
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на  община Костенец (2014-2020 г.)  

за 2018 година 
 

 

 

 

 

 

 

 



Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със 

Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.  

Общинският план за развитие на община Костенец (2014-2020) г. , като стратегически 

документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво,  с 

ясно дефинирана визия - „Община Костенец – район за интензивно развитие на 

земеделието и преработвателната промишленост, базиран на местни ресурси, традиции и 

трансгранично сътрудничество“, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво и интегрирано развитие.  

Заложените в плана приоритети обхващат 7-годишния период от 2014 до 2020 г.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Костенец през 2018 г. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и т.5 от Закона за 

регионално развитие, чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети и 

изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г. 

Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

Годишният доклад съдържа:  

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината. 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР. 

1. Използвани методи 

Процесът по подготовка, разработване и одобряване на Годишния доклад за 

наблюдение  на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-202) г. за 2018 

година се състои от следните четири основни етапа: 
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2. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 

 

2.1.  Население на община Костенец 

Към края на 2018 г. в община Костенец броят на населението по данни от електронния 

регистър НБДН възлиза на 12 541  по постоянен адрес. С очертаните тенденции на 

намалението на броя на населението за страната и за Софийска област, община Костенец 

не попада в групата на  обезлюдяващите се общини. При отделните населени места обаче 

са налице съществени различия в процеса на обезлюдяване.  

Общината се характеризира с отрицателен естествен и механичен прираст. 

Механичният прираст е със стойности, по-благоприятни от средните за страната и 

Софийска област , но те не могат да компенсират отрицателния естествен прираст. 

Родените  през 2018 година са 72 деца, а починали през 2018 година са 230 лица. 

Териториалното разпределение на населението по населени места показва, че към 60%  

от него живее в гр. Костенец.  

По отношение на възрастовата структура на населението, съпоставката между 

отделните възрастови групи показва, че за сметка на контингента от населението в 

трудоспособна възраст нараства този в над трудоспособна възраст, т.е. налице е  изразен 

процес на продължаващо застаряване на населението. Този процес на остаряване е по-

силно изразен при населението в селата. 

 

2.2. Икономика. 

В икономическо отношение община Костенец заема определено място социално-

икономическия комплекс на Софийска област. Икономическият сектор до голяма степен 

съответства на възможностите на общината и на влиянието на външните и вътрешни 

фактори.  

В секторната структура на икономиката  с относително добри тенденции в развитието, 

се нареждат първичният, вторичния и  третичният сектор.  

В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на 

наличния поземлен ресурс. Определени положителни тенденции се наблюдават в 

нарастване на площите, заети от трайни насаждения, сред които доминират ягодоплодните 

култури. Значителен е дела и на едногодишните насаждения, както и на 

етеричномаслените култури, които се отглеждат на наклонени и ниско плодородни площи.  

Във вторичния сектор очертаните тенденции са в производствените структури са от 

типа „малки“ и „средни“. 

Важно място в икономическия профил на община Костенец имат отраслите от 

третичния сектор - „Търговия“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.  

От представените данни става ясно, че за изпълнението на поставените специфични 

цели, мерки и проекти в Програмата за реализация на ОПР, Община Костенец до голяма 

степен разчита на усвояването на средства от ЕС чрез изпълнение на проекти по 

Оперативните програми. 

3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от 

ОПР. 

Изпълнението на мерките през 2018 г. по планираните приоритети, заложени в 

Общинския план за развитие 2014 – 2020 е следното:  

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. 

 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

Тези стратегически цели са идентифицирани, за да акцентират 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 набелязаните 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: 

 

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 е  реализиран през 2018 г. посредством набор от специфични 

цели, мерки и проекти/дейности. 

 



Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 
Специфична 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. 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 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. 

 

 

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). 

 

 

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.  

 

 

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. 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия 

По Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са финансирани 8 проектни 

предложения на обща  стойност на БФП -  585 944,37 лв.  

По Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:  №  

BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване на производствения капацитет в 

МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са финансирани два 

проекта с обща стойност на допустимите разходи 217 303,95 лева и заявена безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 195 573,56 лева. 

 

Наименование 

Индикати

вна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

 

Индикатори 

за конкретни 

продукти, 

резултати 

 

Отговорна 

структура 

 

 

Сума 

Технологична модернизация 
и внедряване на системи за 

управление в предприятията 

1 000 000 ФЕС,ЧФФ 10 проекта Частни 
бенефициенти  

803 248,32 
лв. 

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и 

ефективното използване на горскостопанските ресурси. 

 

 

 

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от 

общинските горски територии. 

 



Наименование 

Индикати

вна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

за конкретни 

продукти, 

резултати 

 

Отговорна 

структура  

 

 

Сума 

Въвеждане и подобряване на 
превантивни дейности за 

намаляване на опасността от 

горски пожари в общинските 
горски територии  

600 000 
лв.  

ФЕС 1 реализиран 
проект 

Община 
Костенец и 

Градска 

община 
Нишка Баня 

(Сърбия) 

290 656,93 
Евро 

      
 

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 

1.4.1.1. Реставрация и консервация на крепостта Траянова врата. 

През 2018 г. проектът е в процес на подготовка. 

 

1.4.1.3. Развитие на балнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин 

проход, Вили Костенец, Пчелински бани. 

 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели и места за 

настаняване. В курортите Момин проход, Вили Костенец, Пчелински бани туристите имат 

възможност за почивка сред красива природа, спокойствие и спа процедури. 

През годините броят на реализираните нощувки на територията на общината  

бележи ръст.  

Реализираните нощувки на територията на общината през 2018 г. са 57886, а за 

2017 г. са 50769. 

Броят на туристите отседнали в местата за настаняване в община Костенец за 2018 

г. е 22455. През 2017 г. e 16694. 

Броят на категоризираните обекти пред 2018 г. на територията на общината са 7, а 

през 2017 г. са били 12. 

Броят на местата за настаняване през 2017 г. са били 21, а през 2018 г. са 20. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм 

1.4.1.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , 

вили Костенец, и село Пчелин в които има добре оборудвани хотели  и къщи за гости, 

предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие, 

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на 

общината постепенно се увеличава. 



За 2018 г. има изградени и категоризирани 2 нови къщи за гости. 

 

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. 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин 

проход, Вили Костенец и Пчелински бани 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели, места за 

настаняване и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред живописна 

природа, спокойствие и СПА процедури. През  годините броят на реализираните нощувки 

на територията на общината  варират, като бележат ръст и повишение. Реализираните 

нощувки на територията на общината през 2018 г. са 57886. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм . 

  

1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , 

вили Костенец, и село Пчелин в които има добре оборудвани хотели  и къщи за гости, 

предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие, 

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на 

общината  се е увеличил . Изявен е голям интерес  за новосъздаване и откриване на нови 

къщи за гости на територията на село Пчелин . Само през изминалата 2018 г. са 

категоризирани още една къща за гости и един апартамент за гости. 

 

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа 

дестинация. 

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. 

На 18 и 19 август 2018 г. на крепостта „Стенос” се проведе Фестивал на 

късноантичното  и средновековно наследство „Траянови врата - величие и памет”, който 

беше посетен от над 3000 човека.  

Общината продължи да работи с интерактивната платформа “iLoveBulgaria“. 

Община Костенец партнира на МИГ Костенец 2010 в организирането на изложение 

„Произведено в Костенец” през месец септември 2018 г. На изложението бяха показани 

продукти и изделия на местни производители, занаятчии и дизайнери и предизвика силен 

интерес в целия регион. 

 

 

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. 



Наименование 

Индикати

вна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 

Изготвяне на инвестиционни 

проекти и 
проектопредложения за  

финансиране чрез 

оперативните програми, 

бюджета и др. източници. 

150000 ФЕС,ОБ 4 Община 

Костенец 

82 080 лв. 

 

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура 

за засилване на икономическото и социално териториално сближаване на 

територията на общината 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи.  

 

Мярка 2.2.4.3. Ремонт и реконструкция на старата водопроводна мрежа във всички 

населени места 

Подменен водопровод от Напорен резервоар Ниска зона до ул.“Иглика“– 361 м. вкл. 

251 м. водопровод ф200 и съществуващ водопровод от Напорен резервоар Висока зона – 

70 м. в село Костенец;  водопровод на ул. "Пипериче”, с. Костенец - от ул. "Св. Св. Кирил 

и Методий" до ул. „К. Костенечки" – 220 м.; водопровод на ул. „Патриарх Евтимий” – 451 

м., пл. „К. Костенечки” – 182 м.,  ул. „Св.Св. Кирил и Методий”- 408 м. в село Костенец; 

водопровод на ул. „Хр. Ботев” и ул. „Св. Ив. Рилски” до мост за Вили Костенец – 1 633 м. 

вкл. 1040 м. ф200; водопровод на площада във Вили Костенец (до „Шишарка”) – 98 м.; 

подмяна на водопровод по ул.Веслец, гр. Костенец ф250 – 330 м. и ф75 – 94 м. 

 

Наименование 

Индикати

вна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 

Ремонт и реконструкция на 

старата водопроводна мрежа 

във всички населени места 

3800000 ФЕС,ОБ 3 200 

домакинства 

Община 

Костенец 

442 408,06 

лв. 

 

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, 

образователна, социална, културната и спортна инфраструктура с мерки за енергийна 

ефективност. 

Извършено е реновиране и въвеждане на мерки за енергийна ефектвност на 

сградата на Здравния дом в с. Костенец, като със собствени средства е подменена 70 кв.м. 

дограма.  

През 2018 г. е подадено проектно предложение на стойност 446 714 лв. към ДФ 

„Земеделие” за извършване на енергийни мерки за сградата на Общинската 

администрация в гр. Костенец.  



Наименование 

Индикати

вна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

 

Сума 

Въвеждане на 

енергоефективни мерки в 
общинските сгради- 

административни, здравни и 

др. 

990000 ФЕС, ОБ 1 сграда Община 

Костенец 

9 700 лв. 

 

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. 

       С финансиране от междуведомствената комисия за бедствия и аварии се извърши 

почистване на 880 м. от коритото на р. Марица и 220 м. от коритото на р. Очушница в гр. 

Костенец. 

   Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

За предоставяне на по-качествена услуга по сметосъбиране и сметоизвозване 

закупихме 42 контерйнера тип „Бобър” и 200 съда тип „Мева”. 

 

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 

 

 ДГ 

Звънче 

ДГ 

Здра- 

вец 

ДГ 

Ра-

дост 

СУ 

„Св. 

Климент 

Охридски

” 

ОУ”Св.с

в. 

Кирил и   

Методи

й” 

ОУ 

”Константин 

Костенечки” 

ОУ 

”Христо 

Смирненск

и” 

ПГ 

„Георги 

С.Раковск

и” 

Брой 

ръководители, 

преминали 

квалификацион

ни курсове 

 

1 

 

1 

1 3 1 1 1 2 

Брой  учители, 

преминали 

квалификацион

ни курсове 

 

8 

 

     9 

6 45 19 13 6 18 

Продължаващо 0 0 0 0 0 0 0 2 



обучение 

 

Директор -8 

Зам.директор - 3 

Педагогически персонал –245 

 

Условия за приобщаващо образование :  

деца със СОП – 4 

ученици със СОП –39 

осигурени ресурсни учители – 3 

 

 

 

 

 

 

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. 

- Средногодишния брой  на  безработни лица през 2018 г. в общината е 433, като 

нивото на безработица в общината  за 2018 г. е  7,15 %., : 

- -продължително безработни лица- 195 безработни лица 

- -безработни над 50 годишна възраст- 139  безработни лица 

- - безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална 

квалификация – 272 лица 

- -безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, 

нито са заети – 81 лица 

- - хора с увреждания – 39 лица 

През 2018 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ЗОХТУ” – 

1 лица,  Регионалната програма за заетост – 6  лица, Проект „Обучение и заетост на 

младите хора”- 10 лица. 

 

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. 

От  месец юни 2016 г. с продължителност до 2020  г. се изпълнява проект 

„Осигуряване на топъл обяд” към Агенция за социално подпомагане, Oперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица. През 2018 година 65 лица получават ежедневно 

топла храна. 



През 2018 г. в споразумение с АСП бяха предоставени социалните услуги „личен 

асистент”,”социален асистент” и „домашен помощник” на 130 потребители от цялата 

община от 89 лични и социални асистенти и домашни помощници. 

 
 

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 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в 

сътрудничество със структурите на държавното управление. 

       През 2018 г. община Костенец се присъедини към Средата за електронен обмен на 

съобщения, при която обменът на електронни документи се извършва чрез директна 

комуникация между системите за електронен документооборот на участващите общински 

и държавни администрации. Дейността е в съответствие с политиката  държавна агенция 

„Електронно управление” за облекчаване  на административната тежест.  

Община Костенец стана част и от Средата за междурегистров обмен Regix. По този 

начин се премахва задължението на граждани и фирми да представят някои официални 

удостоверителни документи на хартиен носител, тъй като общината,   социалните служби 

и др. директно извличат информация от основни регистри, сред които Национална база 

данни „Население“, Регистър на уведомленията за трудовите договори, Регистър на 

производствата по несъстоятелност, Регистър на средните училища и детските градини, и 

др.  Със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на 

община Костенец е осигурен реален достъп до данни от девет регистъра, позволяващи 

извършване на петнадесет справки от тях.  

 

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. 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Повишаване 

квалификацията 

на служителите 

на Община 

Костенец за по-

качествено 

предоставяне на 

услуги на 

гражданите и 

бизнеса. 

50 000 Общински 

средства  

35 

сертификата и 

удостоверения 

на обучени 

лица 

Община 

Костенец 

5280 лв. 

 

 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 



На база на гореизложеното можем да направим извода, че  част от мерките за 

постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2014-

2020 г., за 2018 година са реализирани, а някои от тях -  в процес на реализация.  

Резултатите по изпълнението на Общинския план за развитие през 2018 г. са 

постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, Програма 

за развитие на селските райони, Национални програми и Оперативните програми на 

Европейския съюз.  

През 2018 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията 

и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда:  

 Подобрена е инфраструктурата, която създава условия за растеж и повишаване 

привлекателността на Общината.  

 Подобрено е водоснабдяването, обновяването и доизграждането на канализация.  

 Обновена е образователната, социалната и културната инфраструктура.  

 Развити са социалните услуги.  

 Подобрено е значително състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях 

инфраструктура.  

 Подобрен е капацитетът и ефективността на работа на общинската администрация. 

За подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на срещи с 

представители на търговски дружества, организации, културни и учебни заведения на 

територията на Община Костенец с цел взаимен обмен на информация, относно 

изпълнението на мерките. 

През следващите години  ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана 

и ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните 

социално – икономически и обществени условия за постигане на визията на общината: 

„Община Костенец – благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със 

съхранени природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм». 

  


