 

наследство и природно богатство; 

• Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите 

училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на 

младите учени, реализация на младите хора в България; 

• По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и 

домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), 

фискална стабилност; 

• По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна система и 

гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, 

социална справедливост и сигурност. 

Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г. 

НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за 

подпомагане на правилното насочване на средствата по оперативните програми в следващия 

програмен период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и към такива с 

най-подходящи условия и неизползван потенциал. В документа са отчетени най-важните 

приоритети в транспортно-комуникационната и инженерно-техническата инфраструктура, 

които са от изключително значение за обвързаността на страната със съседните страни и 

региони и за отварянето на страната към глобализиращия се свят. 

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР: 

• Стратегическа цел 1 “Интегриране в европейското пространство”; 

• Стратегическа цел 2 “Полицентрично териториално развитие”; 
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• Стратегическа цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”; 

• Стратегическа цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”; 

• Стратегическа цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни); 

• Стратегическа цел 6 “Конкурентноспобност чрез зони за растеж и иновации”. 

Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на Костенец 2014-2020 г. 

адресира в пълна степен посочените стратегически цели на НКПР. 

Регионален план за развитие на Югозападен район 2014 – 2020 г. (приет с 

Решение на МС № 457 / 01.08.2013 г.) 

Визията, целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен 

район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. са формулирани на основата на: 

• резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социално-

икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространствено развитие 

на петте области (Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София) в региона за 

периода 2005-2012 г.; 

• национални стратегически и планови документи, преди всичко Националната 

стратегия за регионално развитие 2012–2020, секторните стратегии и политики, 

националната програма за развитие „България 2020“, Оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на ЕС и др.; 

• европейски стратегически документи и политики, свързани с изпълнението на 

Стратегията „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС. 

Съобразявайки се с очаквания на хората и заинтересованите страни от района за: 

динамично и устойчиво развитие, висок икономически растеж и заетост, подобрено 

качество на живот, съхранено природно и културно наследство, кратко формулираната 

визия за развитие на ЮЗР е: „Югозападният район – национален еталон за балансирано 

развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.” 

Заложените пет приоритета в Регионалния план за развитие на ЮЗР са: 

• Приоритет І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика; 

• Приоритет ІІ. Развитие на техническата инфраструктура; 

• Приоритет IІІ. Опазване и подобряване на състоянието на околната среда; 

• Приоритет ІV. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и 

подобряване качествата на урбанизираната среда; 
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• Приоритет V. Укрепване на административния капацитет и развитие на 

сътрудничеството. 

Областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014 – 2020 г. 

(проект) 

ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ за периода 2014–2020 г. е 

изградена при спазване духа на желаното състояние от Областната стратегия за развитие на 

Софийска област 2005–2015 г. и е формулирана по следния начин: 

„Постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално 

развитие на Софийска област.” 

Областната стратегия задава 3 специфични цели: 

СЦ 1: Икономическо развитие; 

СЦ 2: Социално развитие; 

СЦ 3: Опазване на околната среда и действия по изменението на климата, 

всяка от тях с по 3 приоритета, както и 2 хоризонтални приоритета: 

• Изграждане и подобряване на инфраструктура и 

• Повишаване на административния капацитет. 

1.2. ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ С МЕСТНО 

ЗНАЧЕНИЕ 

Общински план за развитие 2007–2013 г. 

В Общинския план за развитие за изтичащия програмен период 2007-2013 е 

формулирана визията за развитие на общината към 2013 г., а именно „На основата на 

благоприятните природно-географски условия и предпоставки да се осигури 

перспективното и устойчиво развитие на община Костенец като търсена туристическа 

дестинация със съхранена природа, качествена социална и техническа инфраструктура, 

запазена култура и спокойно място за живот”. 

Настоящата визия е сходна с визията от предходния планов период, като я надгражда 

с главна стратегическа цел и три стратегически цели. Логиката на приоритет 1 „Създаване 

на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на икономическия потенциал с ключов 

приоритет насърчаване на туризма в община Костенец” и приоритет 2 „Хармонично 

развитие на територията на община Костенец и модернизиране на техническата 

инфраструктура” се запазва, но приоритет 3 вече поставя акцент върху развитието на 

човешките ресурси в общината. Допълнен е и нов приоритет 4 – административен капацитет 

и партньорство. 
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Отчетени са конкурентните предимства на основата на географското положение, 

природните и историческите дадености и вече съществуващата инфраструктура като 

потенциал за развитие, върху който трябва да се доразвият мерки за подобряване на 

цялостната икономическа среда. Като стратегически приоритети са изведени създаването и 

поддържането на благоприятна жизнена среда, достъп до качествено образование, 

здравеопазване и спорт за здравословен начин на живот. Заложени са цели за изграждане на 

връзката наука-иновации-бизнес, като основа за конкурентоспособна и високотехнологична 

икономика. 

2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ 

Изготвянето на Общинския план за развитие на община Костенец е хармонизирано 

със затвърдени принципи на стратегическо планиране на местното развитие, основни от 

които са: 

• Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на 

местното развитие; 

• Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните 

възможности; 

• Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

регионално и местно развитие; 

• Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични 

и частни източници; 

• Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

• Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията; 

• Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. 
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3. ПОДХОД 

Стратегическите цели показват посоката за развитие за времевия хоризонт на 

стратегията в основните проблемни области – икономическо развитие, инфраструктура, 

социална сфера, околна среда и др. Секторните анализи и SWOT-анализът очертаха голям 

брой проблеми и възможности за социално-икономическото развитие на община Костенец. 

От друга страна ограничеността на възможностите и ресурсите налага съсредоточаване на 

усилията по приоритети. Изборът на приоритети за устойчивото и балансирано развитие на 

общината бе подчинено на няколко важни критерия като надграждане на силните страни и 

изграждане на конкурентни предимства на национално ниво, острота на регистрираните 

проблеми, неотложност на разрешаването на проблемите, налични възможности за 

решаването на проблемите, връзка на дадения проблем с други проблеми. В рамките на 

всеки приоритет са формулирани специфични цели и мерки, включващи сходни по характер 

конкретни операции, насочени към постигането на дефинираните в стратегията цели. 

Планираните мерки ще надградят и подчертаят силните характеристики и се стремят да 

преобразуват и преодолеят слабостите, очертани в SWOT-анализа. 

4. ВИЗИЯ 

В резултат на проведените проучвания сред местната общност, на база изготвения 

социално-икономически анализ, SWOT-анализ и генерираните изводи за тенденциите в 

развитието, текущото състояние и бъдещия потенциал за развитие и в съответствие със 

стратегическите и програмни документи на по-високо ниво, беше формулирана следната 

визия за развитие на общината, която да съответства на нуждите и желанията на местната 

общност, да дефинира достатъчно ясно и категорично желаното бъдещо състояние на 

общината след края на периода на действие на ОПР: 

 

Община Костенец –  

благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със съхранени 

природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм. 

 

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските 

процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община 

Костенец да възстанови икономическата си жизнеспособност, да навакса значимото 

изоставане и индустриалния упадък и да създаде конкурентни предимства от потенциала си. 
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ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Постигане на качествен и устойчив икономически растеж 

 

С оглед на поставената главна стратегическа цел Общинският план за развитие на 

община Костенец за периода 2014-2020 г. поставя следните 3 стратегически цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Икономически растеж, основан на знание и иновации 

 
Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби и 

силни характеристики на общината за превръщането им в конкурентен потенциал чрез 

прилагане на комплексни икономически мерки. В допълнение, адресирани са потребностите 

на местната икономика и са предложени решения за отчетените проблеми. За постигане на 

стратегическата цел ще допринесе най-вече Приоритет 1: Повишаване на 

конкурентоспособността на общинската икономика. Икономически растеж, основан на 

знание и иновации, е немислим без човешкия фактор, затова и Приоритет 3: Създаване на 

условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс и Приоритет 4: Укрепване 

на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса също ще допринесат за 

постигането на тази стратегическа цел. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места 

 

Устойчивото развитие и достъпът до териториите е не само основна политика на 

Европейския съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо развитие. В 

ОПР Костенец 2014-2020 г. е определен един приоритет – Приоритет 2: Устойчиво 

интегрирано териториално развитие, който да допринесе за постигането на това развитие 

– на територията и населените места. За постигането на балансираност и устойчивост в 

развитието отношение имат човешкият фактор и стабилната икономика, така че принос за 

реализирането на целта ще имат и останалите приоритети на ОПР Костенец. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 

здравеопазване, богат културен живот и личностна изява 

 

Фокусът на третата стратегическа цел на ОПР на Община Костенец е поставен върху 

комплексното развитие на човешките ресурси. Залагането на така формулираната 

стратегическа цел в областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с 

необходимостта от решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в 

социалното развитие. Тези проблеми произтичат от негативното демографско развитие на 

община Костенец и свързания с това процес на обезлюдяване на територията; влошените 

характеристики на населението - възрастова и образователна структура; неблагоприятните 

характиристики на пазара на труда в района по отношение качеството на работната сила, 

неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото равнище на 

безработица и др и възможностите за задоволяване на социалните потребности на 

населението. 

Стратегическата цел ще бъде постигната посредством приоритетното реализиране на 

два приоритета, които обхващат една твърде широка, разнообразна, но в същото време 

комплексна тематика, нуждаеща се от интегрирани дейности и проекти: Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс и 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса. 

Останалите приоритети (1 и 2) също имат своето положително влияние за реализирането на 

целта. 

Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични 

услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за 

по-висока конкурентоспособност, социално сближаване и икономически растеж. 

Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и 

бизнеса, както и ефективността на администрацията все още са значителни 

предизвикателства за Община Костенец. 

6. ПРИОРИТЕТИ 

Съобразявайки се с поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики 

на община Костенец, по-долу са дефинирани приоритетните области, където ще бъдат 

насочени усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано 

развитие. Това са следните приоритети: 
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Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия 

ресурс 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса 

 

Всеки от приоритетите ще бъде реализиран посредством набор от специфични цели, 

мерки и проекти/дейности. 

 

Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Извеждането на този приоритет цели създаване и развитие на високотехнологична 

индустриална база, повишаване ролята на науката като стимулираща социално-

икономическия растеж. На територията на град Костенец извършват дейности предприятия 

от химическата и хранително-вкусовата промишленост. Те могат да бъдат благоприятна 

предпоставка за изпълнението на мерки в областта на стимулиране и развитие на 

икономика, основана на знанието. 

Специфична цел на приоритета е и подобряване на конкурентоспособността на 

земеделското производство, като същевременно се гарантира повишаването на степента на 

устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности са 

насочени към структурно балансиране на аграрния отрасъл, преодоляване на 

технологичното изоставане, повишаване на общата производителност, подобряване и 

опазване на околната среда. Устойчивото управление на горските ресурси ще доведе до 

запазване на биоразнообразието в района, намаляване на риска от възникване на пожари и 

на щетите, причинявани от тях, както и подобряване условията за развиване на екологичен и 

познавателен туризъм. 

Повишаването на конкурентоспособността на общинската икономика, на отделните й 

сектори и фирмите е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост, 

повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Финансовото подпомагане за 

увеличаване на конкурентоспособността на МСП във всички сектори е основна политика в 

рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното 

подобряване на бизнес средата; повишаване на производителността; улесняване на достъпа 

до нови пазари и интернационализацията на българските фирми; съкращаване на пътя до 
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крайните клиенти; разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови продукти, 

процеси, услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на иновациите на пазара; 

ресурсната ефективност, достъп до качествени бизнес консултации и т.н. В този контекст 

фирмите и предприемачите от община Костенец трябва да бъдат готови и подпомогнати да 

се възползват от тези условия и възможности за подкрепа. Усилията ще бъдат фокусирани 

върху предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден бизнес, 

повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови малки 

и средни предприятия и привличането на чужди инвестиции в общината. По този начин 

създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването 

на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването 

на тяхната мотивация да останат в общината. 

Ще се постигне въздействие и към диверсифициране на икономическите дейности, 

продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се 

потребности/търсене на пазара, така че да се подсигури дългосрочната им устойчивост. 

Достъпът до финансиране на иновативните МСП, стартиращите и функциониращите 

предприятия се предвижда да се улесни чрез фондовете и програмите на Общата 

стратегическа рамка и различните форми на финансов инженеринг и кредити, включително 

заеми, гаранции, микрокредити, рисков капитал, „мостово финансиране“ и други с акцент 

онези МСП, които имат демонстриран потенциал да могат по-бързо да изплатят вложените 

инвестиции. 

Туризмът, като част от общинската икономика, също намира място в този приоритет 

за развитие. Мерките тук са насочени към реконструкция на съществуващата и изграждане 

на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически продукт; 

разширяване и обогатяване на съществуващите и изработване на нови туристически 

атракции; развитие на алтернативния туризъм; изграждане на общински ТИЦ. 

Приоритетът включва четири специфични цели, постигането на които ще създаде 

предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. 

Описаните дейности и мерки ще намерят подкрепа главно по оперативните програми 

“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г., „Региони в растеж” 2014-2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г. и „Програма за 

развитие на селските райони” 2014-2020 г. 
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Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на общината и превръщането й в 

привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникални културни 

паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще допринасят за 

намаляването на икономическите и социалните неравенства, за интегрирано развитие на 

територията, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за 

увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. 

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на 

нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в 

общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за 

тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане 

принципите на устойчивото развитие. 

Приоритетът ще се реализира посредством 3 специфични цели, насочени към 

подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни 

инициативи; доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на 

икономическото и социално-териториално сближаване на територията на общината; 

подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна 

среда и опазване на природата. Приоритетът е най-голям от гледна точка на предвидени 

средства за реализация на мерките и това е логично, защото тук са големите 

инфраструктурни проекти. 

Основни източници на финансиране на дейностите ще бъдат оперативните програми 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г., „Програма за развитие на 

селските райони” 2014-2020 г., Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС), Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП), Програма ИНТЕРРЕГ ІV С, Програма Интелигентна енергия – 

Европа ІІ, Фонд „Енергийна ефективност”, Световната банка и Европейската банка за 

възстановяване и развитие. 
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Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

Приоритетът обхваща една твърде широка, разнообразна, но в същото време 

комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти. В основната си част 

дейностите по приоритета ще намерят финансиране чрез оперативни програми “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 

г., „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Мерките в него са ориентирани 

към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-голяма гъвкавост 

на образователната система спрямо промените в пазара на труда; създаване на условия за 

качествена заетост, гарантираща социално включване; подобрен достъп до здравеопазване; 

осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното 

включване, подкрепа за развитие на културни дейности, спорт и отдих. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели. 

 

Приоритет 4: 

Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна 

бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и 

растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, 

откритото управление, оптимизираната работа, добре подготвената администрация, 

междуинституционалното, междуобщинското и международното сътрудничество, както и 

гражданското участие. Финансирането на дейностите ще се осъществи главно по оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 г., както и секторните централизирани програми на 

ЕК за периода 2014–2020 г. 

7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ 

Всеки един от приоритетите ще бъде реализиран чрез изпълнението на набор от 

специфични цели и мерки: 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.1 Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни 

предприятия. 
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Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия. 

Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона производства, двигател на 

общинската икономика. 

Мярка 1.2.1. Разширение и модернизация на химическите и целулозно-хартиени 

производства. 

Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата 

промишленост. 

Мярка 1.2.3. Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното 

производство. 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното 

използване на горскостопанските ресурси. 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на 

селскостопанското производство и животновъдството. 

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от 

общинските горски територии. 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа 

инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически продукт. 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм. 

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на 

инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината. 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за 

засилване на икономическото и социално териториално сближаване на територията на 

общината 

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови 

съоръжения в населените места. 

Мярка 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените 

места. 
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Мярка 2.2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа. 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. 

Мярка 2.2.5. Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни 

станции. 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, 

социална, културната и спортна инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез 

осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на природата 

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване 

образователното ниво на населението. 

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене 

през целия живот. 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване. 

Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни 

ИК технологии и оборудване в образователния процес. 

Мярка 3.1.4. Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса. 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено 

използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални 

умения от работната сила. 

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до 

здравни услуги на населението. 

Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на 

заболяванията. 

Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги. 
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Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги 

в общността за превенция на социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и 

общности. 

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на условия за 

културен живот, спорт и свободно време. 

Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички 

представители на местната общност. 

Мярка 3.5.2. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: 

Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското 

сътрудничество  

Мярка 4.1.1. Подобряване възможностите на местното самоуправление чрез ефективно 

междуобщинско сътрудничество. 

Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със 

структурите на държавното управление. 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване 

качеството на публичните услуги. 

Мярка 4.2.1 Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за 

ефективно управление и качествени услуги. 

Специфична цел 4.3: Международно сътрудничество и разширяване участието на 

гражданското общество в подкрепа на местното развитие. 

Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство. 

Мярка 4.3.2 Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на 

регионално, национално и международно ниво. 

8. ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР 

Реализацията на стратегическите цели и съответно приоритетите в рамките на 

настоящия ОПР на Община Костенец зависи от набор от допускания - фактори, които се 

очаква да останат непроменени в периода на реализация на ОПР. 

• В периода на реализация на ОПР макроикономическата и политическата 

ситуация в България ще е стабилна; 
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• Обемът на входящите преки чуждестранни инвестиции в България ще нараства 

устойчиво или ще се запази на нива от поне 1,5 – 3,0 милиарда евро или повече 

на годишна база в периода до 2020 г.; 

• България ще продължи устойчиво да усвоява средства от Структурните и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

При тяхната промяна е необходимо извършването на промени в документа, които да 

отразят новото състояние. 

Стабилен съюзник за развитие на местната икономика представляват средствата от 

Европейския съюз, чието оползотворяване се очаква значително да се подобри през 

следващите години и да е съществен стимул за развитието на публичния и частния сектор. 

9. СТРУКТУРА 

Структурата на стратегическата част на Общински план за развитие на община 

Костенец 2014-2020 г. (фиг. 19) обединява елементите визия за развитие 2020 г., трите броя 

стратегически цели и четирите приоритета за развитие. 



Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 

 77 

 

Фигура 19: С труктура на стратегическата част на Общински план за развитие на община К остенец 

2014-2020 г.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
1 

Икономически растеж, 
основан на знание и 

иновации 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
2 

Балансирано и устойчиво 
развитие на територията 

и населените места 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
3 

Осигуряване на равни 
възможности за качествено 

образование, устойчива 
заетост, здравеопазване, 
богат културен живот и 

личностна изява 

ВИЗИЯ 
Община Костенец – благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със 
съхранени природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм. 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 
Постигане на качествен и устойчив икономически растеж 

ПРИОРИТЕТ 1: 
 

Повишаване на 
конкурентоспособ

ността на 
общинската 
икономика 

 
 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

МЕРКИ 
ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 2: 
 

Устойчиво 
интегрирано 

териториално 
развитие 

 
 
 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

МЕРКИ 
ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 3: 
 

Създаване на 
условия за 
развитие и 
пълноценно 

използване на 
човешкия ресурс 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

МЕРКИ 
ПРОЕКТИ 

ПРИОРИТЕТ 4: 
 

Укрепване на 
институционал

ната среда в 
услуга на 

гражданите и 
бизнеса 

 
 

СПЕЦИФИЧНИ 
ЦЕЛИ 

МЕРКИ 
ПРОЕКТИ 
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Таблица 18: Индикативна финансова таблица на ОПР Костенец 2014-2020 г. 

Период 2014-2020 Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно 
финансиране Общо 

Приоритет Общински 
бюджет 

Местни 
публични 
фондове 

Общ 
дял 
(%) 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
дял 
(%) 

Други 
източни

ци 

Общ 
дял 
(%) 

Фондове, 
фирми 

Общ 
дял 
(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Приоритет 1: Повишаване 
на конкурентноспособността 
на общинската икономика 

8 975 000  7 0 0 58 125 000 43   67 810 000 50 134 910 000 

Приоритет 2: Устойчиво 
интегрирано териториално 
развитие 

48 945 000  32 3 251 000 2 87 124 000 58   12 050 000 8 151 370 000 

Приоритет 3: Създаване на 
условия за развитие и 
пълноценно използване на 
човешкия ресурс 

649 850  18 312 200 9 2 556 450 72   28 500 1 3 547 000 

Приоритет 4: Укрепване на 
институционалната среда в 
услуга на гражданите и 
бизнеса 

465 000  23 87 000 4 1 338 000 67   100 000 5 1 990 000 

ОБЩО: 59 034 850  20 3 650 200 1 149 143 450 51   79 988 500 28 291 817 000 
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Индикативната финансова таблица на Общинския план за развитие на Община 

Костенец за периода 2014–2020 г. обобщава необходимите ресурси за реализацията на плана 

и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението му от страна 

на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. 

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

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

възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния 

сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен план 

пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи 

разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на 

общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г. 

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат: 

• определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г. и обема на планираните средства за тяхната реализация; 

• източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

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

конкретна програма за реализация на плана; 

• относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в 

общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана. 

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 

на приоритетите на плана, включват три групи финансови източници: 

• местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни 

публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни); 

• външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

Структурните и инвестиционни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, други 

източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни 

финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена 

полза и други публични финансови източници; 

• частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, 

проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна 

полза. 
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Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните 

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

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

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез 

преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 

предвидените мерки и проекти. 

 

I V . И Н ДИ К А Т ОРИ  ЗА  Н А Б Л Ю ДЕ Н И Е Т О И  ОЦ Е Н К А Т А  Н А  П Л А Н А  

1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ОПР. Индикаторите са неразривно свързани с 

цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация. Селектирането на индикаторите 

се основава на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и 

съвременните методи за мониторинг на стратегическото планиране. Новата кохезионна 

политика на ЕС предвижда съвкупност от индикатори, съобразени с трите цели на 

стратегията Европа 2020 и предвидени за използване на регионално и местно ниво. 

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и 

териториалното сближаване в Европа и предлагат методология за измерване на научно-

техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, състоянието на 

околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на населението. 

Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната осигуреност 

на общинското планиране и управление към момента на разработването на ОПР. Избраните 

индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на официалните 

източници на информация в страната. Оперативността на системата зависи от точното 

определяне на начални стойности на отделните индикатори. Липсата на изходни данни и 

наличен механизъм за събиране на последващи стойности на определен индикатор 

обезсмисля неговото включване в системата. 

Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР извежда 

нуждата от дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни към 

настоящия момент. За тази цел са предвидени необвързани с начална стойност индикатори, 

за които е целесъобразно да се разработи и поддържа информационна база данни за 

целите на ОПР. Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори и 

периодично обновяваните им текущи стойности. Подобна база данни следва да се поддържа 

от общинската администрация и нейните специализирани администрации и отдели. 
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Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между общинските звена и 

представителите на експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на 

националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на общинския 

справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и 

представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за 

наблюдение и оценка на плана. 

За разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а именно: 

• Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни. 

• Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано 

бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено 

определен, така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на 

мерната единица. 

• Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни 

за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими. 

• Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на 

проекта и също така да бъде реалистичен. 

• Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в 

ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в 

проекта. 

Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни 

компонента – индикатори за въздействие и индикатори за резултат напълно съответства 

на Методическите указания на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се 

определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на 

община Костенец. Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо 

състояние, докато приоритетите представляват областите на действие и въздействие. Двата 

елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори. 

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни източници 

на информация. Основното средство за събиране на информация е базата данни на 

Националния статистически институт, неговата текуща статистика и периодично издаваните 

сборници. Проведеното през 2011 г. Национално преброяване предоставя ценна информация 

за демографското развитие на населението, образователното равнище и икономическата 

активност, включително и на общинско ниво. Възможност за получаване на търсената 



Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 

82 
 

информация произлиза и от Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по 

заетостта, Агенция пътна инфраструктура, Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти (ИСУН). Ключов източник представлява и 

общинската администрация на Костенец и поддържаните от нея списъци и регистри. 

Поддържането на база данни за целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да се 

осигурява именно от информационните масиви и наблюдения на общинските звена. 

3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие на община Костенец е основен инструмент за проследяване на степента на 

изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 

за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са 

използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. 

Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите 

им могат да бъдат абсолютни или относителни. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с 

качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на 

региона. 

Индикаторите за въздействие са посочени в Матрица на индикаторите за въздействие 

(вж. Таблица 19). Всеки индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, 

периодичност на събирането на информация, базова стойност за отчитане изменението, 

както и междинна и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода 

на действие на Общинския план за развитие. 

Таблица 19: Матрица на индикаторите за въздействие 

№ Индикатор за въздействие 
Мерна 

единица 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Стойност 
Базова 
2013 г. 

Междинна 
2017 г. 

Целева 
2020 г. 

Стратегическа цел 1: 
Икономически растеж, основан на знание и иновации 

 Реализирани иновационни 
проекти 

брой ИСУН годишно 0 1 2 
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Стратегическа цел 2: 
Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места 

 Дял от населението с 
подобрена жизнена среда на 
обитаване 

% от 
общия 
брой 

жители 

Община 
Костенец 

годишно НП 20 40 

Стратегическа цел 3: 
Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, здравеопазване, богат 

културен живот и личностна изява 
 Намаляване нивото на 

безработица 
% 

намаление 
Агенция по 

заетоста 
годишно НП 0.8 2.0 

 
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от 

мерките или приоритетите индикаторите могат да се отнасят за предвидени или 

изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на 

общината. Дефинираните индикатори (Табл. 20) са количествено измерими и осигуряват 

обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната 

област. 

Таблица 20: Матрица на индикаторите за резултат 

№ Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 
информация 

Период 
на 

отчитане 

Стойност 
Базова 
2013 г. 

Междинна 
2017 г. 

Целева 
2020 г. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия 

1 Действащи предприятия брой НСИ годишно 364 380 400 

Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона производства, двигател на общинската икономика 

1 Размер на вложените 
инвестиции. 

хил.лв. Община 
Костенец 

годишно НП 2000 4000 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на 
горскостопанските ресурси 

1 Обработваема земя от общата 
земеделска площ 

% НСИ годишно 65 75 85 

2 Размер на инвестициите в 
горскостопанския сектор 

хил.лв. Община 
Костенец 

годишно НП 1000 2100 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 
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1 Приходи от туристически 
обекти 

хил. лв. Община 
Костенец 

годишно 10 35 50 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

1 Изготвени инвестиционни 
проекти 

брой Община 
Костенец 

годишно НП 4 8 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на 
икономическото и социално териториално сближаване на територията на общината 

1 Подобрена градска среда хил. кв. 
метра 

Община 
Костенец 

годишно НП 50 106 

2 Ремонтирани и новоизградени 
улични мрежи 

км. Община 
Костенец 

годишно НП 30 63 

3 Ремонтирана и обновена 
материално-техническа база с 
мерки за енергийна 
ефективност на сгради с 
обществено предназначение 

брой Община 
Костенец 

годишно НП 2 4 

4 Домакинства с достъп до 
канализации за отпадни води 

брой Община 
Костенец 

годишно НП 4000 4800 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на 
благоприятна околна среда и опазване на природата 

1 Процент на рециклирани и 
оползотворени отпадъци 

% Община 
Костенец 

годишно НП 20 50 

2 Изградени мощности от 
възобновяеми енергийни 
източници 

киловат Община 
Костенец 

годишно НП 300 700 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното 
ниво на населението 

1 Хора, преминали 
квалификационни и 
преквалификационни курсове 

брой ДБТ 
Костенец 

годишно 150 180 190 

Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията 

1 Включени в заетост лица след 
преминато обучение за 
професионална квалификация 

брой ДБТ 
Костенец 

годишно 150 150 160 

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни услуги на населението 

1 Брой население на 1 лекар брой НЦЗИ годишно 500 550 550 
2 Брой население на 1 дентален 

лекар 
брой НЦЗИ годишно 100 100 100 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 
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социалното изключване и изолацията 
1 Разкрити алтернативни 

социални услуги 
брой Община 

Костенец 
годишно 2 4 4 

2 Обслужени потребители на 
социални услуги 

брой Община 
Костенец 

годишно 120 150 160 

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културната идентичност и създаване на условия за културен живот, спорт и 
свободно време 

1 Организиране на различни форми 
за изява – прегледи на 
любителското творчество, 
фестивали, конкурси, изложби и 
др. 

брой Община 
Костенец 

годишно 50 60 65 

2 Активно спортуващи лица брой Община 
Костенец 

годишно 300 450 550 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество 

1 Стойност на реализирани 
съвместни проекти 

хил.лв. Община 
Костенец 

годишно НП 2000 5000 

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги 

1 Общински служители с висше 
образование 

% Община 
Костенец 

годишно 60 65 65 

2 Изпълнени проекти по 
оперативни програми от 
Община Костенец 

брой Община 
Костенец 

годишно 10 15 25 

Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското общество в 
подкрепа на местното развитие 

1 Реализирани инициативи с 
побратимени градове 

брой Община 
Костенец 

годишно 0 1 2 

2 Участие и сътрудничество с 
регионалните и межународни 
сдружения 

брой Община 
Костенец 

годишно 1 1 1 

 

V . Н А Б Л Ю ДЕ Н И Е , ОЦ Е Н К А  И  А К Т У А Л И ЗА Ц И Я  Н А  П Л А Н А  

1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

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

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация 

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

плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 
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Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

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

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

За целите на наблюдението и оценката е изградена 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. В цялостния процес на наблюдение и оценка при 

спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 

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

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

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, 

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

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

2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, 

наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР на община Костенец следва да се 

позовава на следните принципи: 

• единен подход за планиране и програмиране; 

• концентрация на ресурсите; 

• допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции; 

• междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса 

на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката; 

• съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище; 

• партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 
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Съгласно чл. 13, ал.3 от ЗРР (3) Общинският план за развитие се приема от 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Съгласно чл. 23. от ЗРР кметът на общината има още следните задължения: 

• да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

• да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие за одобряване от общинския съвет; 

• да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и 

на действията по реализацията му. 

Съгласно Правилника за прилагане на ЗРР: 

• Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането 

на общинския план за развитие. 

• Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на 

разработване и съгласуване на общинския план за развитие. 

• Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението 

на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет 

страницата на общината. 

• Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност 

на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г. 

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от 

системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. Следва да се изготвят 

годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, като 

Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред 

Общинския съвет. 

С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е 

необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и 

отговорности. 

В тази връзка се предвижда създаването на постоянна Работна група (РГ) към 

Община Костенец, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и 

мониторинг върху резултатите от изпълнението на ОПР. Работната група за управление на 

реализацията на ОПР следва да включва представители на общата и специализираната 
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администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение към 

заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед 

осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда 

включването на представители на неправителствения сектор и общински предприятия. 

Последните следва да бъдат излъчени като общи представители на съответната група 

организации. 

Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар и 

членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните за 

общината институции. 

Заседанията на работната група следва да се провеждат веднъж годишно, а при 

необходимост - да се свикват и извънредно. В дневния ред на всяко от заседанията 

задължително следва да се отразяват постъпилите предложения от гражданското общество и 

неправителствения сектор. 

Работната група ще изпълнява следните функции: 

• следи за напредъка по изпълнението на ОПР и организира събирането на изходна 

информация по приетите индикатори; 

• информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на ОПР; 

• разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския 

план за развитие; 

• следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР; 

• разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, 

включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в 

резултат на междинната оценка; 

• организира актуализирането на Общинския план за развитие на община Костенец; 

• обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР; 

• обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително: 

- промени във финансовата рамка; 

- промени в източниците на финансиране; 

- промени във времевия график за реализация на проектите; 

- промени в структурата и начина на управление на ОПР; 

- други промени. 
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• предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, 

свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително 

промени и преразпределения на средствата по ОПР; 

• ежегодно предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния общинския бюджет, за 

целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, 

включени в Програмата за реализация на ОПР; 

• отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, 

във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на 

предпроектни проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на 

публично-частните партньорства. 

Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят конкретни 

задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците могат да бъдат 

конкретни членове на РГ или колективни структури. 

Община Костенец може да възложи външна техническа помощ за подпомагане на 

Работната група в процеса на реализация на ОПР с цел мобилизиране на подходяща 

експертиза за изпълнение на отделните дейности – инженерна, социално-икономическа и 

юридическа. 

4. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Съгласно нормативната уредба Общинският план за развитие подлежи на следните 

оценки (Таблица 19): 
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Таблица 21: Видове оценки на Общински план за развитие 

 Предварителна 
оценка 

Междинна оценка Последваща оценка 

Основание 

Основание: чл. 13, ал.2, 
т. 3от Закона за 

регионално развитие 

Основание: чл. 33, 
ал. 1 от Закона за 

регионално развитие 

Основание: чл. 34, 
ал. 1 от Закона за 

регионално развитие 

Период за 
изпълнение 

Успоредно с 
разработването на ОПР 

Не по-късно от 4 
години от началото 

на периода на 
действието на плана 

Не по-късно от една 
година след 

изтичането на 
периода на 

действието на ОПР. 

Съдържание 

Прогнозна оценка за 
въздействието на плана 

върху процесите 
на социално-

икономическо 
развитие на 
общината и 

екологична оценка. 
Екологичният 
компонент в 

оценката оценява 
доколко 

стратегията за 
развитие на 
общината, 

определена с 
плана, съответства 
на стратегията за 

опазване на 
околната среда и 

критериите за 
ефективност на 
политиката за 
опазване на 

околната среда. 
 

1. Оценка на 
първоначалните 

резултати от 
изпълнението; 
2. Оценка на 
степента на 

постигане на 
съответните 

цели; 
3. Оценка на 

ефективността и 
ефикасността на 

използваните 
ресурси; 

4. Изводи и 
препоръки за 

актуализация на 
съответния 
документ. 

 

1. Оценка на 
степента на 

постигане целите и 
устойчивостта на 

резултатите; 
2. Оценка на 

общото 
въздействие; 
3. Оценка на 

ефективността и 
ефикасността на 

използваните 
ресурси; 

4. Изводи и 
препоръки относно 

провеждането на 
политиката за 
регионално и 

местно развитие. 

 

Отговорни лица 

Приема се от 
общинския съвет по 

предложение на кмета 
на общината, заедно с 

ОПР 
 

Кметът на общината внася за обсъждане и 
одобряване от общинския съвет доклади за 

резултатите от междинната и 
последващата оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие, като същите 
се публикуват и на интернет страницата на 

общината. 
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5. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие със съответните 

нормативни изисквания. Съгласно чл. 38. от Правилника за прилагане на ЗРР, Общинският 

план за развитие се актуализира:  

• при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

• в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия 

за развитие; 

• 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 общинския план за развитие; 

• на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

За актуализиране на общинския план за развитие се разработва Актуализиран 

документ за изпълнение на ОПР за остатъка от периода на неговото действие. 

Изработването и приемането на документа се извършва при условията и по реда за 

изработване и приемане на Общинския план за развитие. За ефективното и ефикасното 

изпълнение на Общинския план за развитие, Програмата за неговата реализация може да се 

актуализира при необходимост с решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на 

общината. 

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

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

икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, 

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

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

Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в 

стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка 

между тях. 
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V I . П РИ Л А Г А Н Е  П РИ Н Ц И П А  Н А  П А РТ Н Ь ОРС Т В О И  ОС И Г У РЯ В А Н Е  

Н А  И Н Ф ОРМ А Ц И Я  И  П У Б Л И Ч Н ОС Т  

1. ЦЕЛИ И ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И 

ПАРТНЬОРСТВОТО 

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез 

обществено участие, което може да се осъществи чрез: 

• самостоятелна паралелна процедури с обществен комитет, на който се предоставя 

непрекъснато цялата информация за хода на реализацията на ОПР; 

• участие на представители на обществеността в работната група на ОПР. 

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се 

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

на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно 

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

заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

Специфичните цели на действията обхващат: 

• Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на Общинския 

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

отношение на определянето на приоритетите за развитие на общината и 

реализацията им и очакваните резултати в икономическата и социалната сфери, в 

областта на техническата инфраструктура и околната среда; 

• Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния 

сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и 

бизнеса; 

• Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване 

висока ефективност при изпълнението на плана; 
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• Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината; 

• Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за 

формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по 

отношение на участието и подкрепата на ръководството на общината за 

реализацията на плана. 

2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР 

КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г. 

Публичността по време на разработването на ОПР беше свързана със следните 

компоненти на ОПР Костенец: 

• подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на задачите по 

разработване на ОПР Костенец 2014-2020 г.; 

• анализ и оценка на актуалната социално-икономическа ситуация, предложения за 

развитие; 

• завършен и окомплектован документ на ОПР. 

В началото на м. декември 2013 г. бе организирано анкетно проучване сред жители и 

заинтересовани страни, с което бяха отчетени основни проблеми в състоянието на 

общината, препоръчителни цели за развитие на база на резултатите и отчетените проблеми 

на общината, силните характеристики, възможностите, заплахите и слабите страни. Проект 

на ОПР на община Костенец 2014-2020 бе качен в сайта на общината и бе публично обсъден 

преди окончателното му приемане. Публичното му представяне се осъществи чрез 

обществена дискусия, с домакин Община Костенец, на която експертният екип представи 

резултатите от работата си. В дискусията се включиха всички заинтересовани страни – 

представители на Общинска администрация и Общински съвет Костенец, кметове и кметски 

наместници, културни институции, организации от неправителствения сектор и частни 

предприемачи. 

3. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г. 

Българското законодателство предвижда няколко основни инструмента за 

управление на реализацията на ОПР – годишни доклади за изпълнението на ОПР, междинна 
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и последваща оценка на общинския план. Изброените доклади съдържат информация за 

извършения напредък по ОПР, несъответствията между планираното и реалното състояние 

на общината към наблюдавания момент. Необходимо е публично представяне на докладите, 

чрез публикуване на официалната интернет страница на общината, както и препращането 

им на ключовите заинтересовани страни. Препоръчително е провеждане на публични 

дискусии, на които отговарящите за управлението на плана звена да представят основните 

ограничения за постигане на целите на ОПР и се обсъждат мерките за преодоляването им. 

Следващ етап е формирането на оперативни партньорства за реализиране на 

определените с Общинския план за развитие приоритетни проекти за реализация. За тази 

цел, неразделна част от Програмата за реализация е описание на необходимата 

организационна основа за изпълнение на проектите, обединяваща отговаряща структура и 

участващи партньори. Наличието на подобна организационна структура позволява 

непрекъснат обмен на информация и общо използване на ресурсите на определените 

участници. 

Подходящо е отреждането на секция за публикуване на новини, свързани с 

ключовите проекти по Общинския план за развитие, като част от структурата на интернет 

страницата на общината. Ефективен инструмент е използването на различни медийни 

платформи за популяризиране на инициативите. 

Ф игура 20: Обобщена структура на дейностите по информация, публичност и партньорство 
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V I I . П РОГ РА М А  ЗА  РЕ А Л И ЗА Ц И Я  Н А  ОБ Щ И Н С К И Я  П Л А Н  ЗА  

РА ЗВ И Т И Е  

1. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Програмата за реализация (Приложение 2) е елемент от структурата на ОПР и 

водеща предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. Програмата определя 

начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и 

организационни ресурси. Същността на програмата за реализация е обобщаването на 

подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки от 

обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата е да бъде осигурена 

оперативна основа за изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки между 

отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна финансова 

стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни партньори, 

успоредно с управлението на проектите във времето, са аспектите на програмата. 

Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка 

от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на 

редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е 

преобладаващата им принадлежност към една от четирите приоритетни области. 

Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето на 

рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на 

финансовите ресурси. 

Програмата се финансира със средства от: 

• общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове; 

• републиканския бюджет; 

• оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на 

ЕС; 

• други фондове и програми на ЕС; 

• частни средства на физически и юридически лица; 

• други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и др. 

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и 

източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част 

от Общинския план за развитие. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Костенец за 

периода 2014-2020 г. съдържа: 
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• проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР; 

• необходимите финансови ресурси; 

• източниците на финансиране; 

• отговорните структури за изпълнение на проектите; 

• партньорските структури; 

• времето за реализация на проектите. 

Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с 

наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския 

план за развитие на Община Костенец за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова 

таблица към него. 

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на 

общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят 

целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или 

прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на 

финансиране, срокове и конкретни изпълнители. Програмата може да бъде актуализирана и 

в зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за 

развитие. 

В програмата са включени текущите проекти, които вече са получили финансиране и 

се изпълняват на територията на община Костенец и бъдещите проекти, които имат 

определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани или да 

започне реализацията им до 2020 г. Проектите, включени в програмата са подготвени 

според изискванията на съответните оперативни програми и фондове. Програмата дава 

възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на 

финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част от Общинския 

план за развитие. 

Програмата за реализация на ОПР се приема от Общинския съвет по предложение на 

Кмета на общината. 

2. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

Публично-частното партньорство (ПЧП) е водещ инструмент за реализацията на 

инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, 

като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства 

за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и 
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разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния 

сектор. 

През м. юни 2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за 

публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр.45/15.06.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.). 

Основните цели на закона са: 

• да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен 

интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства; 

• да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, 

поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната 

инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес; 

• да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното 

управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП, при спазване 

на принципите публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност. 

В нормативно-установените срокове бе разработена и приета и подзаконовата 

нормативна уредба към Закона за публично-частното партньорство: 

• Правилник за прилагане на публично-частното партньорство и 

• Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти 

за публично-частно партньорство в Оперативния план и в Програмата за 

реализация на общинския план за развитие. 

Съгласно чл. 18 от Закона за публично-частно партньорство политиката за 

общински ПЧП се определя от съответния Общински съвет с Общинския план за 

развитие и се изпълнява от Кмета на общината, включително и по отношение на 

общинските публичноправни организации. Общинският съвет приема решения за откриване 

на процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение, 

допълнение, продължаване и прекратяване на договори за общински ПЧП. Решенията се 

приемат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Общинският съвет може да 

приема решения за откриване на процедура за определяне на частен партньор до изтичането 

на 39 месеца от неговото избиране. 

В Програмата за реализация на Общинския план за развитие в самостоятелен 

раздел (Приложение 3) се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им 

по етапи и формата и размерът на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В 

програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации. 
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Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини, 

както и на управителните органи на общинските публичноправни организации за 

изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година. 

Публично-частното партньорство (ПЧП) е определено в закона като дългосрочно 

договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и 

един или повече частни партньори, от друга страна, за извършване на дейност от обществен 

интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при 

разпределение на рисковете между партньорите. ПЧП се създава за реализиране на 

инфраструктурни проекти, по които възлагането на обществена поръчка или концесия не е 

възможно поради определени в закона причини, свързани с невъзможност на публичния 

партньор да осигури финансиране на дейността или поради липса на приходи от 

потребителите на услугата от обществен интерес. Приложното поле на ПЧП е свързано с 

предоставяне на услуги от обществен интерес, за които отговорност носи публичният 

партньор. Дейността може да се изразява във финансиране, строителство, управление и/или 

поддържане от страна на частния партньор на държавни, общински или частни обекти, 

които принадлежат към една от следните групи: 1) обекти на техническата инфраструктура 

и на зелената система в и извън урбанизираните територии (паркинги, гаражи, обекти на 

градския транспорт, системи за наблюдение, зелени площи); 2) обекти в сферата на 

социалната дейност (здравеопазване, образование, култура, спорт, отдих и туризъм, 

административна дейност на публичния партньор). Обектите от посочените по-горе групи 

могат да включват земи, сгради, съоръжения, движими вещи или права на индустриална или 

интелектуална собственост и могат да принадлежат на държавата, общината или публично-

правната организация, както и на частния партньор. Законът предвижда, че за срока на ПЧП 

никой от партньорите няма право да извършва прехвърлителни сделки в полза на трети лица 

с обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, а обектът подлежи на 

задължителна застрахова. 

От приложното поле на Закона за ПЧП са изключени обществените поръчки, които 

се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки, както и концесиите, които се 

възлагат по реда на Закона за концесиите и Закона за подземните богатства. 

Чл. 4 (1) от Наредбата за условията и реда за планиране и критериите за включване 

на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в Програмата за 

реализация на общинския план за развитие определя критериите за включване на 

проекти за ПЧП в Програмата за реализация на общинския план за развитие: 

1) обвързаност с Общинския план за развитие; 
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2) социално-икономически ползи от реализацията на проекта; 

3) по-добра стойност на вложените публични средства; 

4) размер и форма на финансова подкрепа, размер на разходите за подготвителни 

действия и поносимост за бюджета; 

5) степен на готовност за реализиране на проекта. 

За програмния период 2014-2020 г. са определени следните тежести за всеки един от 

критериите: 

Критериите за включване на проекти за 
ПЧП Тежест 

Обвързаност с Общинския план за развитие 25 
Социално-икономически ползи от 

реализацията на проекта 
30 

По-добра стойност на вложените публични 
средства 

20 

Размер и форма на финансова подкрепа, 
размер на разходите за подготвителни 

действия и поносимост за бюджета 

15 

Степен на готовност за реализиране на 
проекта 

10 

Общо: 100 % 
 

Включването на ПЧП проекти в Програмата за реализация на Общинския план за 

развитие се извършва при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на 

Закона за ПЧП (обн., ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г.), при спазване на критериите за включване, 

определени по-горе. Кметът на общината представя в Общинския съвет предложения за 

общински ПЧП проекти и ПЧП проекти на общински публичноправни организации, които 

да се включат в Програмата за реализация на Общинския план за развитие. 

Предложенията се придружават от предварителна оценка за осъществимостта на 

проекта чрез ПЧП, която съдържа: 

• описание на проекта и очаквани резултати - наименование на проекта, цели, 

обхват и дейности, очаквани срокове за реализацията на проекта и предварителни 

технико-икономическа обосновка на проекта, социално-икономически анализ на 

очакваните резултати от осъществяването на проекта, анализ на разпределението 

на рисковете и анализ относно изпълнението на законовите изисквания за 

осъществяване на ПЧП; 

• предложение за форма и размер на финансовата подкрепа от публичния партньор, 

предварителна оценка за въздействието на параметрите на проекта върху 

бюджета; 
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• предварителна оценка за постигането на по-добра стойност на вложените 

публични средства; 

• размер на необходимите средства за провеждане на подготвителни действия. 

Когато предложението е в резултат на направена инициатива от заинтересовано лице, 

предварителната оценка за осъществимост на проекта чрез ПЧП може да се изготви въз 

основа на представените от страна на заинтересованото лице документи. 

В настоящия Общински план за развитие на Община Костенец са заложени 

предложения за ПЧП проекти, с които се цели постигането на следните резултати: 

• Създаване на допълнителен поминък за населението и нарастване на заетостта; 

• Повишаване на ефективността на дейностите и качеството на услугите, 

предлагани на общността; 

• Изграждане на индустриален парк,  в който публичният и частният интерес се 

срещат и допълват; 

• Постигане на устойчив растеж на общинската икономика, защитаващ и околната 

среда. 

3. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за 

успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за 

развитие на Община Костенец за периода 2014–2020 г. 

Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията 

на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към 

приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да 

увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената подкрепа. 

Обществеността трябва да се информира чрез медиите и интернет страницата на 

Община Костенец за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка 

на всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ 

Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Костенец в 

оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от заместник-кмет, секретар на 

Община Костенец и експерти от дирекции и отдели. 

Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки, 

проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните 

институции; ще съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при 
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търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти. Те ще 

анализират изпълнението и ще изготвят предложения за корекции; ще предлагат изменения 

и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; ще изготвят доклади по извършените 

наблюдения. 

Община Костенец ще разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране 

на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава, че при 

съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят приоритетите и да се 

предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга 

страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на 

ресурси, чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП) и/или 

други общини (междуобщинско сътрудничество) за обединяване на средства, капацитет и 

ресурси. 

Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за 

повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на 

значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно, 

без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност 

за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти. 

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от 

предначертания график и действителните резултати да са различни по време и въздействие 

от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите 

инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните 

цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на 

действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се 

налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента 

на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие. 

Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се 

осъществява от Кмета на община Костенец и Общински съвет гр. Костенец. 



Общински план за развитие на Община Костенец 2014-2020 г. 
 

102 
 

 

V I I I . П РЕ ДВ А РИ Т Е Л Н А  ОЦ Е Н К А  Н А  П Л А Н А  

Предварителната оценка се разработва от независим консултант, успоредно с 

подготовката на проекта на Общинския план за развитие (Приложение 4). Тя съдържа 

прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо 

развитие на общината и екологична оценка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Доклад за анкетно проучване; 

Приложение 2: Програма за реализация на ОПР на община Костенец 2014-2020 г.; 

Приложение 3: Програма за реализация на общински ПЧПза периода 2014-2020 г.; 

Приложение 4: Предварителна оценка на ОПР на община Костенец 2014-2020 г. 
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Доклад с резултати от анкетно проучване относно проблемите и социално-икономическото 

развитие на Община Костенец 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Във връзка с оказване на методическа помощ по разработването на Общински 

план за развитие на Община Костенец за 2014-2020 година, „Институт за управление на 

програми и проекти” ЕООД в съдействие с общинска администрация Костенец проучи 

мнението на граждани, фирми, неправителствени организации и държавни структури 

относно регистрирани от тях местни проблеми, както и вижданията им за бъдещото 

развитие на община Костенец.  

Целта на проучването бе да се разработи отговарящ на местните потребности 

„Общински план за развитие на община Костенец за периода 2014-2020 г.”, който да 

обезпечи трайното подобряване на икономическото, материалното, социалното и 

екологичното състояние на общината.  

В резултат, Изпълнителят изготви настоящия Доклад, в който са представени 

графично резултатите от проведеното анкетно проучване и на тяхна база е направен 

задълбочен анализ за установените нужди и проблеми на местното население, като 

същевременно са изведени основни изводи, които да послужат за основа за 

разработването на ОПР на община Костенец 2014-2020. 

Анкетната карта е изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за 

попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на хората. Броят на 

въпросите беше ограничен съответно до 6 на част първа „Политика и стратегия за 

развитие”, 10 на част втора „Проблеми и възможности за развитие” - 10 и 7 част трета – 

Профил на респондента. По-голямата част от въпросите са затворени, като е дадена 

възможност да се посочи мнение с отворен отговор. При закритите въпроси са 

използвани различни скали: номинални, ординални и интервални. Характерът на 

изучаваното явление и стремежът за прилагане на по-силни аналитични методи дават 

приоритет на ординалните скали.  

Анкетната карта съдържа, както специфични въпроси, съобразени с целевите 

групи, така и общи въпроси, фокусирани върху проблемните области и потенциалите за 

развитие на община Костенец.  

Обемът на извадката трябва да съдържа достатъчен брой единици, за да се 

осигури по-голяма достоверност. Затова при изследването се целеше да се съберат 
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възможно най-много отговори, за да се сформира по-добра извадка, която да отразява 

обективно мнението на общността.  

За да се популяризира проучването, изготвената анкетна карта бе публикувана 

на интернет сайта на община Костенец.  

На представителите на целевите групи бе предоставена възможността да подадат 

попълнената си анкетна карта по и-мейл или да направят това  в центъра за обслужване 

на клиенти в общината.  

 

2. АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ  

 

Тематично анкетната карта бе разделена на три части  - част първа „Политика и 

стратегия за развитие”, част втора „Проблеми и възможности за развитие” и част трета 

– „Профил на респондента”, като настоящия анализ на отговорите на респондентите е 

изготвен в тази последователност.  

2.1. Политика и стратегия за развитие 

 

Въпрос 1. Вашето предложение за  визията за развитие на община Костенец през 

програмния период 2014 - 2020 г. 

 Над 70% от запитаните са дали отговор на поставения отворен въпрос, като 

предимно са препоръчани конкретни приоритети за развитие (развитие на туризма, 

образованието, здравеопазването, селското и горското стопанство, подобряване на 

техническата инфраструктура, борбата с безработицата, разкриването на нови работни 

места, ефективното оползотворяване на средствата от Европейския съюз, стимулиране 

на малкия и среден бизнес, развитието на преработвателната промишленост, 

подобряването на градската среда и качеството на живот) и не е дадено точно 

формулирано предложение за визия, но става ясно, че желанието на местната общност 

е община Костенец да се превърне в привлекателно място за живеене и бизнес, 

използваща пълноценно своя туристически потенциал за устойчиво социално-

икономическо развитие чрез създаване на условия за заетост и повишаване 

жизнения стандарт на населението сред съхранена природа и културно-

историческо наследство.  
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Въпрос 2. Според Вас, има ли достатъчно информация относно приоритетите, 

мерките и проектите за изграждането и развитието на община Костенец? 

С оглед отговорите на респондентите,  визуализирани на фигура 1 е необходимо 

да се предприемат мерки към допълнително популяризиране на политиката за 

регионално развитие на общината и по-широка публичност на изпълняваните проекти и 

дейности с обществено значим интерес. Такива мерки могат да бъдат следните: 

популяризиране чрез обновяване на официалния сайт на община Костенец и включване 

на списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти; 

повишаване на публичността по отношение отчетността на ОПР – чрез публикуване на 

годишните доклади от изпълнението на ОПР и актуализациите му, сътрудничество с 

местните медии и Областния информационен център - София за публикуване на 

информация по отношение на приоритетите, мерките и проектите.  

 
Фигура 1. Наличие на информация относно приоритетите, мерките и проектите за 

изграждането и развитието на община Костенец 
 

Въпрос 3. Какви източници на информация използвате за запознаване с 

развитието на община Костенец? 

 От предложените канали за разпространяване на информация, относно 

развитието на община Костенец от общо 372 респонденти 92-ма са отговорили, че 

следят предоставената в интернет страницата на общината информация, която се 

поддържа регулярно и може да бъде открита своевременно. Само 61 получават 

информация чрез местните медии за участия в пресконференции, брифинги, работни 

срещи и периодично представяне на инвеститори – външни и инвестиции от местен 

бизнес, граждански и бизнес инициативи, свързани с икономика, проекти на общината 
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в подкрепа на бизнеса. По-малък е броя на запитаните - 47, които се информират за 

развитието на общината при разпространение на презентационни материали след 

организиране на културни мероприятия, изложби и промоционални събития; 

публикуване и разпространение на брошури, сведения, информационни бюлетини.  30 

от респондентите се информират за развитието на общината чрез организиране на 

обществени обсъждания кръгли маси, форуми, фокус-групи и др. средства за събиране 

на мнения и препоръки. 

 Представените резултати ясно показват необходимостта сайта на общината да 

продължава да се актуализира регулярно, тъй като той е основен източник за 

информация за развитието на общината. Ефективен канал за информация са и 

презентационните материали, брошури, като е препоръчително такива да бъдат 

залагани, като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се 

изпълняват и са свързани с бъдещото развитие на общината. С оглед резултатите от 

анкетното проучване е необходимо да се засили сътрудничеството с местните медии и 

практиките за увеличаване на гражданското участие чрез организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси, форуми и т.н. 

 
Фигура 2. Наличие на информация, относно осведомеността и запознаването на местната 

общност с развитието на община Костенец    
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Въпрос 4. Как бихте оценили потенциала - силните и слабите страни на община 

Костенец, за постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на 

живот? 

 Спрямо резултатите от проучването 68 % от респондените (фиг. 3) смятат, че 

потенциалът за развитие е ограничен в определени области, като опазена околна среда, 

природно-ресурсен потенциал за развитие на селско (земеделие и животновъдство) и 

горско и ловно стопанство. Като слаби страни, застрашаващи развитието и 

ограничаващи потенциала са влошената демографската ситуация в общината, високата 

безработица, липсата на нови работни места, недостатъчно добрата инфраструктура и 

комуникации и недобро здравеопазване. 

                 
Фигура 3. Потенциал - силни и слаби страни на община Костенец за постигане на устойчиво 

развитие и подобряване качеството на живот 
 

Въпрос 5. Според Вас бъдещото развитие на община Костенец е изправено пред 

повече и по-добри възможности или пред повече заплахи и рискове? 

 26% от респондентите смятат, че възможностите и заплахите са умерени, а за 

45% (фиг. 4) съществуват повече добри възможности, като са посочени възможносите 

за финансиране на дейности от  външните алтернативни финансови източници. Като 

най – голяма заплаха се определя застаряващото население, поради ниската раждаемост 

и напускането на младото население извън пределите на общината. Застрашаваща е и 

високата безработица, водеща до обезлюдяване на населените места и оставяща 
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население в рамките на общината с нисък образователен ценз и живеещо от социални 

помощи, с липса на  възможности за работа.  

                 
Фигура 4. Възможности и заплахи за развитието на община Костенец 

 

Въпрос 6. Смятате ли, че общинската администрация и партньорските 

организации могат да изградят и поддържат необходимия капацитет за ефективно 

и ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано 

развитие на община Костенец? 

 Мнозинството от запитаните 54% (фиг. 5) смятат, че общинската администрация 

и партньорските организации могат да изградят и поддържат необходимия капацитет за 

ефективно и ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано 

развитие на община Костенец, но частично, главно поради ограничените финансови 

възможности на общината. Отчетен е 23% капацитет на общинската администрация, но 

според респондентите той е недостатъчен и е необходимо привличане на 

квалифицирани кадри и поддържане на експертен потенциал в конкретни области. 
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Фигура 5. Капацитет на общинска администрация и партньорски организации за ефективно и 

ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано развитие на община 
Костенец  

 

2.2. Проблеми и възможности за развитие 

 

Въпрос 1. Моля, посочете в кои области на развитие е постигнат напредък в 

развитието на община Костенец през последните 10 години? 

 Над половината от респондендите смятат, че през последните 10 години е 

постигнат напредък в развитието на социалните услуги и отчасти в подобряване на 

техническата инфраструктура. От изключителна важност е създаването на необходими 

условия за развитие на местния бизнес, подобряване на градската среда и изграждане 

на зелени площи, паркови места, спортни и детски площадки. Необходимо е да се 

предвидят мерки за създаване на условия за развитие на туризма, опазване и 

обогатяване на културното и природното наследство, и опазване на околната среда.  



   ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   КК ОО СС ТТ ЕЕ НН ЕЕ ЦЦ   ссттррааннииццаа  

 
ООББЩЩИИННССККИИ  ППЛЛААНН  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ    22001144  ––  22002200  

 
  

10  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Доклад с резултати от анкетно проучване относно проблемите и социално-икономическото 

развитие на Община Костенец 

 
Фигура 6. Области, в които е постигнат напредък през последните 10 години в развитието на 
община Костенец   
 

Въпрос 2. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на Общината? 

 С оглед на резултатите като най-сериозни проблеми в община Костенец се 

очертават лошата ВиК инфраструктура, безработицата, ниската степен на интеграция 

на малцинствата и хората с увреждания и ограничените местни финанси и липсата на 

достатъчно инвестиции. Анкетираните оценяват, като сериозни и проблемите свързани 

с лошата улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.), ниското 

качество на медицинско обслужване и престъпността и липсата на високотехнологични 

производства.  

 Мерките залегнали в общинския план за развитие е необходимо да се съобразят 

с наличните проблеми и да намерят решение за тях. Ограничените финансови ресурси 
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на общината, предполагат че в голяма степен заложените мерки ще са съобразени с 

предложените възможности от европейски и други външни финансови източници.  

Фигура 7. Степен на сериозност на проблемите в общкина Костенец 

 

Въпрос 3. Кои населени места от общината имат най-голяма нужда от обновление 

и развитие? 

 Въпреки че на зададения въпрос в анкетната карта е било допустимо да се 

отбележи само едно населено място, някои от респондентите са посочили няколко 

населени места, като над 80 % са посочили град Костенец,10% - град Момин проход, 

7% - вили Костенец и 3%  - селата Пчелин и Костенец . Това предполага да се включи 

всеобхватна мярка за развитие на 2-та града и селата.  

 

Въпрос 4. Как биха се задържали младите хора в община Костенец? 

 42% (фиг. 8) от запитаните смятат, че ключът за задържане на млади хора в 

община Костенец е разкриване на нови работни места чрез привличане на инвеститори. 

26% от запитаните също са на мнение, че разкриването на нови работни места ще 

задържи младите хора в общината, но в сферата на туризма. Като други мерки за 

решаване на проблема са посочени и наличие на разнообразни дейности за осмисляне 

на свободното време – 17%, а 14% се нуждаят от гарантиране на сигурност.  
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Фигура 8. Фактори за задържане на младите хора в община Костенец  

 

Въпрос 5. Моля посочете обекти и конкретни идеи за проекти за реализиране, 

които да бъдат включени в Общински план за развитие на община Костенец за 

периода 2014-2020 г. 

 На поставения въпрос са получени предложения от респондентите за 

подобряване на водоснабдяването и материално-техническата база в образователната 

мрежа, модернизиране на предприятията, подновяване на спортната МТБ; 

модернизация на инфраструктирата на читалищата; реконструкция на уличната мрежа 

и тротоарите; популяризиране на културно-историческите местности и занаяти, 

подмяна на старите водопроводи на територията на общината; подобряване на пътната 

мрежа и телекомуникационните услуги и други.  

 

Въпрос 6. Какво може да допринесе за развитието на общината  през следващите 

10 години? 

 Респондентите предлагат следните мерки за развитието в десетгодишен период: 

създаване на достътъчно добри условия за развитие на бизнес; разкриване на нови 

работни места; по-ефективно и ефикасно управление на общинската собственост; 

създаване на възможности за добро образование и квалификация на младите хора и за 

реализацията и задържането им в общината; развитие и подобряване на 
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инфраструктурата и услугите в социалнита сфера; развитие и подобряване на 

техническата инфраструктура на общината; привличане на инвестиции и други. 

 

Въпрос 7. Какви стъпки би следвало да предприеме Община Костенец за 

подобряване качеството на живот на населението от общината? 

 Като едни от най-важните стъпки за подобряване качеството на живот са: 

развитие на специфичен туризъм и промишленост; реконструкция на водопроводната 

мрежа; подобряване на уличната мрежа; разкриване на нови работни места; развитие и 

подобряване на предоставяните обществени услуги; развитие и подобряване на 

техническата и комуникационна инфраструктура на населените местта в общината; 

предприемане на мерки за достатъчно облекчаване от администриране на 

икономическитите процеси в рамките на общината; преразглеждане и оценка на 

възможностите за реализация на политиките по отношение на публично – частното 

партньорство; намаляване на безработицата и други. 

 

Въпрос 8. Какъв основен транспорт използвате за придвижване в града? 

 С оглед на предоставените възможни отговори мнозинството от запитаните 

използват личен автомобил или ходят пеша.  

 

Въпрос 9. Как оценявате обществения транспорт? 

 Мнозинството от респондентите оценяват медуселищния транспорт, като 

несигурен и замърсяващ, което оказва негативно въздействие върху околната среда. 

 

Въпрос 10. Кои дейности трябва да станат приоритетни за бъдещото развитието на 

Общината? 

 Като приоритетни дейности се определят: Икономическото развитие 

(стимулиране и развитие на местния бизнес чрез подобряване на бизнес средата и 

повишаване на квалификацията на работната сила, привличане на инвестиции); Околна 

среда, отдих и спорт (намаляване нивата на замърсяване, подобряване на 

сметосъбирането, създаване на нови озеленени зони за отдих, обновяване на спортни 

площадки и съоръжения и създаване на нови такива); Образование и култура 

(повишаване качеството на образованието, подкрепа за организирането на повече 
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културни мероприятия и фестивали); Подобряване качеството на предлаганите 

социални и здравни услуги; Подобряване на административния капацитет и създаване 

на условия за взаимодействие между различните заинтересовани групи за развитие на 

община Костенец. 

 

2.3. Профил на респондентите 

 

Проучването е успяло да обхване широк спектър групи население по 

икономическа заетост, като структурата е представена на фигура 9. 

     
Фигура 9. Структура на респондентите по заетост.  

Половата структура на респондентите е равностойна като 60 % от респондентите 

са жени, а 40 % мъже. Във възрастовата структура преобладават респондентите между 

30 - 49 г. , следвани от младежите до 29  г. и по- нисък дял на респондентите между 50 

и 65 г. и над 65 г. В етническата структура преобладават респондентите, които се 

самоопределят като българи.  

 

3. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 

След задълбочен анализ на отговорите от проведеното анкетно проучване, може 

да се изведат следните основни приоритетни направления, посочени от местната 

общност на община Костенец. Окончателната стратегическа рамка ще включва 
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направените настоящи изводи и ще бъде допълнена с предложения, получени след 

провеждане на обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни. 

 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Мерки: 

• Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия. 

• Разширение и модернизация на химическите и целулозно-хартиени 

производства. 

• Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата 

промишленост. 

• Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното 

производство. 

• Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на 

селскостопанското производство и животновъдството. 

• Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от 

общинските горски територии. 

• Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа 

инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически продукт. 

• Развитие на алтернативния туризъм. 

• Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация 

 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Мерки: 

• Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината 

• Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови 

съоръжения в населените места 

• Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените 

места. 

• Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа 

• Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. 
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• Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни 

станции 

• Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, 

социална, културната и спортна инфраструктура с мерки за енергийна 

ефективност. 

• Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

• Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

• Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

• Подобряване управлението на отпадъците. 

 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на 

човешкия ресурс 

Мерки: 

• Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене 

през целия живот. 

• Образователна среда за активно социално приобщаване. 

• Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни 

ИК технологии и оборудване в образователния процес. 

• Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса. 

• Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални 

умения от работната сила. 

• Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на 

заболяванията. 

• Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги. 

• Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и 

общности. 

• Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички 

представители на местната общност. 

• Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Доклад с резултати от анкетно проучване относно проблемите и социално-икономическото 

развитие на Община Костенец 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите 

и бизнеса 

Мерки: 

• Подобряване възможностите на местното самоуправление чрез ефективно 

междуобщинско сътрудничество. 

• Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със 

структурите на държавното управление. 

• Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация 

за ефективно управление и качествени услуги. 

• Разширяване на мрежата за партньорство. 

• Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на 

регионално, национално и международно ниво. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Анкетна карта, предназначена за попълване от представители на 

заинтересованите страни за развитието на община Костенец.  



 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

2014 - 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

2014 – 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр. Костенец,  2013 г. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1.1.1 Създаване на индустриален парк "Костенец". 5 000 000 ФЕС, ЧФФ, ПЧП 1 индустриален 
парк

Частни 
инвеститори

Община 
Костенец

1.1.1.2 Изграждане на втори етап от газопреносна 
мрежа.

8 400 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 28 км. Частни 
инвеститори

Община 
Костенец

1.1.1.3 Разработване на програма за насърчаване на 
малкия и среден бизнес в общината, вкл. селско 
стопанство (интензификация на производството 
и стимулиране на органичното земеделие).

10 000 ОБ 1 общинска 
програма

Община 
Костенец

МИГ Костенец

1.1.1.4 Подпомагане на дейността по сдружаване на 
земеделски производители, субекти в туризма и 
др.

200 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 2 клъстера Частни 
инвеститори

Община 
Костенец, МИГ 
Костенец

1.1.1.5 Технологична модернизация и внедряване на 
системи за управление в предприятията

1 000 000 ФЕС, ЧФФ 5 проекта Частни 
инвеститори

1.2.1.1 Разширение и модернизация на химическите и 
целулозно-хартиени производства.

2 000 000 ЧФФ Размер на 
инвестиция

Частни 
инвеститори

1.2.2.1 Развитие и модернизация на предприятията от 
хранително-вкусовата промишленост.

1 000 000 ЧФФ Размер на 
инвестиция

Частни 
инвеститори

1.2.3.1 Насърчаване на дървопреработвателната 
промишленост и мебелното производство

1 000 000 ЧФФ Размер на 
инвестиция

Частни 
инвеститори

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика

1 000 000

Мярка 1.2.1. Разширение и модернизация на химическите и целулозно-хартиени производства

14 610 000Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия

Сума:

2 000 000Сума:

Мярка 1.2.3. Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното производство Сума: 1 000 000

Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост Сума:

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури

Сума: 134 910 000

Сума:

14 610 000

Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона  производства, двигател на общинската икономика Сума: 4 000 000

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия

Програма за реализация на ОПР Костенец 2014 - 2020 г.

№ Наименование Индикативна 
стойност

Източник на 
финансиране
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

1.3.1.1 Възстановяване и модернизиране на 
напоителните системи в земеделските зони

3 000 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 15 км. 
възстановени и 
новоизградени 
напоителни 
системи

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.1.2 Проучване на потребностите по населени места и 
отреждане на терени с подходяща 
инфраструктура за изграждане на съвременни 
животновъдни ферми.

1 000 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ,
ПЧП

5 терена Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.1.3 Предоставяне на земи от общинския поземлен 
фонд за изграждане на масиви с трайни 
насаждения за селскостопански и индустриални 
цели. 

ФЕС, ОБ, ЧФФ,
ПЧП

500 дка Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.1.4 Подпомагане развитието на пчеларството. 300 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 500 пчелни 
семейства

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.2.1 Подържане и изграждане на горски пътища с цел 
подобряване извозването на дървесина и 
свеждане до минимум негативното влияние  
върху екосистемите.

700 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 50 км. реновирани
горски пътища

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.2.2 Оборудване с механизация и техника за 
изпълнение на горскостопанските дейности.

100 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 10 бр. машини Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.3.2.3 Запазване биологичното разнообразие и 
свързаните с него ценности, водни ресурси, 
почви, уникални и крехки екосистеми и 
ландшафти, с цел поддържане екологичните 
функции и целостта на гората.

700 000 ФЕС, ОБ 3 000 декара Община 
Костенец

НПО

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство и животновъдството Сума: 4 300 000

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии Сума: 2 100 000

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските ресурси Сума: 6 400 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

1.3.2.4 Въвеждане и подобряване на превантивни 
дейности за намаляване на опасността от горски 
пожари в общинските горски територии чрез 
изработване на високотехнологична система за 
пасивно пожаронаблюдение.

600 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 2 бр. пожарни
кули

Община 
Костенец

НПО

1.4.1.1 Реставрация и консервация на крепостта 
Траянова врата (проект в процес на изпълнение).

3 000 000 ФЕС, ОБ 1 реставрирана 
средновековна 
крепост

Община 
Костенец

1.4.1.2 Реализиране на проект за спортно-туристически 
комплекс "Костенец-Белмекен".

100 000 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 1 реализиран 
проект

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.4.1.3 Развитие на балнеоложкия, лечебен и СПА 
туризъм в курортите Момин проход, Вили 
Костенец, Пчелински бани.

1 000 000 ЧФФ Размер на 
инвестиция

Частни 
инвеститори

Община 
Костенец, МИГ
Костенец

1.4.1.4 Реконструкция на водопада в курорт Вили 
Костенец.

300 000 ФЕС, ОБ 1 водопад Община 
Костенец

МИГ Костенец

1.4.1.5 Подобряване състоянието на туристически, 
природни, културно-исторически обекти, 
храмове и достъпа до тях.

2 000 000 ФЕС, ОБ 2 проекта Община 
Костенец

МИГ Костенец

1.4.2.1 Изграждане на екопътеки. 1 000 000 ФЕС, ОБ 2 проекта Община 
Костенец

1.4.2.2 Придобиване на собственост на водни басейни и 
развитие на спортен риболов.

200 000 ПЧП 2 проекта Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

1.4.2.3 Изграждане на къщи за гости в селата. 2 000 000 ЧФФ 10 къщи за гости Частни 
инвеститори

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация Сума:

 Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на предлагания 
туристически продукт

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика Сума: 109 900 000

400 000

 Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм Сума: 3 200 000

Сума: 106 300 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

1.4.3.1 Организиране на изнесени промоции за 
туристическия потенциал и възможностите на 
Костенец и региона в други градове на страната, 
в побратимените и партньорски градове, в 
българските културно-информационни центрове 
в чужбина и др.

200 000 ФЕС, ОБ 10 прояви Община 
Костенец

НПО, 
партньорски 
градове

1.4.3.2 Изграждане на съвременен общински 
туристически информационен център (ТИЦ).

100 000 ФЕС, ОБ 1 ТИЦ Община 
Костенец

1.4.3.3 Участие в изграждането на интегрирана 
информационна система с междуобщински 
туристически дестинации.

100 000 ФЕС, ОБ 1 интегрирана 
информационна 
система

Община 
Костенец

Други общини

2.1.1.1 Изготвяне на общ устройствен план на община 
Костенец.

150 000 ЦБ, ОБ 1 план Община 
Костенец

2.1.1.2 Изготвяне на общ устройствен план на гр. 
Костенец.

100 000 ЦБ, ОБ 1 план Община 
Костенец

2.1.1.3 Актуализация на морално остарелите 
устройствени планове на селата.

100 000 ОБ 8 плана Община 
Костенец

2.1.1.4 Паспортизация на общинската собственост. 100 000 ОБ 15 броя паспорти Община 
Костенец

2.1.1.5 Изготвяне на инвестиционни проекти и 
проектопредложения за  финансиране чрез 
оперативните програми, бюджета и др. 
източници.

150 000 ФЕС, ОБ 10 проекта Община 
Костенец

Приоритет 2. Устойчиво интегрирано териториално развитие

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения в населените места Сума: 13 500 000

151 370 000

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и социално териториално 
сближаване на територията на общината

Сума: 121 860 000

600 000Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината Сума:

Сума:

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи Сума: 600 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

2.2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на 
достъпна среда в населените места на общината.

12 000 000 ФЕС, ОБ Обновени улици 
12 000 л. метра,  
тротоари - 30 000 
кв.м.

Община 
Костенец

2.2.1.2 Ремонт и реконструкция на мостовите 
съоръжения на р. Марица - 2 бр., р. Баншница - 2 
бр. и р. Чавча - 1 бр.

1 500 000 ФЕС, ОБ 5 бр. мостови 
съоръжения

Община 
Костенец

2.2.2.1 Реконструкция и рехабилитация на общинската 
пътна мрежа, свързваща населените места, вкл. 
туристически обекти и природни 

10 000 000 ФЕС, ОБ Ремонтирани 26 
км. общински 
пътища

Община 
Костенец

2.2.3.1 Изграждане, реконструкция и модернизация на 
пътища първи, втори и трети клас, свързващи 
община Костенец със съседните общини и 
области.

8 000 000 ФЕС, ЦБ Изградени 9 км., 
ремонтирани 16 
км. републикански 
пътища

Областно 
пътно 
управление

2.2.4.1 Ремонт и доизграждане на централното 
водохващане.

500 000 ФЕС, ОБ 4 800 броя 
обхванати 
домакинства

Община 
Костенец

2.2.4.2 Подмяна на главен водопровод община 
Костенец.

1 500 000 ФЕС, ОБ 5 200 броя 
обхванати 
домакинства

Община 
Костенец

2.2.4.3 Ремонт и реконструкция на старата 
водопроводна мрежа във всички населени места.

3 800 000 ФЕС, ОБ 6 100 броя 
обхванати 
домакинства

Община 
Костенец

 Мярка 2.2.5. Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции

Мярка 2.2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа

76 000 000

Мярка 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места

Сума: 8 000 000

Сума:

Сума:

 Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи Сума: 5 800 000

10 000 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

2.2.5.1 Ремонт и реконструкция на старата 
канализационна мрежа във всички населени 
места.

6 000 000 ФЕС, ОБ 4 800 броя 
обхванати 
домакинства

Община 
Костенец

2.2.5.2 Изграждане на ГПСОВ и на локални 
пречиствателни съоръжения с. Костенец, вкл. 
Вили Костенец, гр. Момин проход, с. Пчелин, 
вкл. Пчелински бани

70 000 000 ФЕС, ОБ 1 800 броя 
обхванати 
домакинства

Община 
Костенец

2.2.6.1 Въвеждане на местна енергийна политика - 
система за управление на енергията, съгласно 
Стандарт БДС ISO EN 50001 – сформиране на 
екип/звено по енергиен мениджмънт, отговорен 
за цялостното управление на енергийното 
потребление (общински сграден фонд, улично 
осветление и др.).

250 000 ФЕС, ОБ 1 изградена 
система за 
управление на 
енергията

Община 
Костенец

2.2.6.2 Енергийно обследване за общински обекти с РЗП 
под 500 m² и реализиране на заложените мерки в 
доклада.

50 000 ФЕС, ОБ 2 броя енергийно 
обследвани обекти

Община 
Костенец

2.2.6.3 Въвеждането на енергоефективни  мерки в 
общинските сгради – административни сгради, 
здравни заведения и др.

990 000 ФЕС, ОБ 4 броя санирани 
сгради

Община 
Костенец

2.2.6.4 Изграждане на спортно-тренировъчен комплекс 
в гр. Костенец (подписан договор по ПРСР).

5 000 000 ФЕС, ОБ 1 изграден 
спортно-
тренировъчен 
комплекс

Община 
Костенец

2.2.6.5 Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна 
ефективност на еднофамилни и многофамилни 
жилищни сгради.

1 000 000 ЧФФ Ремонтирани и 
обновени 120 
жилища

Частни 
инвеститори

Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда Сума: 1 270 000

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна инфраструктура 
с мерки за енергийна ефективност

Сума: 7 290 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

2.2.7.1 Изграждане на енергийно ефективна система за 
улично и алейно осветление, използваща 
слънчева енергия и енергийно-спестяващи 
осветителни тела в гр. Костенец, гр. Момин 
проход, с. Костенец.

400 000 ФЕС, ОБ 400 броя 
осветителни тела

Община 
Костенец

2.2.7.2 Поддържане на зелените площи. 70 000 ФЕС, ОБ 5 600 кв.м. зелени 
площи

Община 
Костенец

2.2.7.3 Ремонт и модернизация на спортните бази и 
детски площадки и съоръжения в гр. Костенец, 
гр. Момин проход, с. Костенец, с. Пчелин, с. 
Горна Василица, в т.ч. и в детските градини и 
училищата.

800 000 ФЕС, ОБ 24 броя площадки Община 
Костенец

2.3.1.1 Изпълнение на дейности, заложени в плановете 
за управление на защитените зони по Натура 
2000.

160 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 1 защитена зона 
по директивата за 
птиците и 1 
защитена зона по 
директивата за 
местообитаниятa

Община 
Костенец

2.3.2.1 Доизграждане на корекция на р. Марица след 
етап І от моста на ул. Ал. Стамболийски до 
заустването в р. Очушница.

5 000 000 ФЕС, ОБ Благоустроени 480 
л.м. брегова ивица

Община 
Костенец

2.3.2.2 Изграждане на възобновяеми енергийни 
източници.

2 000 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ Брой изпълнени 
обекти

Община 
Костенец, 
частни 
инвеститори

Частни 
инвеститори

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система Сума: 7 350 000

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на 
природата

Сума: 28 910 000

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието Сума: 160 000
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Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

2.3.2.3 Паспортизация и обновяване на амортизираната 
улична дървестна растителност.

50 000 ФЕС, ОБ Паспортизация на 
100% от 
дълготрайната 
дървесна 
растителност  в 
гр.Костенец.

Община 
Костенец

2.3.2.4 Укрепване на свлачища. 300 000 ФЕС, ОБ 3 броя укрепени 
свлачища

Община 
Костенец

2.3.3.1 Изграждане на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на неопасни отпадъци

20 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ПЧП Инсталации за 
сепариране и 
компостиране

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

2.3.3.2 Изграждане на системата за разделно събиране, 
рециклиране и компостиране на отпадъци.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ПЧП Внедрена система, 
обхващаща 100% 
от територията на 
общината  

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

2.3.3.3 Рекултивация на общинско депо за битови 
отпадъци гр. Костенец.

1 300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Рекултивирано 
депо

Община 
Костенец

3.1.1.1 Подкрепа на  педагогическите иновации,  
квалификация  и  продължаващо обучение на 
заинтересованите страни (учители, 
ръководители, родители).

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой обучени 
лица

Община 
Костенец

НПО, частни 
инвеститори

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване Сума: 200 000

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. Сума: 100 000

Сума: 3 547 000

 Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението Сума: 800 000

Приоритет 3. Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия 
ресурс

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците Сума: 21 400 000
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Време за реализацияИндикатори за 
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стойност
Източник на 
финансиране

3.1.2.1 Осигуряване на условия за активно социално 
приобщаване на деца от социално уязвими групи 
(деца от маргинализираните общности, деца със 
специални образователни потребности, деца с 
девиантно поведение и други).

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой обхванати 
деца

Община 
Костенец

НПО

3.1.2.2 Формиране на социални и граждански 
компетентности, кариерно ориентиране, 
свободно време, талантливи деца и деца в риск, 
доброволчество, ученически съвети.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой обхванати 
деца

Община 
Костенец

НПО

3.1.3.1 Подмяна на остаряло оборудване в детските 
градини.

100 000 ФЕС, ОБ 3 броя ОДЗ Община 
Костенец

3.1.3.2 Подмяна на амортизирано оборудване и 
закупуване на нови компютри в училищата.

150 000 ФЕС, ОБ 4 броя общ. 
училища

Община 
Костенец

Училищни 
настоятелства

3.1.3.3 Модернизация и оборудване на читалища. 200 000 ФЕС, ОБ 3 читалища Община 
Костенец

Читалищни 
настоятелства

3.1.4.1 Популяризиране и включване в проект 
”Ученически и студентски практики”.

50 000 ФЕС, ЦБ 100 ученици Община 
Костенец

Учебни 
заведения и 
частни 
инвеститори

3.2.1.1 Стаж за млади хора и адаптиране в работната 
среда.

140 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 20 лица Община 
Костенец

АЗ, ДБТ

3.2.1.2 Реализация на проекти за 
квалификация/преквалификация, финансирани 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”.

250 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 60 лица Община 
Костенец

АЗ, ДБТ

3.2.1.3 Субсидирана и защитена заетост за лица, които 
не могат да се реализират на пазара на труда.

150 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 30 лица Община 
Костенец

АЗ, ДБТ

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила Сума: 540 000

Мярка 3.1.4. Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса Сума: 50 000

Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията Сума: 540 000

Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни ИК технологии и оборудване в образователния 
процес.

Сума: 450 000
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3.3.1.1 Организиране на профилактични прегледи на 
социално значими заболявания.

30 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Два пъти годишно Община 
Костенец

3.3.1.2 Създаване условия за осигуряване на здравни 
услуги на социално слаби лица с прекъснати 
здравно осигурителни права

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой лица Община 
Костенец

3.3.2.1 Увеличаване на мобилните екипи на Центъра за 
спешна медицинска помощ.

100 000 ФЕС, ЦБ Брой мобилни 
екипи

МБАЛ – 
Костенец

3.3.2.2 Възстановяване на стоматологични кабинети в 
училища.

40 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2 кабинета Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

3.4.1.1 Разкриване на социални услуги за осигуряване на 
условия за спокоен и достоен живот на хората с 
увреждания и старите хора - личен асистент, 
домашен помощник, социален патронаж, дневни 
центрове, клубове на пенсионера и др.

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ бр. потребители 
бр. услуги

Община 
Костенец

МТСП, АСП

3.5.1.1 Обогатяване дейността на читалищата, като 
специфични културни и просветни центрове на 
населението.

70 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 3 читалища Община 
Костенец

НПО, читалища

3.5.1.2 Разработване на проекти  по ОП и други донори, 
целящи съхраняването на нематериалното 
културно наследство.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 2 проекта Община 
Костенец

НПО, читалища

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на условия за културен живот, спорт и свободно време Сума: 987 000

Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички представители на местната общност Сума: 770 000

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности Сума: 1 000 000

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на  услуги в общността за превенция на социалното 
изключване и изолацията

Сума: 1 000 000

Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на заболяванията Сума: 80 000

 Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги Сума: 140 000

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни услуги на населението Сума: 220 000
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3.5.1.3 Организиране на различни форми за изява – 
прегледи на любителското творчество, 
фестивали, конкурси, изложби и др.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой изяви Община 
Костенец

НПО, читалища, 
частни 
инвеститори

3.5.1.4 Обвързване на културния календар с нуждите на 
събитийния туризъм.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 2 броя нови 
продукти

Община 
Костенец

НПО, читалища, 
частни 
инвеститори

3.5.1.5 Разработване и реализация на проекти, насочени 
към обогатяване на културния календар.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 2 проекта Община 
Костенец

НПО, читалища, 
частни 
инвеститори

3.5.2.1 Промотиране на възможностите и ползите за 
хората от практикуването на спорт през 
свободното време.

10 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ Брой спортуващи 
лица

Община 
Костенец

Спортни 
клубове, частни 
инвеститори

3.5.2.2 Изработване и популяризиране на общински 
спортен календар.

7 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ЧФФ 7 годишни 
спортни календара

Община 
Костенец

Спортни 
клубове, частни 
инвеститори

3.5.2.3 Подпомагане на детските спортни клубове. 200 000 ОБ 6 броя 
подпомагани 
клубове

Община 
Костенец

Спортни 
клубове, частни 
инвеститори

4.1.1.1 Разработване на съвместни проектни инициативи 
с други общини.

500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 2 реализирани 
проекта

Община 
Костенец

Общини от 
Р.България

4.1.1.2 Създаване на сдружения за междуобщинско 
сътрудничество за предоставяне на публични 
услуги.

20 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 3 общински 
сдружения

Община 
Костенец

Общини от 
Р.България

Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със структурите на държавното управление Сума: 300 000

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество Сума: 820 000

Мярка 4.1.1. Подобряване на възможностите на местното самоуправление чрез ефективно междуобщинско сътрудничество Сума: 520 000

Мярка 3.5.2. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението Сума: 217 000

Сума: 1 990 000Приоритет 4. Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса
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4.1.2.1 Дейности по изпълнение на стратегията 
„Електронно правителство” на Р. България.

300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ Брой получени 
сертификати

Община 
Костенец

Държавни 
структури, 
НПО, бизнес

4.2.1.1 Повишаване квалификацията на служителите на 
Община Костенец за по-качествено предоставяне 
на услуги на гражданите и бизнеса.

50 000 ФЕС, ОБ 50 сертификата на 
обучени лица

Община 
Костенец

4.2.1.2 Повишаване административния капацитет за 
разработване и управление на проекти с 
обществена значимост чрез обучителни и 
квалификационни програми.

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ 10 броя обучени 
служители

Община 
Костенец

4.3.1.1 Разширяване сътрудничеството с побратимените 
градове, чрез реализация на съвместни проекти.

500 000 ФЕС, ОБ 2 реализирани 
проекта

Община 
Костенец

Побратимени 
градове

4.3.1.2 Иницииране на нови партньорски връзки с 
градове и общини от ЕС.

40 000 ФЕС, ОБ 2 нови 
партньорства

Община 
Костенец

Градове и 
общини от ЕС

4.3.1.3 Реализиране на съвместни  бизнесинициативи 
между побратимените и партньорски градове.

200 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 2 броя съвместни  
бизнесинициативи

Община 
Костенец

Побратимени 
градове

4.3.2.1 Сътрудничество и реализация на съвместни 
проекти и инициативи с НСОРБ.

200 000 ФЕС, ОБ Брой проекти и 
инициативи

Община 
Костенец

НСОРБ, НПО

4.3.2.2 Участие в проекти и сътрудничество с 
неправителствени организации.

80 000 ФЕС, ОБ Брой участия Община 
Костенец

НПО

4.3.2.3 Иницииране създаването на нови сдружения на 
междурегионално и международно ниво за 
решаване на общи проблеми и потребности.

50 000 ФЕС, ОБ Брой сдружения Община 
Костенец

НСОРБ, НПО

Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство Сума: 740 000

Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на регионално, национално и международно ниво Сума: 330 000

Мярка 4.2.1. Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени услуги Сума: 100 000

Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското общество в подкрепа на местното развитие Сума: 1 070 000

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги Сума: 100 000
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури№ Наименование Индикативна 

стойност
Източник на 
финансиране

Обща сума на ОПР: 291 817 000

Легенда: ОБ – общински бюджет; ЦБ – централен бюджет; ФЕС – фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ПЧП - публично-частно партньорство; ЧФФ – частни 
фондове, фирми.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Създаване на индустриален парк "Костенец". 5 000 000 ФЕС, ЧФФ, ПЧП 1 индустриален 
парк

Частни 
инвеститори

Община 
Костенец

2 Проучване на потребностите по населени места и 
отреждане на терени с подходяща 
инфраструктура за изграждане на съвременни 
животновъдни ферми.

1 000 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ, 
ПЧП

5 терена Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

3 Предоставяне на земи от общинския поземлен 
фонд за изграждане на масиви с трайни 
насаждения за селскостопански и индустриални 
цели. 

ФЕС, ОБ, ЧФФ, 
ПЧП

500 дка Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

4 Подържане и изграждане на горски пътища с цел 
подобряване извозването на дървесина и 
свеждане до минимум негативното влияние  
върху екосистемите.

700 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 50 км. реновирани
горски пътища

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

5 Оборудване с механизация и техника за 
изпълнение на горскостопанските дейности.

100 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 10 бр. машини Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

6 Въвеждане и подобряване на превантивни 
дейности за намаляване на опасността от горски 
пожари в общинските горски територии чрез 
изработване на високотехнологична система за 
пасивно пожаронаблюдение.

600 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 2 бр. пожарни
кули

Община 
Костенец

НПО

7 Реализиране на проект за спортно-туристически 
комплекс "Костенец-Белмекен".

100 000 000 ФЕС, ОБ, ПЧП 1 реализиран 
проект

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

8 Придобиване на собственост на водни басейни и 
развитие на спортен риболов.

200 000 ПЧП 2 проекта Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

9 Изграждане на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на неопасни отпадъци

20 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ПЧП Инсталации за 
сепариране и 
компостиране

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

10 Изграждане на системата за разделно събиране, 
рециклиране и компостиране на отпадъци.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ, ПЧП Внедрена система, 
обхващаща 100% 
от територията на 
общината  

Община 
Костенец

Частни 
инвеститори

Легенда: ОБ – общински бюджет; ЦБ – централен бюджет; ФЕС – фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ПЧП - публично-частно партньорство; ЧФФ – 

Програма за реализация на публично-частни партньорства на Община Костенец 2014 - 2020 г.

№ Наименование Индикативна 
стойност

Източник на 
финансиране

Време за реализацияИндикатори за 
конкретни 
продукти, 
резултати

Отговорна 
структура

Партньорски 
структури


	OPR_Kostenets_10.12.13
	СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
	СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ
	СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ
	УВОД
	I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
	1 ВЪВЕДЕНИЕ
	2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
	2.1. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ОБЩА ПЛОЩ
	2.3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
	2.4. КЛИМАТ
	2.5. ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
	2.6. ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ
	2.8. ГОРСКИ ФОНД
	2.9. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

	3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
	3.1 ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
	3.1.1. ПРОМИШЛЕНОСТ
	Таблица 1: Промишлени предприятия в Община Костенец
	Фигура 1: Видове предприятия в Община Костенец


	3.1.2. СТРОИТЕЛСТВО
	Таблица 2: Основни икономически показатели за сектор „Строителство”
	Фигура 2: Строителни предприятия в периода 2009 – 2011 г. в България и ЮЗРП
	Фигура 3: Заети лица в строителството в периода 2009 – 2011 г. в България и ЮЗРП


	3.1.3. ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
	Таблица 3: Земеделски площи в община Костенец (в дка)
	Фигура 4: Видове животни, отглеждани на територията на община Костенец /в %/


	3.1.4. ГОРСКО СТОПАНСТВО
	Фигура 5: Видове собственост на горите в община Костенец
	Фигура 6: Дървесни видове в община Костенец

	3.1.5. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
	Таблица 4: Относителен дял на осигуреност с телекомуникационни услуги/в %/

	3.1.6. ТУРИЗЪМ
	Фигура 7: Приходи от туристически обекти в община Костенец

	3.1.7. УСЛУГИ

	3.2. ВОДЕЩИ СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
	3.2.1. ВОДЕЩИ ОТРАСЛИ В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ
	3.2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
	3.2.3. ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
	Таблица 5: Персонал, зает с НИРД по сектори и статистически район
	Фигура 8: Заети с НИРД по сектори в ЮЗР през 2011 г.

	Таблица 6: Разходи за НИРД по сектори и статистически /в хил.лв./
	Фигура 9: Разходи за НИРД в ЮЗР през 2011 г.



	3.3. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ

	4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
	4.1. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4.1.1. БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ
	Таблица 7: Брой население на община Костенец към месец септември 2013 г. по населени места
	Таблица 8: Брой на населението на област София и община Костенец в периода 2008-2012 г.

	4.1.2. ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
	Фигура 10: Обща площ на ЮЗРП, област София и община Костенец

	4.1.3. СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТ, ПОЛ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА
	Таблица 9: Население към 31.12.2012 г. за страната, по области, общини и пол
	Фигура 11: Население към 31.12.2012 г. по пол в община Костенец

	Таблица 10: Население към 01.02.2011 г. по области, общини, населени места и възраст
	Фигура 12: Възрастова структура на община Костенец


	4.1.4. ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ
	Таблица 11: Естествено движение на населението през 2012 г. по области, общини и пол
	Фигура 13: Естествено движение на населението през 2012 г.


	4.1.5. МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
	Таблица 12: Механично движение на населението през 2012 г. по области, общини и пол
	Фигура 14: Механично движение на населението


	4.1.6. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
	Таблица 13: Население по области, общини, населени места и самоопределение по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.
	Фигура 15: Население по етническа принадлежност


	4.1.7. БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ
	Таблица 14: Сключени бракове и бракоразводи в община Костенец за периода 2010-2012 г.
	Фигура 16: Сключени бракове в страната, област София и община Костенец за периода 2010-2012



	4.2. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПАЗАР НА ТРУДА
	4.2.1. ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
	Таблица 15: Всекидневни трудови пътувания на заетите лица през 2011 г.
	Фигура 17: Трудови пътувания на заети лица от община Костенец през 2011 г.

	Таблица 16: Динамика на безработицата в община Костенец (в %)
	Фигура 18: Нива на безработица в община Костенец


	4.2.2. ОБРАЗОВАНИЕ
	Таблица 17: Образователна мрежа в община Костенец

	4.2.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
	4.2.4. СОЦИАЛНА СФЕРА
	4.2.5. КУЛТУРА
	4.2.6. СПОРТ


	5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
	5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
	5.1.1. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
	5.1.2 ТРАНСПОРТНА МРЕЖА И ДОСТЪПНОСТ
	5.1.3.ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ
	5.1.4. КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ

	5.2. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
	5.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
	5.2.2. ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
	5.2.3. ИНФРАСТРУКТУРА НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
	5.2.4. ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
	5.2.5. ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

	5.3. БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА
	5.4. УРБАНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
	5.4.1. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНАТА
	5.4.2. ТЕРИТОРИАЛЕН БАЛАНС
	5.4.3. ИНТЕГРИРАНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ


	6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
	6.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
	6.2. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ
	6.3. ПОЧВИ
	6.4. ОТПАДЪЦИ
	6.5. ШУМ
	6.6. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
	6.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
	6.8. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
	6.9. ОСНОВНИ ИЗВОДИ
	6.10. ПРЕПОРЪКИ

	7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

	II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
	1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г. И ПРИЕМСТВЕНОСТ.
	1.1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
	1.2. ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

	2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
	3. ПОДХОД
	4. ВИЗИЯ
	5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
	6. ПРИОРИТЕТИ
	7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
	8. ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР
	9. СТРУКТУРА
	Фигура 19: Структура на стратегическата част на Общински план за развитие на община Костенец 2014-2020 г.


	III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
	Таблица 18: Индикативна финансова таблица на ОПР Костенец 2014-2020 г.

	IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА
	1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ
	2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
	3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
	Таблица 19: Матрица на индикаторите за въздействие
	Таблица 20: Матрица на индикаторите за резултат


	V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
	1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
	2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
	3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г.
	4. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
	Таблица 21: Видове оценки на Общински план за развитие

	5. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

	VI. ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
	1. ЦЕЛИ И ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И ПАРТНЬОРСТВОТО
	2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПР КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г.
	3. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР КОСТЕНЕЦ 2014-2020 Г.
	Фигура 20: Обобщена структура на дейностите по информация, публичност и партньорство


	VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
	1. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
	2. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
	3. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
	4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ

	VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
	ПРИЛОЖЕНИЯ


	1_Doklad_Anketno prouchvane
	1. ВЪВЕДЕНИЕ
	2. АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
	2.1. Политика и стратегия за развитие
	2.2. Проблеми и възможности за развитие
	2.3. Профил на респондентите

	3. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
	ПРИЛОЖЕНИЯ

	Cover_2
	2_Programa za realizatsiya_Kostenets_10.12.13
	Програма 

	Cover_3
	3_Programa za P4P_Kostenets_10.12.13
	Програма 


