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I. Увод: характеристика, роля и значение на Общинския план за развитие 

Общинският план за развитие е основен документ от системата документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, който осъществява 

връзката между документите на областно ниво и на ниво град. 

Общинският план за развитие определя средносрочни цели и приоритети за 

интегрирано и устойчиво местно развитие за периода 2014-2020 г., отчита целите и 

приоритетите на ОСР в съответствие със специфичния потенциал за развитие на 

общината, като се съобразява със стратегическите насоки, зададени в Областната 

стратегия за развитие. ОПР е в постоянна съгласуваност и взаимодействие с Общия 

устройствен план на общината и Общите устройствени планове на населените места. 

Отчита ангажиментите по споразумения с други общини за реализация на проекти от 

общ интерес или във връзка с реализацията на „интегрирани местни стратегии за 

развитие“, инициирани от местни инициативни групи. Съдържа програма за 

реализация, която отчита изискванията на финансовите инструменти, посочени като 

източници на финансиране, и отчита участието на общината в европейското 

териториално сътрудничество. 

Като основен инструмент за управление на развитието на общината в следващите 

седем години, Общинският план за развитие на община Елин Пелин очертава 

стратегическата рамка за развитие на местната специфика и потенциали като определя 

конкретни действия за решаване проблемите на общината и развитие на нейните 

потенциали, като гарантира публичност, прозрачност и участие на всички 

заинтересовани лица. 

Документът следва ясна методология за изработване при строго спазване на 

методическите указания на МРРБ от септември 2011 г. за разработване на Общински 

планове за развитие (2014-2020). За да е разработен качествено, Общинският план за 

развитие трябва да интегрира и анализира данни от различни актуални и разбираеми 

източници на информация, както и да отразява нагласите на местното население и 

местната администрация за проблемите и бъдещото развитие на общината. 

Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането 

на ОПР, гарантират в значителна степен, че стратегическият документ е в съответствие 

с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с 

определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. 

Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 

нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за 

територията на общината. 

Използването на интегриран подход на планиране изисква целите и приоритетите 

на ОПР като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат 

взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното 

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

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

залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. 
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При разработване на документа се използват резултатите и препоръките на 

междинната оценка за изпълнението на ОПР на Община Елин Пелин 2007-2013 г. от 

юни 2011 г. 

 

II. Стратегическа рамка и контекст за разработване на ОПР 

При разработването на общинския план за развитие на Община Елин Пелин са 

проучени различни европейски, национални, регионални и общински стратегически и 

планови документи като Стратегия „Европа 2020“, Национална стратегическа 

референтна рамка, Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България, Национален план за развитие на Република България, Национална концепция 

за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Концепция за програмиране на 

развитието на Р България, приета от Съвета за развитие към МС, 8 юли 2010 г., 

Регионален план за развитие на югозападен район за планиране, Областна стратегия за 

развитие на област София, Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за 

развитие на общината за периода 2007-2013 г. и други. 

 Стратегия „Европа 2020“ 

Стратегия „Европа 2020“ е основен европейски документ, който очертава рамките 

за развитие на Европа до 2020 година - основните приоритети, цели и инициативи пред 

държавите-членки за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

Стратегията предполага не само излизане от икономическата криза, но и колективни 

действия за постигане на икономически растеж чрез по-високи нива на заетост, 

производителност и социално сближаване.  

Стратегия „Европа 2020“ предлага три подсилващи се взаимно приоритета- 

интелигентен растеж - изграждане на икономика основаваща се на знания и иновации, 

устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика 

с по-ефективно използване на ресурсите, и приобщаващ растеж - чрез стимулиране на 

икономика с високи равнища на заетост, водеща до социално и териториално 

сближаване. За да може да отчете точно и коректно постигнатите резултати в края на 

програмния период, стратегията залага пет цели, които са взаимосвързани и са от 

важно и решаващо значение за постигане на цялостен успех. Документът предлага и 

седем водещи инициативи, стимулиращи напредъка по всяка приоритетна тема: 

повишаване на заетостта и инвестициите в НИРД, намаляване на бедността и 

повишаване на образователното ниво, инициативи за младежка заетост, подкрепа за 

МСП и програми за нови умения, намаляване на екологичния отпечатък и ефективно 

използване на ресурсите и въвеждане на иновации и информационно-комуникационни 

технологии. 

За да бъде ефективно изпълнението на стратегията и постигането на заложените 

резултати е нужна синхронизация и координация между всички участници в процеса и 

партньорства на национално, регионално и местно ниво, с активно участие на 

социалните власти и гражданското общество.  

За България поставените Национални цели за постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж са: достигане на 76% заетост сред населението на 

възраст 20-64 г. до 2020 г.; инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП към 2020 г.; 
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достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно 

потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25%; намаляване 

на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11%. и 

повишаване на дела на 30-34-годишните със завършено висше образование – 36% до 

2020 г.; намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души(с 16%) до 2020 г. 

 

 Национална програма за развитие „България 2020“ (НПР) 

Националната програма за развитие „България 2020“ е интегриран рамков 

дългосрочен документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 г. и 

водещ стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките 

за развитие на страната до 2020 г. Документът е разработен в съответствие с 

ангажиментите на България на европейско и международно ниво и националния 

стремеж за напредък. Включва три основни цели и осем приоритетни направления, в 

които да се фокусират политиките на държавата за повишаване качеството на човешкия 

капитал, засилване връзката с пазара на труда, насърчаване развитието на иновации и 

съответно повишаване конкурентоспособността на българската икономика, 

подобряване качеството на физическата среда и ефективността на администрацията. За 

успешно изпълнение на програмата, приоритетите са обвързани с фактори за растеж 

като: човешки капитал, технологично знание, физически капитал и 

конкурентоспособност на икономиката, инфраструктура, конкурентоспособност на 

земеделието, ИКТ технологии и институционална среда, бедност и социални 

неравенства и конкурентоспособност на регионите. 

 

 Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

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

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста 

на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката 

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. 

Основната цел на НСРР е да намали междурегионалните и вътрешнорегионалните 

неравенства и да използва местния потенциал за сближаване на районите в 

икономически, социален и териториален аспект. По този начин българските райони ще 

станат привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал, за да се 

осигурят условия за ускорен икономически растеж и високи нива на заетост, ще се 

развие териториалното сътрудничество, ще се подобри обвързаността на районите и ще 

се увеличи социалното сближаване. 
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 Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. е 

водещ документ както за регионалното, така и за пространственото планиране с 

подчертан териториален контекст и значително въздействие върху националното 

пространство.  

Основната цел на НКПР е поставяне основата за устройство на територията на 

национално ниво и интегрирането и в европейското пространство чрез развитие на 

национални, трансгранични и културни коридори. По този начин ще се стимулира 

развитието на специфични територии, полицентричност и пространствена свързаност и 

достъп до услуги, съхраняване на природното и културно богатство, устойчиво и 

балансирано социално-икономическо развитие и разгръщане на местния потенциал.  

 

 Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020 

Регионалният план за развитие на Югозападен район за планиране определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие на територията и изпълнява функциите на стратегическа рамка за по-ниските 

нива в йерархията на регионалното планиране – областни стратегии и общински 

планове за развитие.  

Формулираната главна цел на документа за периода 2014-2020 г. е постигане на 

устойчив икономически растеж, конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, 

подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и 

културно наследство. За постигане на заложената цел се залагат и три стратегически 

цели, насочени към развитие на диверсифицирана регионална икономика, намаляване 

на вътрешнорегионалните различия чрез балансирано регионално развитие и укрепване 

на връзките между градските и селските региони, намаляване на външните различия 

чрез икономическо, социално и териториално сближаване с останалите региони в ЕС. 

Постигането на целите се подкрепя от пет приоритета, като към всеки от тях има 

изведени и специфични цели, чрез които по-лесно да се постигне главната цел на РПР и 

да се достигне до желаната визия - Югозападният район да се превърне в национален 

еталон за балансирано развитие чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

 

 Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. 

Областната стратегия за развитие на Софийска област е разработена в синхрон с 

документите от по-високо ниво: Национална стратегия за регионално развитие и 

Регионален план за развитие на Югозападен район.  

Визията за развитие на Софийска област в периода 2014-2020 г., която ОСР 

залага, е „Постигане на устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално 

развитие“. За изпълнението и са формулирани три стратегически цели, а именно: 

икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда и действия по 

изменението на климата. За постигане на всяка от тях са избрани по три приоритета, 

формулиращи основните насоки за интервенции. Към всеки от приоритетите са 

формулирани специфични цели, които поясняват и прецизират тези насоки. Изведените 
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приоритети са насочени към развитие на приоритетни сектори и насърчаване на 

инвестиционната активност, чрез подобряване на енергийната ефективност и 

рационално използване на ресурсите, повишаване на качеството на здравните, 

културни и образователни услуги, чрез повишаване на квалификацията на работната 

ръка и устойчиво и интегрирано управление на околната среда, включително гори, 

води, отпадъци, биоразнообразие и защитени територии.  

В допълнение, цялостната стратегическа рамка за развитие на Софийска област 

включва два хоризонтални приоритета: изграждане и подобряване на инфраструктура и 

повишаване на административния капацитет. Тези приоритети допълват 

стратегическите цели и са предпоставка за икономическо развитие, социална 

свързаност и добро управление.  

 

 Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Елин Пелин 2007-2013г. 

Междинната оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община 

Елин Пелин 2007-2013г. оценява изпълнението, стратегията и координацията на 

Общинския план за развитие. Междинната оценка отчита съответствие по всеки един 

от приоритетите и целите за общинско развитие с приоритетите и целите на областно 

ниво в областта на местната и регионална конкурентоспособност на икономиката на 

основата на технологичен напредък и иновации, развитие и модернизиране на 

техническата и екологичната инфраструктура, подобряване на условията и качеството 

на живот и укрепване на институционалния капацитет; ефективното използване на 

природния и културно-историческия потенциал за развитие на устойчив туризъм и 

услуги за рекреация, интегрирано развитие и модернизиране на социалната 

инфраструктура и качеството на услугите в тази сфера, развитие на териториалното 

сътрудничество между общини и региони – потенциални партньори на община Елин 

Пелин. Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските 

фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския център, но и в малките 

населени места на общината. Слабост при изпълнението на ОПР, дефинирана в 

Междинната оценка, е липсата на надеждна система за отчитане на дейностите, 

извършени на територията на общината от партньорите в лицето на общината, бизнеса 

и структурите на гражданското общество. 

Междинната оценка заявява, че визията, целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие на Община Елин Пелин са актуални и към настоящия момент. 

Препоръките на оценката са насочени към извършване на годишни прегледи, при които 

да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, повишен 

мониторинг и контрол. 
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III. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината 

 

1. Обща характеристика/профил на общината 

1.1. Местоположение, географски характеристики и свързаност 

Община Елин Пелин се намира в Югозападен район за планиране в Софийска 

област. Заема площ от 433 кв. км. или 6,1% от площта на областта.  

Общински план за 
развитие на 

Община Елин 
Пелин  

2014-2020 г. 

Стратегия 
„Европа 2020“ 

Национална 
програма за 

развитие 
„България 2020“ 

(НПР) 

Национална 
стратегия за 
регионално 

развитие (НСРР) 

Национална 
концепция за 

пространствено 
развитие (НКПР) 

Междинна 
оценка за 

изпълнението на 
Общинския план 

за развитие на 
Община Елин 
Пелин 2007-

2013г. 

Областна 
стратегия за 
развитие на 

Софийска област 
2014-2020 г. 

Регионален план 
за развитие на 
Югозападен 

район за 
планиране 2014-

2020 
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Освен със Столична община, граничи още и с общините Ботевград, Горна 

Малина, Ихтиман, Самоков и Своге. Общината е съставена е от 19 населени места – 

общинският център град Елин Пелин и осемнадесет села: гара Елин Пелин, с.Нови хан, 

с.Габра, с.Крушовица, с.Мусачево, с. Равно поле, с.Григорево, с.Столник, с.Елешница, 

с.Потоп, с.Чурек, с.Петково, с.Лесново, с.Доганово, с.Караполци, с.Богданлия, 

с.Огняново и с.Голяма Раковица. В Общината са разположени и две вилни зони - Чурек 

и Побит камък. 

Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. Първенец на територията 

на общината е връх Мургаш с височина 1687 м. Общината е богата на полезни 

изкопаеми, представени от находища на глина, кварцов пясък и каолин. 

Климатът е умерено континентален. Средната годишна температура е около 9,8˚, а 

количеството валежи - около 640 мм.  

Територията е богата на водни ресурси. През нея протичат водосборната р. 

Лесновска и р.Матица. В общината са разположени язовир Огняново с обем около 40 

млн.м3 и микроязовир “Тараторсокото” над с.Габра с обем около 5 млн.м3. В общината 

има и три геотермални извора: в с.Равно поле, в с.Елешница и в гр. Елин Пелин.  

За общината е характерно почвено разнообразие: кафяви горски почви, канелени 

горски почви или рендзини, разнообразие от ливадни почви и други. 

Около 55,3% от територията на общината е заета от земеделски земи, 35,5% - от 

горски площи, а около 5,8%. – от населени места и урбанизирани територии. 

 

Баланс на територията по видове територии, начин на трайно ползване и вид 

собственост 

№ 
Видове територии и начин на 

ползване 

Общо Вид собственост 

дка частна държавна общинска 
на религиозна 

организация 
друга 

1. Земеделски територии 232805 147010 3440 40716 133 41506 

 ниви 156644 126130 3151 3653 35 23675 

 трайни насаждения 680 516 108   56 

 Естествени ливади 17971 12985 16 1471 93 3406 

 разсадници 172 7 165    

 мери пасища 48854 7372  27108 5 14369 

 Полски пътища и прокари 8484   8484   

2. Горски територии 153680 3861 123547 24921 1084 267 

 гори и полезащитни пояси 151823 3861 121690 24921 1084 267 

 долини, сечища, пожарища 41  41    

 поляни 1550  1550    

 горски пътища и просеки 266  266    

3. Населени места и урбанизирани 

територии 

26444 71 11 305 6 26051 

 застроени площи 26139 71 11  6 26051 

 озеленени площи и гробища 305   305   

 улици и площади       

4. Водни течения и водни площи 9572  4857   4715 

 реки 3012  3012    
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 язовири, водоеми и канали 6503  1788   4715 

 езера 45  45    

 блата и мочурища 12  12    

 рибарници и солници       

5. Територии за добив на полезни 

изкопаеми 

6600  1294 24  5282 

 кариери и рудници 1288  1288    

 депа за промишлени отпадъци 6  6    

 депа за битови отпадъци 24   24   

 непригодни земи 5282     5282 

6. Територии за транспорт и 

инфраструктура 

3948  3653 143  152 

 ж.п. линии и съоръжения 732  732    

 републиканска пътна мрежа 2845  2845    

 местни и ведомствени пътища 285   143  142 

 пътища 76  76    

 наземни проводи иинженерни 

съоръжения 

10     10 

 Обща територия на землището 433049 150942 136802 66109 1223 77973 

 

През Община Елин Пелин преминават основните транспортни връзки на страната 

- АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6 /Подбалканското шосе/, както и две от 

основните ж.п. - магистрали София – Бургас и транс-европейската Калотина - София - 

Пловдив - Свиленград. През територията на Община Елин Пелин преминава и 

магистралния газопровод и нефтопровод на страната.  

 

1.2. Историческо развитие 

 

Софийското поле е било средище на народи и култури, тъй като през него 

минавали важни пътища, свързващи Азия със Западна Европа. През територията на 

община Елин Пелин преминава един от тях - Траяновият друм от II век. Тракийските 

селища, надгробните могили и намерените в тях находки свидетелстват за висока 

духовна и материална култура в древността. Римската и византийската култура също са 

оставили значими следи. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма 

пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин 

Пелин са открити и проучени от археолозогически останки от крайпътна стражева кула 

и малко селище от IV век, както и останки по-късно възникнало славянско селище. На 

три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско 

селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от 

римски селища. 

Редица селища в общината са просъществували на почти едно и също място от 

времето на Втората българска държава до днес. От този период е запазена църквата 

“Свети Николай Чудотворец” в с. Столник. Край с. Елешница се е намирала българска 

крепост, разрушена при нашествието на турците. На 4 км от селото се намира 

Елешнишкият манастир, построен през XV век, част от така наречената софийска Мала 

Света гора. През XVI-XVIII век той е бил оживен книжовен център. В църквата “Света 
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Богородица” към него, са запазени ценни стенописи от XVI и XIX век. През XVIII век в 

него е открито килийно училище. В с. Доганово се намира най-старото килийно 

училище в селище от района (от 1835 г.).  

Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската култура и 

традиции - типичният твърд говор, белодрешното облекло, характерните народните 

танци, песни и хумор. Традициите на местното население намират своята ежегодна 

изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда от 1970 г. до сега. 

Още през Възраждането тогавашното с. Новоселци - сега гр. Елин Пелин, 

постепенно се превръща в естествен културен и търговски център за близките селища. 

През 1881 г. то е обявено за един от околийските центрове на Княжество България. 

Голяма роля в развитието му изиграват построяването на железопътната линия София - 

Саранбей (Септември) и създаването на първата керамична фабрика в страната - 

“Изида”, намираща се на 4 км южно от сегашния град. С течение на времето селото 

укрепва икономически. В края на XIX век са създадени класно училище и читалище, 

които работят за повишаване на културата и просветата на населението в региона. През 

1950 г. с. Новоселци е преименувано на Елин Пелин. От 1960 г. е обявено за град. 

 

1.3. Съвременни тенденции 

Според Националната концепция за пространствено развитие, общинският център 

град Елин Пелин е определен като град от 4 ниво – малък град с микрорегионално 

значение на територията на групи общини, за който се препоръчва изработване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие през плановия период 2014-2020 

г., на база на който да се осъществяват дейности по интегрирано развитие. НКПР 

определя общината като периферна селска територия с ниска степен на значимост на 

културното наследство, поради наличието на един слабо изразен културен пласт. През 

територията на общината преминава един културен коридор. 

Според Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020, Община 

Елин Пелин попада в зоната на активно влияние на столичния град, в която се 

осъществяват взаимодействия между градските и селските територии и основните 

трудови пътувания. 

Според Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020, Община 

Елин Пелин попада в район за слаба целенасочена подкрепа /VI група/, което означава 

че се намира в значително по-благоприятно положение на фона на други общини от 

областта. Това се дължи на факта, че общината отговаря категорично на 2 показателя от 

разгледаните в областната стратегия, а именно: показтел 5. гъстота на населението под 

70 души на един квадратен километър и показател 7. над 30 на сто от населените места 

са без изградена канализационна мрежа. Удовлетворява частично критериите по 

показатели 1, 2 и 3: 1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от 

средната стойност за страната за последните три години; 2. равнище на средната 

работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за последните три години; 

3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за 

последните три години. За периода 2009-2013 г. общината е подобрила състоянието си с 

едно ниво (от 4 към 3 показателя).  
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Според Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020, за 

Община Елин е характерно влошаване и нестабилност на икономическите 

характеристики съчетано с влошена екологична инфраструктура и намаляване на 

населението. 
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Схема 1. Община Елин Пелин – пространствена структура 
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2. Състояние на местната икономика 

 

Обща площ на общинските горски територии - 28 050 дка. Землища с общински 

гори: с.Крушовица, с Караполци, с.Огняново, с.Богданлия, с. Потоп, с.Елешница, 

с.Нови хан и с. Долни Лозен. 

На територията на общината функционират: Държавно горско стопанство Елин 

Пелин, Държавно ловно стопанство „Арамлиец“ и Държавно ловно стопанство 

„Витиня“, както и "Общински гори Елин Пелин" ЕООД, с предмет на дейност 

„Управление,стопанисване,ползване, възпроизводство на горските територии, 

собственост на Община Елин Пелин“. 

По привличане на крупни инвеститори община Елин Пелин се нарежда на едно от 

първите места сред общините в страната. 

Според Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020, в 

общината функционират структороопределящи за икономиката на Софийска област 

предприятия с голям дял на преките чуждестранни инвестиции. Общината се е 

утвърдила като промишлен център, в който се отчита активност на дружествата в 

привличането на средства по оперативните програми, благодарение на 

инфраструктурата за реализация в сектора на услугите /логистични бази, транспортна 

достъпност/. 

Поради близостта си до столицата община Елин Пелин е специализирана в 

развитие на тежка и лека промишленост, както и услуги, намиращи естествен пазар за 

тази продукция. Структуроопределящи отрасли за развитието на общината са 

химическата, строителната и хранително-вкусовата промишленост. В тези отрасли 

постъпват и нови инвестиции, разкриват се нови предприятия с изцяло частна 

структура на капитала.  

Водещ представител на територията на общината в производството на строителни 

материали е “Баумит” ЕООД. Дружеството е наложено име на пазара за бои, 

изолационни покрития и специални покрития във всички области на строителството. 

Друг представител на строителната промишленост са “ДЕНЕЛ” – завод за сухи 

строителни смеси. В индустриален комлекс “Верила” до с.Равно поле функционира и 

сравнително новия италиански завод – “EURO PREFABRICATE BULGARIA” АД, 

който се занимава с производството на железобетонни напрегнати колони.  

Фирми извършващи дейност в областта на строителството са: „ШАМОТ ЕЛ ПЕ“ 

с.Нови хан, „РИМПЕКС“ с.Лесново, „БКС Строител“ЕООД гр.Ел.Пелин, „СРИМ“ООД 

и „ПРИМА БИЛД“ООД с.Гара Ел.Пелин, БАУМИТ гр.Ел.Пелин, ДЕНЕЛ с.Равно поле, 

ЗЕМЕЛРОК с.Григорево, БРАМАК с.Столник и много малки фирми със същата 

дейност. 

Общината има своето запазено място с порцеланово и керамично-огнеопорната си 

промишленост. “Шамот” АД - гара Елин Пелин е основния и единствен производител 

на огнеупорни материали за металургичните заводи в страната. В дружеството е 

създадено и паралелно производство с италианско участие на облицовъчни кухненски 

плочки.  



 
Оперативна програма  

"Административен капацитет" 
www.opac.government.bg 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен 

капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" 

16 

Хранително-вкусовата промишленост има най-ярките си представители в лицето 

на Малцова фабрика,“Даним” и др. Въгледобивната промишленост е представена от 

“Мина Чукурово” ЕАД с.Габра, която заема важно място в енергийния баланс на 

страната.  

Мебелната промишленост е представена от италиано-българската фабрика “МИМ 

- БЪЛГАРИЯ”. С развитието на производството и налагането на пазара е изградена и 

втора такава със 100% българско участие. И двете фабрики работят с шведския мебелен 

гигант “Икеа”. Текстилната промишленост е най-новата в общината.  

За развитие на “Индустриална зона - Елин Пелин” община Елин Пелин е 

предвидила терен от 1600 дка, който се намира югозападно от гр.Елин Пелин. 

Предвижда се тя да се превърне в транспортно-логистичен център с разположени още 

екологично чисти производства от леката промишленост и Hi-Tech технологиии. В 

партньорство с частно дружество, общината работи върху проект за изграждането на 

газотурбинна инсталация с парогазов цикъл за производството на електро- и 

топлоенергия в района на технологичния парк. Целта на този проект е да бъде 

осигурена евтина електроенергия, както за съществуващите предприятия в района, така 

и за бъдещите инвеститори. Финансирането на проекта ще разчита на външни 

инвеститори и заемни средства.  

Индустриалната зона на община Елин Пелин е инфраструктурно обезпечена чрез 

транспортна връзка, която осигурява лесен достъп до АМ "Хемус", АМ "Тракия", 

главен път №6 и пътища от 1-ви до 3-ти клас. По този начин се осъществява 

инфраструктурна обвързаност с град София от една страна, и с южната и северна част 

на страната от друга страна. В близост се намират и ж.п. гари - гара Елин Пелин на 

линията София - Пловдив -Свиленград и гара Столник на линията София - Карлово - 

Бургас. И двете гари са с много добра инженерна инфраструктура и са разположени на 

основната пътна артерия на общината - първи клас път № 105 - с.Елешница - с.Столник 

- гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин - с.Нови хан. Железопътният транспорт е важен 

фактор при разработването на индустриалната зона, поради факта, че е най-евтиният 

транспорт в страната и осигурява връзка с по-големите градове в Южна България. 

Възможно е да се наложи разширяване на съществуващите инженерни структури, с цел 

по-голям капацитет за товаро-разтоварни работи и терминали за съхранение на 

материали и стоки. Друг важен елемент при изграждането на индустриалната зона е 

възможността за нейното газифициране, тъй като в близост до терена преминава 

газопроводът захранващ гр.Елин Пелин. На около 1км. преминава магистралния 

газопровод, върху който е разположен АГРС Елин Пелин, собственост на 

“БУЛГАРГАЗ” АД, от който има възможност да се прокарат отклонения с необходимия 

диаметър.  

За периода 2007-2013г., според базата данни на ИСУН, на територията на община 

Елин Пелин са реализирани 9 проекта в частния сектор за насърчаване на развитието на 

малките и средни предприятия по отношение на технологична модернизация в 

промишлеността, изграждане на специални преработващи инсталации, повишаване на 

информационната сигурност, повишаване на конкурентоспособността и въвеждане на 

международни стандарти, въвеждане на иновативни технологии, намаляване на 
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средната възраст на технологичното оборудване, чрез инвестиции в оборудване и 

консултантска подкрепа, създаване на ново предприятие за производство на 

дърворезбоване.  

В резултат от реализацията на тези проекти се подобрява качеството и 

конкурентоспособността на местната икономика и се намалява замърсяването от МСП, 

което от своя страна довежда до повишаване на работния капацитет и стимулирано 

развитие на сектора.  

Туристическата инфраструктура в община Елин Пелин е слабо развита. В 

Националния туристически регистър фигурират два хотела в град Елин Пелин, 

самостоятелни стаи в с. Лесново. В данните на НСИ към 2012 г. в общината липсват 

категоризирани средства за подслон. 

Развит е ловният туризъм, благодарение на добре поддържаните и с традиции 

ловни стопанства като „Витиня” и „Арамлиец”, голф туризмът, който привлича много 

чуждестранни гости благодарение на първото открито в България голф-игрище. 

 
Таблица 2.2. Туристическа инфраструктура в община Елин Пелин 

Обект Категория Капацитет Местоположение 

Хотел "Гайдарец" *** 65 гр. Елин Пелин 

Хотел "Димоли" ** 19 гр. Елин Пелин 

Самостоятелни стаи - Летище Лесново ** 8 с. Лесново 

Къща Вила Мандолина ** 14 с. Нови Хан, в.з. Побит камък 

Източник: Регистър на категоризираните туристически обекти - средства за подслон и места за 

настаняване в Община Елин Пелин  

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

3.1. Демографска характеристика 

През последните години развитието на демографската структура в община Елин 

Пелин не е повлияно от икономическата и социална ситуация в страната, което 

доказват данните от НСИ. Напротив, отчита се увеличаване броя на населението, 

предимно дължащо се на механичния прираст. 

По данни на НСИ към 2013 г. населението на Община Елин Пелин наброява 

22642 жители, или с около 0.3% повече от отчетеното през 2008 г. Гъстотата на 

населението към 2012 г. е 52,3 д/кв.км. 

 

Таблица 3.1. Промяна в броя на населението на Община Елин пелин за периода 2008-2013 г. 

Територия 2008 2013 

община Елин Пелин 22960 23021 

гр. Елин Пелин 7053 7235 

с. Богданлия 101 91 

с. Габра 1098 1019 

с. Голема Раковица 442 459 

с. Григорево 419 507 

с. Доганово 771 812 

с. Елешница 435 424 
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с. гара Елин Пелин 3746 3649 

с. Караполци 101 92 

с. Крушовица 45 46 

с. Лесново 1784 1741 

с. Мусачево 1187 1159 

с. Нови хан 2210 2389 

с. Огняново 202 169 

с. Петково 785 744 

с. Потоп 30 27 

с. Равно поле 1456 1437 

с. Столник 744 689 

с. Чурек 351 332 

Източник: Община Елин Пелин, 2014 г. 
 
Таблица 3.2. Полова структура на населението на Община Елин пелин към 2013 г. 

Територия Общо Мъже Жени 

община Елин Пелин 23021 11355 11666 

гр. Елин Пелин 7235 3517 3718 

с. Богданлия 91 51 40 

с. Габра 1019 508 511 

с. Голема Раковица 459 226 233 

с. Григорево 507 253 254 

с. Доганово 812 414 398 

с. Елешница 424 232 192 

с. гара Елин Пелин 3649 1771 1878 

с. Караполци 92 46 46 

с. Крушовица 46 32 14 

с. Лесново 1741 857 884 

с. Мусачево 1159 580 579 

с. Нови хан 2389 1177 1212 

с. Огняново 169 90 79 

с. Петково 744 348 396 

с. Потоп 27 11 16 

с. Равно поле 1437 708 729 

с. Столник 689 349 340 

с. Чурек 332 185 147 

Източник: Община Елин Пелин, 2014 г. 
 

 

Наблюдава се нарастване на смъртността и намаляване на раждаемостта в 

общината. Раждаемостта в общината към 2012 г. намалява спрямо 2007 г., като са 

родени 3 деца по-малко. Естественият прираст се запазва отрицателен. /Таблица 3.2./ 

 

Таблица 3.2. Естествен прираст 

Години 
Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2007 209 94 115 401 220 181 -192 -126 -66 

2012 206 103 103 378 194 184 -172 -91 -81 

Източник: НСИ, 2012 г. 
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По отношение механичния прираст на населението, се наблюдават отрицателни 

тенденции, въпреки че прирастът се запазва положителен. /Таблица 3.3./ 

 

Таблица 3.3. Механичен прираст 

Години 
Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2007 683 327 356 495 251 244 188 76 112 

2012 464 235 229 401 188 213 63 47 16 

Източник: НСИ, 2012 г. 

 

Демографското състояние на общината е пряко повлияно от близостта със 

столичния град и свързаните миграционни процеси. По данни на НСИ, към 2011 г., oт 

общия брой на заетите лица в общината, който към 2011 г. по данни на НСИ възлиза на 

9213 души, 5039 души или около 54,7% са всекидневни трудови мигранти. Около 28% 

от тях пътуват до населено място в Община Елин Пелин, около 4% - до община в 

Софийска област, а останалите – до община в друга област. 
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Схема Демографско развитие на община Елин Пелин  
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3.2. Заетост и безработица 

 

През 2012 г. по данни на НСИ, населението на общината под трудоспособна 

възраст е 14,4%, в трудоспособна – 60,1%, а в над трудоспособна възраст – 25,5%. 

Следователно общината се характеризира с неблагоприятна възрастова структура. 

/Таблица 3.4./ През последните години трудоспособното население намалява за сметка 

на подтрудоспособното и надтрудоспособното. 

 
Таблица 3.4. Възрастова структура на населението в Община Елин Пелин по населеи неста към 

2012 г. 

Населени места Население 

Подтрудоспособно 

население 

0-14 г. 

Трудоспособно 

население 

14-64 г. 

Надтрудоспособно 

население 

64+ 

Община Елин Пелин 22642 3267 13609 5766 

гр. Елин Пелин 6810 1313 4757 740 

с. Нови Хан 2511 450 1699 362 

с. Чурек 290 22 176 92 

с. Столник 780 157 515 108 

с. Равно поле 1493 260 1010 223 

с. Потоп 36 0 6 30 

с. Петково 848 150 551 147 

с. Огняново 165 9 64 92 

с. Мусачево 1121 178 767 176 

с. Лесново 1773 348 1175 250 

с. Крушовица 29 2 17 10 

с. Караполци 105 10 67 28 

с. Елешница 425 43 266 116 

с. Доганово 824 214 471 139 

с. Григорево 487 81 310 96 

с. Голема Раковица 392 25 196 171 

с. Габра 1092 140 624 328 

с. Богданлия 62 1 33 28 

с. Гара Елин Пелин 3598 629 2448 521 

Източник: НСИ, Преброяване на населението - 2011 г. 

 

От данните за състоянието на икономическото развитие на община Елин Пелин се 

забелязват негативни тенденции по отношение равнищата на заетост и безработица.  

По данни на НСИ към 2012 г., в общината има 2867 безработни лица, 762 /или 

26,6%/ от които – на възраст до 29 години, а 1264 или около 44% - с регистрация повече 

от една година. Равнището на безработица към 2012 г. е 18,4%, при средно за областта 

– 13,6%. 
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По справка на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ихтиман, към 30.11.2013г., общия 

брой на регистрираните безработни е 918 души, от които 18% са на възраст до 29 г.  

През последните години се наблюдава намаляване на броя на регистрираните 

безработни. 

 
Година 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Регистрирани безработни лица в Дирекция „Бюро по труда“ 1035 980 940 918 

 

Най-много безработни лица са регистрирани в гр. Елин Пелин /196 души /, 

следван от с. Доганово /52 души/, с. гара Елин Пелин /52 души/, с. Габра /22 дущи/, с. 

Лесново /48 души/, с. Нови хан /42 души/, с. Столник /26 души/ и с. Равно поле /18 

души/.  

По НП “От социални помощи към осигуряване на заетост” е осигурена заетост 

за част от безработното ромско население. През 2013г. по НП „От социални помощи 

към осигуряване на заетост“ са назначени 47 човека, по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ - 10 човека, а по програма „Старт на кариерата“ към Агенцията по заетостта 

– 4 човека.  

 
Таблица 3.5. Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към 

01.02.2011 година 

Територия Общо 
Икономически активни Икономически 

неактивни общо заети безработни 

Община Елин Пелин 19792 10707 9213 1494 9085 

гр.Елин Пелин 5808 3640 3188 452 2168 

с.Богданлия 61 20 .. .. 41 

с.Габра 989 385 361 24 604 

с.Голема Раковица 375 83 58 25 292 

с.Григорево 427 189 162 27 238 

с.Доганово 657 304 239 65 353 

с.Елешница 397 152 115 37 245 

с.Гара Елин Пелин 3138 1753 1585 168 1385 

с.Караполци 97 48 39 9 49 

с.Крушовица 27 .. .. .. .. 

с.Лесново 1497 853 614 239 644 

с.Мусачево 991 538 460 78 453 

с.Нови Хан 2166 1156 1062 94 1010 

с.Огняново 158 30 25 5 128 

с.Петково 735 367 307 60 368 

с.Потоп 36 .. .. .. .. 

с.Равно Поле 1297 706 608 98 591 

с.Столник 661 352 267 85 309 

с.Чурек 275 117 92 25 158 

Източник: НСИ, 2012 г. 
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Схема Заетост и безработица в Община Елин Пелин 
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В периода 2007-2012 г. се отчита постоянна тенденция на ръст в равнището на 

безработицата, което за 2012 г. се е увеличило с около 10% в сравнение с 2007 г. За 

периода 2007-2012 г. има тенденция на нарастване на общият брой регистрирани 

безработни в следствие на икономическата криза. /Таблица 3.7./ 

Ежегодно Дирекция "Бюро по труда" - Елин Пелин предоставя на работодатели 

финансови средства за разкрити работни места по национални програми и проекти, 

които се реализират по реда на Закона за насърчаване на заетостта.  

През периода 2007-2012 г. на територията на общината, обслужвана от Дирекция 

„Бюро по труда” - Ихтиман се реализират редица програми и проекти: Национална 

програма "От социални помощи към осигуряване на заетост“, Национална програма 

„Асистенти на хора с увреждания”, Национална програма за заетост и обучение на хора 

с трайни увреждания, Програма "Старт на кариерата", национална програма "Нова 

възможност за заетост", национална програма "Помощ за пенсиониране" и други.  

Намаляването на безработицата и осигуряването на работни места е основен 

приоритет на общината. Ето защо активно се работи по проекти за създаване на 

временна и постоянна заетост на населението. 

Анализът на разпределението на заетите по класове икономически дейности 

показва най-висок дял на заетите в преработващата промишленост, следвани от заетите 

с търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети. Според класовете икономически 

дейности, по данни на НСИ към 2011 г., в дейностите: селско, горско и рибно 

стопанство, добивна промишленост, строителство, транспорт, складиране и пощи, 

административни и спомагателни дейности се наблюдава превес на заетите мъже. 

Жените доминират в дейностите хотелиерство и ресторантьорство, финансови и 

застрахователни дейности, професионални дейности и научни изследвания, 

образование, хуманно здравеопазване и социална работа и дейности на домакинства 

като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на 

стоки и услуги за собствено потребление. Съотношението на заетите мъже и жени в 

икономически дейности в общината е 53,2:46,8%. 

 
Таблица 3.9. Заети лица на 15 - 64 навършени години по класове икономически дейности и пол за 

община Елин Пелин за 2011 г. (брой) 

Kласове икономически дейности общо мъже жени 

Община Елин Пелин 9067 4827 4240 

Селско, горско и рибно стопанство  157 110 47 

Добивна промишленост  243 149 94 

Преработваща промишленост  1474 809 665 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 

газообразни горива 

85     

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

258 161 97 

Строителство  580 496 84 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети  2093 970 1123 

Транспорт, складиране и пощи  782 608 174 

Хотелиерство и ресторантьорство  360 110 250 
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Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

136 82 54 

Финансови и застрахователни дейности 136 31 105 

Операции с недвижими имоти  54 23 31 

Професионални дейности и научни изследвания  214 96 118 

Административни и спомагателни дейности 544 404 140 

Държавно управление  781 441 340 

Образование  432 40 392 

Хуманно здравеопазване и социална работа 338 49 289 

Култура, спорт и развлечения 95 38 57 

Други дейности 237 98 139 

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на 

домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление  

6     

Дейности на екстериториални организации и служби 23 17 6 

Непосочена 39 19 20 

Източник: НСИ, 2013 г.  
 

Според квалификацията, най-висок е процентът на машинните оператори и 

монтажници, следван от персонала, зает с услуги за населeнието, търговия и охрана, 

специалисти, машинни оператори и монтажници, квалифицирани работници и 

професии, неизискващи специална квалификация.  

 
Таблица 3.10. Заети лица на 15-64 навършени години по пол и класове професии за Община Елин 

Пелин за 2011 г. 

Класове професии общо мъже жени 

Общо за Община Елин Пелин 9067 4827 4240 

Ръководители  582 364 218 

Специалисти  876 216 660 

Техници и приложни специалисти  448 243 205 

Помощен административен персонал  882 186 696 

Персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана 2289 1010 1279 

Квалифицирани работници в селското, горското и рибното 

стопанство 

53 40 13 

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 968 739 229 

Машинни оператори и монтажници  1350 1152 198 

Професии, неизискващи специална квалификация  1128 537 591 

Професии във въоръжените сили  348 264 84 

Непосочена 143 76 67 

Източник: НСИ, 2013 г. (Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, том 3 - 

области, книга 22 - София) 

 

3.3. Социални услуги 
 

В община Елин Пелин инфраструктурата на социалните дейности включва: 

Домашен социален патронаж с капацитет 90 места; Дневен център за стари хора в с. 

Голема Раковица с капацитет 30 места. В с. Доганово е разкрит социален Дом за 

отглеждане на деца лишени от родителски грижи, а в с. Нови хан функционира дом за 

сираци „Свети Николай“ при манастира „Света Троица“, в който към 2009 г. живеят 

113 души, включително 70 деца. Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) в 
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с. Доганово предоставя услуги за лица от 7 до 18 годишна възраст. В общината има три 

клуба на пенсионера – по един в гр. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин и с. Лесново. 

През 2011 г. по отношение изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011-2015 г. е разкрит Дневен център за възрастни хора гр. Елин 

Пелин по Проект №BG051001-5-206-003 от Фондация “Социални норми”. 

Социалните услуги, които се предоставят в общността и в специализирани 

институции в община Елин Пелин са: 

 Дом за деца лишени от родителска грижа; 

 Домашен социален патронаж; 

 Детска кухня 

• Личен и социален асистент, полагащ грижи за хора с увреждания 

• Домашен помощник за хора, които не могат сами да се справят със своя бит– 

социални услуги, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, 

пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности за 

възрастни хора и лица с увреждания; 

 
Социална инфраструктура в община Елин Пелин 

Социална дейност Местоположение Капацитет 

Дневен център за стари хора с. Голема Раковица 30 

Дом за деца лишени от родителски грижи с. Доганово  

Дом за сираци „Свети Николай“ с. Нови хан  

Обществена трапезария гр. Елин Пелин 30 

Домашен социален патронаж гр. Елин Пелин 90 

Личен асистент  20 

Социален асистент  40 

Домашен помощник  32 

Клуб на пенсионера гр. Елин Пелин 50 

Източник: Община Елин Пелин, 2012 
 

Лицата с трайни увреждания в община Елин Пелин към 2012 г. с над 71% трайно 

намалена работоспособност са 1659 и се разпределят, съобразно степента на загубена 

работоспособност както следва: 

- от 71% до 90% трайно намалена работоспособност -  1076 лица 

- от 91 % до 100% трайно намалена работоспособност - 403 лица 

Децата с намалена възможност за социална адаптация са - 71 бр. 

За подпомагане на рисковите групи, към Дирекция "Социално подпомагане" - 

град Елин Пелин е създадена Консултативна комисия, с участие на представители на 

дирекция "Социално подпомагане", Дирекция "Бюро по труда", представители на 

Общинска администрация и Общински център за социални и здравни услуги. 

Към 2012г. в Дирекция "Социално подпомагане" - град Елин Пелин са изготвени 

405 броя социални оценки. Дирекцията администрира дейностите свързани с 
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отпускането на пособия за самообслужване и трудова заетост, за покупка и ремонт на 

помощни средства, приспособления и съоръжения за компенсиране на уврежданията.  

Според базата данни на ИСУН в периода 2007-2013г. са реализирани 3 проекта в 

сферата на социалното подпомагане: за предоставяне на услугите „Домашен 

помощник“ и „Грижа в семейна среда“ и Ремонт и реконструкция на Дом за отглеждане 

и възпитание на деца лишени от родителски грижи с. Доганово. В резултат от тяхното 

изпълнение, за 40 души с увреждания и самотно живеещи хора са осигурени условия за 

ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване 

посредством услугата “Домашен помощник“. С предлагането на услугата „Грижа в 

семейна среда“ се създават условия за социално включване на уязвимите групи и 

преодоляване на социалната им изолация, включително създаване на възможност за 

активен професионален живот за семейства и лица в неравностойно положение. С 

реконструкцията на дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 

грижи се подобрява физическата среда и условията за децата в социалното заведение. 

Към момента има още 2 значими проекта със социална насоченост, които са в 

процес на изпълнение: „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Дневен 

център” в град Елин Пелин, с чиято реализация ще се подобри качеството на живот на 

възрастните хора на пенсионна възраст и ще се осигури равен достъп до ресурсите на 

обществото чрез предоставяне на социални услуги в общността в изградения Дневен 

център; „Подкрепа за достоен живот“, с реализацията на който ще се приложи нов 

подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа 

„индивидуален бюджет за личен асистент“ при предоставяне на услугата „Личен 

асистент“. 

Проект “Предоставяне на услугата “Домашен помощник” за нуждаещи се лица от 

община Елин Пелин” се реализира в периода 01.10.2009г. – 01.10.2010г.  Стойността му 

е 104 348,50 лева, като цялата сума е осигурена от Европейския социален фонд чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е 

подобряване качеството на живот на най-малко 40 хора с увреждания и самотно 

живеещи хора на територията на община Елин Пелин и прилежащите и села, чрез 

създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и 

социално включване. По проекта са назначени на трудов договор 17 Домашни 

помощници, които предоставят целодневно социални услуги за потребителите. 

Целевите групи по проекта са: лица с трайни увреждания  -  със съответно решение на 

ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК и др. медицински документ; възрастни самотноживеещи лица. 

От 2010 г. стартира изпълнението на проекта за предоставяне на услугата „Личен 

асистент” за нуждаещите се лица от община Елин Пелин по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, „Подкрепа за достоен живот”, Схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09. „Алтернативи”. Първите 

договори с лични асистенти и потребители са сключени в месец януари 2011г., като са 

назначени 20 бр лични асистенти за 20бр потребители на услугата.  

Във връзка с продължаването на услугата „Личен асистент” Общината 

кандидатства по Проект „Помощ в дома”, насочен към предоставяне на социални 

услуги за нуждаещи се лица. 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=40813
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?menu=search&id=40813
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=39812
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През 2007г. потребителите на социалния патронаж са 60 човека, а към 2013 г. те 

вече са 100, като са включени хора от 9 населени места от Община Елин Пелин – гр. 

Елин Пелин, гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Лесново, с. Петково, с. Столник, с. 

Мусачево, с. Григорево и с. Голема Раковица. Подобряването на услугата за хората се 

дължи на направения през 2009г. основен ремонт на социалния патронаж, както и 

цялостно обновяване на кухненския инвентар. По този начин са спазени всички 

изисквания за хигиенни и здравни норми, за което Социалния патронаж в гр. Елин 

Пелин епризнат за най-добрия в Софийска област.  

От услугите на пенсионерските клубове се ползват 120 лица в пенсионна възраст, 

като се осигурява поддържането на контакти на пенсионерите чрез организиране и 

провеждане на дейности със социален, здравен и културен характер. Материалната база 

на клуба в гр. Елин Пелин е изцяло обновена, с което са създадени много добри 

условия за потребителите. 

В рамките на Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" в 

Община Елин Пелин през 2010 г., чрез Дирекция "Социално подпомагане" са назначени 

безработни лица на месечно социално подпомагане, които се грижат за свои близки с 

трайно намалена работоспособност. Ползватели на тази услуга са лица с 90% над 90 % 

трайно намалена работоспособност или деца с 50% и над 50% намалена възможност за 

социална адаптация, с определена чужда помощ. Чрез програмата се осигурява 

качествена грижа в семейна среда и постигане на социална адаптивност в рамките на 

съществуваща инвалидност. Тя способства за намаляване броя на настанените, от 

общината, лица в специализирани институции. 

Доставчик на услугата „социален асистент" е Сдружение „Приобщаване", което 

работи по проект "Социални услуги в замяна на нови работни места" /СЕЙН/, 

иницииран от Министерството на труда и социалната политика и се изпълнява с 

подкрепата на програмата на ООН за развитие /ПРООН/. Проектът цели да обогати 

асортимента и да повиши качеството на социалните услуги, както и да подобри 

социалната инфраструктура в общината. Потребители са хора в неравностойно 

социално положение /възрастни, самотни живеещи и болни хора, пълнолетни лица с 

трайни увреждания, деца с увреждания и лица над 16 години с умствени увреждания/. 

Като доставчици на тези услуги /социални асистенти/ проектът ангажира безработни, 

на които осигурява подходящо обучение. 

Реализацията на проекта на общинско равнище / в общо 11 населени места / се 

осъществява в партньорство с Общинска администрация, Дирекция "Бюро по труда", 

Дирекция "Социално подпомагане". Изградена е специална структура, наречена 

Смесена комисия по проект СЕЙН, която е натоварена с вземането на управленски 

решения по проекта на местно равнище. 

Средно на месец, услугата „Социален асистент", се предоставя на 160 

потребители в неравностойно социално положение, които имат достъп до 

висококачествени социални услуги, предоставяни в общността. Социалните услуги 

включват 54 вида конкретни услуги. За всеки потребител се изготвя договор и план за 

социални услуги, в зависимост от потребностите и заявката на клиента. 
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Услугите се предоставят от над 50 социални асистенти, преминали 

специализирано обучение в 8 модула. За постигане качество в работата на социалните 

асистенти е осигурена подкрепа и консултантска помощ от социален консултант, който 

работи по специфични случаи с потребителите, близките им и социалните асистенти. 

През 2012 г. община Елин Пелин кандидатства по социалните програми: 

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“, „Регионална 

програма за заетост“. Заявките са одобрени и е осигурена заетост за 30 броя лица. 

Община Елин Пелин съвместно с Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на 

детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, гр. Елин Пелин, училищните комисии 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към училищата 

на територията на Община Елин Пелин и други органи и организации, работи активно 

за решаване проблемите на малолетни и непълнолетни граждани на общината. 

Практическите модели на социални услуги са съпътствани от редица проблеми и 

несъвършенства: 

- липсва качествен социален мениджмънт при предоставянето на социални 

услуги; 

- голяма част от социалните услуги имат пасивен характер, като не се прилага 

принципът " помощ за самопомощ "; 

- социалната работа с потребителите на услугите или липсва, или е ограничена до 

минимум, не се работи с родителите и близките, които не поемат отговорности 

за обслужването на техните близки; 

- не са създадени условия за развитието на пазар на социални услуги, в резултат 

на което клиенти с високи доходи се обслужват безплатно или срещу частично 

заплащане, както тези с ниски доходи и се нарушава социалната справедливост; 

- не се прилага принципът на разумната достатъчност за услуги, финансирани от 

публични средства; 

- съществуват много случаи на нарушаване правата на ползвателите на услугите. 

Липсват  обективно независими обществени органи за контрол  върху работата  

на социалните работници и съответните звена и структури (попечителски съвети 

или съвети на настойниците); 

- Липсват национални стандарти за социални услуги. 

- Липсват традиции и механизми за определяне на стойността и цената на 

услугите, което пречи на процеса на планиране; 

- Професионализмът в областта на социалните услуги е на незадоволително ниво, 

което се отразява негативно върху качеството и ефективността на социалните 

услуги; 

- Незадоволителна е социалната работа и социо-културната дейност в 

специализираните институции; 

- Материалните условия в голяма част от специализираните институции не 
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отговарят на съвременните стандарти; 

- Налице е неравнопоставеност между различните доставчици на социални услуги 

- държавните и общинските, от една страна и неправителствените организации 

(НПО) и другите физически и юридически лица, от друга. Липсва целенасочена 

политика към пазара на социални услуги, предлагани от НПО, както и изразено 

сътрудничество; 

- Недостатъчна целенасоченост на политиката по отношение на стимулиране на 

организациите, предлагащи нови добри практики; 

Не на последно място липсва официална статистика за броя, състава, движението 

и социално-икономическите характеристики за хората с увреждания, което също има 

негативен ефект в процеса на предоставяне на социални услуги. 

 

3.4.  Здравеопазване 

Акредитираните лечебни заведения на територията на Община Елин Пелин са 3: 

една многопрофилна болница за активно лечение с капацитет 70 легла и две 

специализирани болници с капацитет 60 легла. 

Освен тях, по данни на НСИ от 2012 г., за здравето на населението се грижат още 

9 лечебни заведения за извънболнична помощ: 4 медицински центъра, 4 самостоятелни 

медико- диагностични и медико-технически лаборатории и един дентален център. 

/Таблица 3.14./  

Обектите на инфраструктурата на здравеопазването са концентрирани на 

територията на общинския център – град Елин Пелин. В селата дейност осъществяват: 

 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 

в: с. Габра, СЗУ с. Нови хан, с. Равно поле, с.Чурек, с.Лесново /Здравна служба/, 

с. Столник, с.Голема Раковица /Здравна служба/; 

 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ по акушерство и гинекология в Гара Елин Пелин /Здравна служба/; 

 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ по вътрешни болести в с. Елешница; 

 амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ по детски болести в Поликлиниката в с. Гара Елин Пелин;  

 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 

по дентална медицина в: с. Доганово, с. Лесново, с. Гара Елин Пелин, с. Габра, с. 

Равно поле; 

 амбулатории за индивидуална практика за първична стоматологична 

помощ в: с. Равно поле, с. Мусачево, с. Лесново и с. Нови Хан. 

Към 2012 г., в общината работят 74 лекари, от които 15 – общопрактикуващи, 18 – 

по дентална медицина и 75 медицински специалисти по здравни грижи. 

В общината има четири детски ясли с капацитет 142 места. През 2012 г. са били 

заети 125 от местата. За периода 2007-2013 г. броят на детските ясли се е увеличил два 

пъти. 



 
Оперативна програма  

"Административен капацитет" 
www.opac.government.bg 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен 

капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" 

31 

 

Таблица 3.14. Инфраструктура на здравеопазването в Община Елин Пелин  

Обект Населено място 

"Специализирана хирургична болница за активно лечение - Елин Пелин" ООД гр. Елин Пелин 

"Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин" гр. Елин Пелин 

МЦ-І-Елин Пелин гр. Елин Пелин 

СХБАЛМКУ „Скин Системс“ ЕООД с.Доганово 

Поликлиника с. Гара Елин Пелин 

”Д-р Пожарлиев-МЦ” ЕООД гр. Елин Пелин 

"Самостоятелна медико-техническа лаборатория - Мария-52" ЕООД* гр. Елин Пелин 

"Медицински център Св. Св. Пантелеймон и Ана" ЕООД* гр. Елин Пелин 

"Т.А.ДЕНТ - Самостоятелна медико-техническа лаборатория" ЕООД* гр. Елин Пелин 

"Амбулатория за групова практика за извънболнична първична помощ по дентална 

медицина - Алгея Груп" ООД* 

гр. Елин Пелин 

"Амбулатория - групова практика за първична дентална помощ - Биодент" ООД* гр. Елин Пелин 

"Вивидент - групова практика за първична извънболнична дентална помощ" ООД* гр. Елин Пелин 

Източник: Регистър на министерство на здравеопазването на акредитираните лечебни заведения към 

08.01.2013;  

 

Според електронния регистър на ИСУН, за периода 2007-2013 г. е реализиран 1 

проект в сферата на здравеопазването – „Повишаване качеството на услугите в 

областта на здравеопазването и здравното осигуряване, чрез разширяване на знания и 

умения на заетия персонал в "МБАЛ- Елин Пелин". В резултат от изпълнението на този 

проект са проведени професионални обучения по специалност „Административно 

обслужване“ за 41 души в рамките на 6 месеца. 

 

3.5.  Образование и обучение 

По данни на НСИ, към 2011 г. населението на Община Елин Пелин с висше 

образование е 12,5 %, със средно – 51%, с основно – 24,8%, с начално – 6.7%. Най-

много са хората със средно образование, следвани от тези с основно /Таблица 3.13./ 

 

Таблица 3.15. Население по образование за общината и населените места в нея за 2011 г. 

Населени 

места 
Общо Висше Средно Основно Начално 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете (до 7 

години 

вкл., което 

още не 

посещава 

училище) 

Елин Пелин 21336 2668 10886 5287 1429 913 116 37 

гр.Елин 

Пелин 6299 1218 3352 1099 309 268 40 13 

с.Богданлия 61 .. 29 21 4 - .. - 

с.Габра 1039 48 441 364 144 39 3 - 

с.Голема 

Раковица 386 23 145 144 54 14 .. .. 

с.Григорево 463 45 249 118 29 19 .. .. 

с.Доганово 750 42 240 239 129 85 13 .. 

с.Елешница 408 31 206 142 18 .. .. - 
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с. Гара Елин 

Пелин 3390 449 1827 793 175 133 7 6 

с.Караполци 101 7 52 32 3 4 3 - 

с.Крушовица 27 .. 7 10 - - .. - 

с.Лесново 1633 91 816 500 123 81 18 4 

с.Мусачево 1053 123 579 239 63 44 .. .. 

с.Нови Хан 2324 326 1239 518 130 93 11 7 

с.Огняново 158 9 57 71 19 - .. - 

с.Петково 798 54 402 249 64 29 - - 

с.Потоп 36 .. 8 23 3 .. - - 

с.Равно Поле 1412 131 737 389 93 57 .. .. 

с.Столник 721 42 376 211 56 36 - - 

с.Чурек 277 14 124 125 13 .. - - 

Източник: НСИ, 2013 г. 

 

Към 2013 г. в общината има 11 целодневни детски градини (ЦДГ), от които 2 в 

общинския център и по една в селата: Равно поле, Гара Елин Пелин, Нови хан, 

Лесново, Доганово, Мусачево, Столник, Габра и Петково. В селата Богданлия, Г. 

Раковица, Григорево, Елешница, Огняново, Потоп, Чурек, Караполци и Крушовица 

липсват детски градини.  

В общината има 10 общообразователни училища и една професионална гимназия. 

Основните училища в общината са 7, по едно в: гр. Елин Пелин, с. Равно поле, с. 

Нови хан, с. Лесново, с, Доганово, с. Мусачево и с. Габра. 

В общината има 2 начални училища и едно средно общообразователно училище, 

които се намират в град Елин Пелин. В останалите населени места липсват начални и 

средно общообразователни училища. 

В общината има само един обект за средно образование и това е Професионална 

гимназия по керамика в град Елин Пелин. /Таблица 3.14./  

Към 01.12.2012 г. учащите в училищата в общината са 1867, а децата в детските 

градини – 857. За последната година се отчита увеличаване броя на децата в детските 

градини с 99 деца и увеличаване броя на учениците в училищата със 62 деца.  

 

Таблица 3.16. Образователна инфраструктура в Община Елин Пелин 

Обект Вид Населено място 

СОУ "Васил Левски" СОУ (І - ХІІ клас) Елин Пелин 

ПГ по керамика професионална гимназия Елин Пелин 

ЦДГ "Кокичe" целодневна детска градина Равно поле 

ЦДГ "Зорница" целодневна детска градина Столник 

ЦДГ "Пчелица" целодневна детска градина Мусачево 

ЦДГ "Звездичка" целодневна детска градина Петково 

ЦДГ "Камбанка" целодневна детска градина Доганово 

ОДЗ "Детелина" целодневна детска градина Нови хан 

ОДЗ "Радост" целодневна детска градина Елин Пелин 

НУ "Отец Паисий" начално (І - ІV клас) Елин Пелин 

ОДЗ "Здравец целодневна детска градина Елин Пелин 

ЦДГ "Слънце" целодневна детска градина Елин Пелин 

ЦДГ "Детелинка" целодневна детска градина Габра 
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ЦДГ "Славейче" целодневна детска градина Лесново 

НУ "Христо Ботев" начално (І - ІV клас) Елин Пелин 

ОУ "Стефан Стефанов" основно (І - VІІІ клас) Елин Пелин 

ОУ "Отец Паисий" основно (І - VІІІ клас) Габра 

ОУ "Христо Ботев" основно (І - VІІІ клас) Равно поле 

ОУ "Иван Вазов" основно (І - VІІІ клас) Мусачево 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" основно (І - VІІІ клас) Нови хан 

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" основно (І - VІІІ клас) Доганово 

ОУ "Христо Ботев" основно (І - VІІІ клас) Лесново 

Източник: Регистър на министерство на образованието, 2012 г. 

 

От общия брой на учащите в общината, който към 2011 г. по данни на НСИ 

възлиза на 2676 души, 823 души или около 30,7 % са всекидневно пътуващи учащи. 

Преди 2007 г., материалната база на образователната инфраструктура е 

амортизирана и непривлекателена, отчетени са големи загуби, ниска ефективност на 

отоплителните системи, остарели ВиК мрежи, лошо качество на класни стаи и 

санитарни помещения.  

През последните години са реализирани множество интервенции, които имат 

положителен характер, непрекъснато се полагат усилия за подобряване на учебната 

среда и допълнителна самоподготовка на учениците.  

През периода 2007-2013 г. е изпълнен проект за „Ремонт и реконструкция на 

образователната инфраструктура в Община Елин Пелин“ по ОПРР. При изпълнението 

на проекта са проведени ремонтни работи на следните училища и детски градини: СОУ 

„Васил Левски” гр. Елин Пелин; Филиал към СОУ „Васил Левски” гр. Елин Пелин; 

НОУ „Христо Ботев” гр. Елин Пелин; ОУ „Стефан Стефанов” гара Елин Пелин; ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий” с. Нови хан; ОДЗ „Радост „ гр. Елин Пелин; ЦДГ „Слънце” 

гара Елин Пелин. Извършени са строително-монтажни работи, внедрени са мерки за 

енергийна ефективност и е осигурено ново оборудване за седемте обекта, включени в 

рамките на проекта. От реализацията на проекта са облагодетелствани приблизително 

1800 деца посещаващи детски градини и ученици, което са около 2/3 от всички учащи 

на територията на общината.  

За отчетния период ефективно са реализирани и средства, отпуснати от 

национални и европейски програми, а именно: 

- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

училище“. 

- Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на 

допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“. 

- Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул 

„Оптимизация на вътрешната структура на училищата“. 

- Национална учителска програма за квалификация в ЦЕРН. 

Образованието продължава да бъде една от приоритетните дейности в общината. 

В духа на Националната програма за развитие на училищното образование и 
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предучилищното възпитание и подготовка /2006-2015г./ общинската администрация в 

тясно сътрудничество с педагогическата колегия, продължава да работи за осигуряване 

на равен достъп до качествено образование за всички деца. 

 

3.6. Култура 

На територията на общината са зпазени многобройни недвижими културни 

ценности. Чрез проучвания и находки се потвърждава наличието на селища, крепостни 

съоръжения и развита пътна мрежа още от времето на траките. Римската, а по-късно и 

византийската империя, Първата и Втората българска държава също са намерили 

своето място в тези изследвания. Най-добре са съхранени до днес църквите и 

манастирите от епохата на турското робство. 

Слабо са проучени тракийските могилни некрополи в района. Почти всички 

археологически находки се съхраняват в Националния исторически музей в София. Там 

се намират и откритите при разкопки материали от голямата римска пътна станция 

Бугарка от ІІІ в при с. Лесново.  

В с. Богданлия са открити надгробни могили, антично селище и част от път. в 

Доганово и Григорево също са намерени свидетелства за наличието на антични селища 

и надгробни могили. В с. Голема Раковица съществуват останки от Тракийско 

светилище, антична и византийска крепост, две надгробни могили и могилни 

некрополи. 

В района на гр. Елин Пелин, на разклонение от римския Траянов друм през IV -

Vll век, е съществувала крайпътна стражева кула с прилежащото й селище. Църквата 

"Св. Николай Чудотворец" в с. Столник е изградена в края на Второто Българско 

царство и доказва старинността на самото селище.  

На 4 км северно от с. Елешница се намира Елешнишкият манастир "Св. Успение 

Богородично” – паметник на културата с национално значение, в който са запазени 

стенописи от ХV – ХVІ век. 

В с. Нови хан е запазена една стена от турски кервансарай (хан) построен през 

ХVІІ век. Той е заемал площ от 20 дка, ограден бил със здрави стени и в неговия двор 

се побирали 1000 конници с конете си. 

В гр. Елин Пелин се намира църквата “Св. Николай Чудотворец”, построена през 

1846 г., която е паметник на културата заради ценните си стенописи. Сред 

забележителностите в общината са килийното училище в с. Доганово,построено през 

1835 г., паметникът на загиналите Ботеви четници край с. Елешница, манастирът “Св. 

Димитър” край с. Габра от 1867 г. и Равнополският манастир.  

Паметник на големия български писател има в едноименния град./Таблица 3.15./  

В община Елин Пелин са разположени както недвижими културни ценности с 

местно, така и с национално значение. 

Регистрирани ПК с национално значение на територията на община Елин Пелин 

са: 
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 с.Йорданкино (сега с. Елешница) – лобно място на Йорданка Николова – 

исторически ПК, обявен 1979 г.; 

 с.Потоп - Историческо място м. “Жерковско дере”- 1,5 км. западно – 

исторически паметник – обявен 1979 г.; 

 стара планина под вр. Мургаш – хижа “Орлово гнездо” – исторически 

паметник, обявен 10979 г.; 

 с.Чурек – лобно място на Гочо Гопин- исторически паметник, обявен 

1979 г., Надгробна могила в м.Могилите, Късноантичен некропол в 

м.Могилите, м.Могилите. 

 с.Столник: две надгробни могили в центъра на селото, Надгробна могила 

в м.Щукерица, Праисторическо селище в м.Елин дол, Надгробна могила в 

църковния двор, надгробна могила в м.Гавнос, надгробна могила в двора на 

радиотелевизионната станция 

 с.Огняново - Надгробна могила в м.Суха река 

 с.Нови хан - Надгробна могила в м.Умата 

 с.Лесново – Надгробни могили, Могилен некропол, Праисторическо 

селище, Антично селище 

. 
Таблица 3.17. Паметници на културата с национално значение в община Елин Пелин 

Обекти Значение Значение Местоположение 

Лобно място на Йорданка Николова Исторически национално с. Елешница 

Историческо място м. “Жерковско 

дере”- 1,5 км. западно 
Исторически национално с.Потоп 

Хижа “Орлово гнездо” Исторически национално 
стара планина под вр. 

Мургаш 

Лобно място на Гочо Гопин Исторически национално с.Чурек 

Надгробна могила в м.Могилите, 

м.Могилите 
Археологически национално с.Чурек 

Късноантичен некропол в 

м.Могилите 
Археологически национално с.Чурек 

Две надгробни могили в центъра на 

селото 
Археологически национално с.Столник 

Надгробна могила в м.Щукерица Археологически национално с.Столник 

Праисторическо селище в м.Елин 

дол 
Археологически национално с.Столник 

Надгробна могила в църковния двор Археологически национално с.Столник 

Надгробна могила в м.Гавнос, Археологически национално с.Столник 

Надгробна могила в двора на 

радиотелевизионната станция 
Археологически национално с.Столник 

Надгробна могила в м.Суха река Археологически национално с.Огняново 

Надгробна могила в м.Умата Археологически национално с.Нови хан 

Надгробни могили Археологически национално с.Лесново 

Могилен некропол Археологически национално с.Лесново 

Праисторическо селище Археологически национално с.Лесново 
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Антично селище Археологически национално с.Лесново 

Източник: Списък на паметниците на културата с категория „национално значение“ на територията на 

Софийска област;  

 

Културните дейности в Община Елин Пелин са представени от няколко културни 

институции, сред които най-голям е броят на читалищата. Като комплексни културни 

обекти те са с традиции от Възраждането. Днес в тях са застъпени масови културни 

дейности като библиотечната, кръжочната, музикални школи и др.  

В гр. Елин Пелин от 1985 г. съществува музейна сбирка към читалище "Елин 

Пелин". През 1997 г. е създадена постоянна етнографска експозиция - "Бит и култура на 

шопите". 

Към 2012 г. в Община Елин Пелин развиват дейност 16 читалища. Читалището в 

гр. Елин Пелин е създадено през 1896 г. под названието "Саморазвитие" в тогавашното 

село Новоселци (сега гр. Елин Пелин). Читалището е културен център, към който 

работят следните формации: Шопски ансамбъл за народни песни и танци, Женски 

народен хор, Фолклорна певческа група, Състав за стари градски песни, Детска вокална 

група "Камбанки", Музикална школа за обучение по пиано, Музейна сбирка с 

постоянна етнографска експозиция. 

От 1997 г. в читалището е открит Занаятчийски център за изработване на 

български народни носии от всички региони на страната, създаден по съвместна 

програма с ООН. Читалището разполага с две зали - голяма (киносалон) с 320 места и 

малка с 80 места. 

Към читалище "Светлина" гара Елин Пелин работи младежки духов оркестър 

"Стефан Стефанов". Оркестърът има 50 годишна история и е първият от такъв тип, 

създаден в страната. От 1981 г., към оркестъра е създаден и мажоретен състав. 

Библиотечната дейност в общината се реализира основно в 27 библиотеки,  от 

които 15 читалищни и 12 училищни. Разполагаемият в тях библиотечен фонд включва 

над 280 000 библиотечни единици.  

Музейната дейност е представена от отделни музейни сбирки – самостоятелни 

или към читалищата. В общинския център от 1985 г. съществува музейна сбирка към 

читалище “Елин Пелин”. През 1997 г. е създадена постоянна етнографска експозиция, 

запознаваща с бита и културата на местното население – шопите.. /Таблица 3.16./ 

В деветнадесетте населени места в общината има 16 читалища и 14 библиотеки. 

Читалища функционират в: гр. Елин Пелин, с. Мусачево, с. Габра, с. Лесново, с. 

Столник, с. Нови хан, с. Богданлия, с. Голема Раковица, с. Григорево, с. Доганово, с. 

Елешница, с. Гара Елин Пелин, с. Огняново, с. Петково, с. Равно поле и с. Чурек. 

Функциониращите читалищни библиотеки на територията на общината са 

ситуирани в: гр. Елин Пелин, с. Гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Равно поле, с. 

Лесново, с. Габра, с. Мусачево, с. Доганово, с. Столник, с. Голема Раковица, с. Петково, 

с. Григорево, с. Чурек. 

 
Таблица 3.18. Културни институции в община Елин Пелин 
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Обект Местоположение 

НЧ Елин Пелин гр.Елин Пелин 

НЧ Саморазвитие гр.Елин Пелин 

НЧ Отец Паисий с.Мусачево 

НЧ Стоян Богданлийски с.Габра 

НЧ Безсмъртие с.Лесново 

НЧ Иван Вазов с.Нови хан 

НЧ Иван Вазов с.Столник 

НЧ Христо Ботев с.Богданлия 

НЧ Просвета с.Голема Раковица 

НЧ Георги Сава Раковски с.Григорево 

НЧ Възраждане с.Доганово 

НЧ Елин Пелин с.Елешница 

НЧ Светлина - 75 с.Гара Елин Пелин 

НЧ Надежда с.Огняново 

НЧ Отец Паисий с.Петково 

НЧ Просвета с.Равно поле 

НЧ Васил Левски с.Чурек 

Източник: Община Елин Пелин, 2012 г. 

 

За периода 2007-2013г. е постигнат сериозен напредък в развитието на културните 

обекти и дейности на територията на общината чрез изпълнението на проект „Ремонт и 

реконструкция на читалища в Oбщина Елин Пелин”, който обхваща читалищата в 

следните населени места: гр. Елин Пелин, гара Елин Пелин, с. Габра, с. Лесново, с. 

Нови хан; с. Столник и с. Мусачево. В резултат от изпълнението на този проект са 

постигнати следните резултати: подменена е дървената и металната дограма с PVC 

двоенстъклопакет, с цел намаляване на инфилтрацията, извършена е топлинна изолация 

на покривите – поставяне на хидроизолация, подмяна на изгнили и деформирани 

елементи от покривните конструкции и поставяне на топлинна изолация, като 

изброените дейности не се налагат за покрива на сградата на читалище в гара Елин 

Пелин. Извършено е полагане на топлоизолация по фасадите на всички сгради, 

подменени са съществуващите ел. инсталации, подменени са всички стари осветителни 

тела с енергоефективни такива, проектирана и изпълнена е климатизация на 

читалищните зали, ремонтирана е съществуващата ВиК инсталация, извършена е 

замяна на настилка в санитарните помещения.  

През 2012 г. е подготвено уведомление до РИОСВ за инвестиционно предложение 

„Възстановяване на мемориален парк Комплекс Братска могила“ по проект „Братска 

могила съвремие – безвремие“. 

Въпреки реализираните проекти до момента и проектите, които са в процес на 

реализация, насочени към популяризиране на културните традиции и образ на 

дестинацията, предвидените мерки са недостатъчни. Необходими са мерки за опазване, 

консервация, социализация, промоция и реклама на културните ценности, както и 

ремонт и оборудване на читалищата във всички населени места в общината. 

Недвижимите културни ценности са в лошо състояние. Голяма част от тях не са 

проучени и се рушат. Базата на читалищата и библиотеките в община е остаряла и се 

нуждае от ремонт. Необходимо е да се извършват ремонтни и консервационни 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9543
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9543
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дейности на почти цялата културна инфраструктура. За развитието на културата в 

общината, от особено значение е включването на богатото културно-историческо 

наследство в икономическия оборот, т.е. използването му за целите на социално-

икономическото развитие. 

През периода 2013 г. са реализирани и следните по-значими събития, свързани с 

културния живот в общината: 

- Регионален фестивал „Кукери у чопско“ 

- Регионален детски фестивал „Слънчево детство“ 

- Областен фестивал „С дъх на пелин“ на състави за стри градски песни от 

Софийска облас по повод деня на народните будители 

- Пресъздаване на обичая Джамал с младежка група за местни обичаи 

- „Подай ръка на младата майка“ – лятна работа с деца 

- Кукерски празник 

- „Тодоровден“ 

- „Лазаруване“ 

- Миньорски празник в м.Манастира“ 

- Традиционни събори, чествания на обичаи и празници, конкурси, изложби, 

фото-мероприятия, концерти и други. 

Ежегодно в общината се организира и проведежда най – мащабното за годината 

културно мероприятие – традиционният „Шопски празник“. Провеждането му е 

съпътствано с организацията и участието на много на брой художествени състави и 

културни институти, както намиращи се на територията на Община Елин Пелин, така и 

извън нея: представяне на пиеси, изложба на творби на художници от общината, 

литературна вечер с известни творци, представяне на части от спектакли и други. 
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Схема: Културно наследство в Община Елин Пелин 
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3.7.  Спорт 

Във всички населени места в общината има изградени футболни игрища, като в 

град Елин Пелин и гара Елин Пелин са оформени стадиони.  

В с. гара Елин Пелин и в с. Нови хан има новоизградени открити спортни 

площадки. В процес на изграждане е и спортна площадка в с. Габра. В общината има и 

една общинска спортна зала „Инж. Янко Янков“. 

Източни бойни изкуства се усвояват в клуб “Олимпия” гр. Елин Пелин. Източни 

бойни изкуства се усвояват в клуб „Таекуон-до“, гр. Елин Пелин. Големи са 

постиженията и на гимнастичките от спортен клуб „Теа Денс“, гр. Елин Пелин.  

В село Равно поле, м. „Горно пасбище” е изградено голф игрище с площ 526,319 

дка, като е подписан договор за временно ползване за срок от 10 години.  

Основен приоритет на общината е развитието на спорта, увеличаването на 

спортуващите младежи чрез привличането им в спортни клубове и извънкласни форми 

на физическо възпитание.  
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4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

4.1. Водоснабдителна и канализационна система 

Основен източник за напояване на територията на Община Елин Пелин е 

водосборната р. Лесновска, която се влива в р. Искър и р. Матица. В реките Лесновска 

и Матица се заустват и непречистените отпадъчни води от населените места. Водите на 

многобройните кладенци в населените места и вилните зони се използват за питейни 

нужди и напояване. В общината са разположени и язовир Огняново с обем около 40 

млн.м³ и микроязовир „Тараторското” с обем около 5 млн.м³., с обща площ около 

100дка. 

В общината има три геотермални извори: в с.Равно поле, в с.Елешница „ 

Топлика” и в гр. Елин Пелин, където сондажът е замразен.  

Общината е богата на водни ресурси. Водата за битови и питейни нужди се 

осъществява посредством сондажни кладенци, помпени станции и каптажи с напорни 

резервоари. 

 
Населено място Източник на водоснабдяване 

с. Чурек - 3 броя каптажи в м. Чурашки дол  

- напорен разервоар  

- речни водохващания р. Крушовица  

с. Потоп - Речно водохващане р. Витинска /за напояване на коплекс Жерково/  

- Речно водохващане р. Жерковска – с помпена станция, черпателен 

резервоар, използва се за напояване на с. Потоп  

- Каптажи – горна и долна чешма  

с. Елешница - Речно водохващане р. Манастирска  

- М. Кръста – каптах, локална събирателна шахта 

с. Григорево - Черпателен кладенец, помпена станция, водна кула и каптаж Бели извор  

- Помпена станция с каптаж и шахтов кладенец 

с. Нови хан - Каптаж Градище  

- Каптаж Исак бостан  

- Резервоар за висока зона с. нови хан с вода от каптажите 

- Помпена станция с черпателен резервоар - втори подем с вода от ПС  

с. Лесново - Резервоар за гара Елин Пелин с вода от ПС Лесново  

- Резервоар ниска зона с. Нови хан с вода от ПС Лесново  

с. Габра - Долен резервоар с. Габра  

- Резервоар за промивка  

с. Крушовица - Резервоар  

с. Лесново - 7 тръбни кладенци  

- Помпена станция с резервоар , 2 тръбни кладенци и складова база  

с. Доганово - Шахтов кладенец, черпателен резервоар и помпена станция  

- Напорен резервоар  

- Каптаж Солени гьол  

-Резервоар Солени дьол  

с. Караполци - Напорен резервоар за с. Караполци и с. Богданлия 

с. Огняново - Резервоар и хлораторно помещение  

- Помпена станция на ДЛ Арамлиец  

- Тръбен кладенец на ДЛ Арамлиец 

Източник: Община Елин Пелин, 2013 г. 
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Канализацията на гр. Елин Пелин е гравитачна от смесен тип – провежда битови и 

дъждовни отпадъчни води. Степента на изграденост на канализационната мрежа е 94%, 

а степента на присъединеност - 77% .  

Към 2011 г., основните проблеми, свързани с опазване чистотата на водите на 

територията на община Елин Пелин са:  

- нерегламентираното заустване на отпадъчни води в повърхностни и подземни 

водни обекти;  

- липсата на пречиствателни съоръжения за отпадни води  

- не добрата експлоатация на локални пречиствателни съоръжения за 

производствени и битови отпадъчни води;  

- замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите на 

населените места и извън тях – предпоставки за бедствия, в следствие непредвидими 

природни явления;  

- загубите на питейна вода и влошаване нейните качества в следствие на факта, че 

ВИК мрежата в общината е амортизирана и се нуждае от обновяване. 

За периода 2007-2013г., според базата данни на ИСУН, на територията на община 

Елин Пелин, са реализирани 2 проекта в сферата на инфраструктурата за ВИК: 

Подготовка на инвестиционен проект за „Канализационна и водоснабдителна системи, 

пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан”, в 

резултат от който има изготвен идеен проект, за ПСОВ. Вторият успешно изпълнен 

проект е за "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община 

Елин Пелин“, като в резултат са реконструирани приблизително 16 км от 

водопроводната мрежа в селото. 

Един от най-мащабните проекти, изпълнявани като цяло в общината - 

"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин 

Пелин" е временно спрян, но се очаква да завърши през 2015г., като в резултат от 

неговото изпълнение следва да бъде извършена реконструкция на ПСОВ с проектен 

капацитет 14 000 е.ж., 19,3км изградена и реконструирана канализационна мрежа и 13 

км реконструирана водопроводна мрежа. В момента общината кандидатства за 

финансиране по 2 проекта: "Изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 

подобряване качеството на питейната вода на с. Лесново, Община Елин Пелин" и 

"Канализационна и водоснабдителна системи, Пречиствателна станция за отпадъчни 

води и довеждащи колектори - с. Нови хан, Община Елин Пелин", които са в процес на 

оценка. 

 

4.2. Електроснабдяване 

Община Елин Пелин получава захранване с електроенергия от общата 

електроенергийна система на страната посредством 4 бр. възлова подстанция в гр.Елин 

Пелин с трансформация на напрежението 110/20 Кв.  

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=49561
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=49561
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Трансформаторите в подстанцията са 6 бр. и чрез 20 бр. въздушни 

електропровода с работно напрежение 20 кW и обща дължина 193 км захранват общо 

110 трансформаторни постове в населените места.  

Кабелната мрежа 20 кV е с обща дължина 28 км.  

Всички населени места от общината са електроснабдени.  

Мрежата средно напрежение е в сравнително добро състояние.  

Мрежата ниско напрежение е с обща дължина 286 км, в т.ч. 27 км кабели ниско 

напрежение.  

На територията на общината има 2500 стълба на магистралните електропроводи.  

Така изградената електропреносна мрежа покрива нуждите за производствена 

дейност и битовите абонати в общината.  

 

4.3.  Газоснабдяване 

 

Община Елин Пелин попада в територията за газоразпределение на регион 

„Запад” и е една от първите общини в Югозападен район за планиране, в които 

стратира изграждане на газоснабдителна система 

През територията на общината преминава магистралния газопровод на страната  

За изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на общината 

отговаря специално общинско газо-енергийно дружество. Към 2013 г. изградената и 

въведена в експлоатация газоснабдителна мрежа е 78 440 л.м. Продължава и 

изграждането на около 3.5 км. Работи се по Изграждане на разпределителния 

газопровод Равно поле– Мусачево- Григорево с отклонение за гр. Елин Пелин-запад и 

по изграждане на газоразпределителни мрежи. 

В системата на газоснабдяване на територията на общината са включени следните 

предприятия: „Шамот”АД, „Миролио България” ЕООД, „Верила” АД, „Изида” АД, , 

„Баумит“ и др., както и голям брой домакинства, всички обществени и 

административни сгради и образователни обекти.  

До края на 2014 г. е планирано разширение на газоразпределителната мрежа в 

сладните населени места: с. гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Мусачево и с. Григорево, а 

до края на 2015г. - разширение на мрежата в с. Нови хан, с. Мусачево, с. Григорево. 
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Схема Техническа инфраструктура 
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4.4. Транспортно-комуникационна система 

През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии 

на страната - АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6 /Подбалканското шосе/, 

както и пътища от 1-ви до 3-ти клас.  

Преминават и две от основните жп – магистрали: София – Бургас и транс-

европейската Калотина - София - Пловдив - Свиленград. На територията на общината 

има две основни ж.п. гари - гара Елин Пелин на линията София - Пловдив -Свиленград 

и гара Столник на линията София - Карлово - Бургас. И двете гари са с много добра 

инженерна инфраструктура и са разположени на основната пътна артерия на общината 

- първи клас път № 105 - с.Елешница - с.Столник - гр.Елин Пелин - гара Елин Пелин - 

Важна пътна комуникация за общината е републикански път №105 гр. Елин 

Пелин - с.Столник, осъществяващ връзка между двете магистрали. 

Планирано е изграждането на пътна връзка от висок клас между АМ “Тракия” и 

АМ “Хемус”, която преминава през общината в посока “север-юг”. Проектът ще се 

изпълнява по т. нар. “син” вариант, който на юг се включва в АМ “Тракия” при с.Нови 

хан и на север при с.Потоп – в АМ “Хемус”. 

Този вариант създава възможности за безпрепятствено провеждане на 

транзитните превози през общината. Наред с това, този път се превръща и в ос на най-

силно икономически развитата територия на общината. 

Като се има предвид, че пътят Е-79 на юг, през Самоков, Сапарева баня и 

Дупница, осъществява връзка с Европейски транспортен коридор (ЕТК) № 4, то 

логично община Елин Пелин се превръща в кръстовище на три ЕТК – №4, №8 и №10. 

Общата дължина на общинските пътища е 111км., на републиканските -107км., и 

на уличната мрежа в населените места - 193км. 

В близост до с.Лесново има изградено летище. Летището до с.Лесново е 

създадено за ползване от леката авиация. Намира се на 5 километра на североизток от 

гара Елин Пелин, в южния край на село Лесново. 

Близостта до летище София, железопътната и пътната инфраструктура, 

преминаващи през територията на общината, я правят изключително привлекателна за 

наши и чуждестранни инвеститори. 

С оглед на ключовото транспортно-комуникационно разположение на общината, 

тя все повече се очертава като транспортно-логистичен център. През последните 

години са изпълнени редица проекти в тази насока. През 2007г. е изградена 

централната логистична база на вносителя „Видеолукс“ и неговата верига за бяла и 

черна техника – „Технополис“, като тя е разположена върху 69 дка, на застроена площ 

от 22 хил. кв. М. На същото място е разположена и централната база на транспортната 

фирма на холдинг „Технотранс“. През 2008г. е изграден логистичният център на „Кавен 

Орбико“, който се състои от две главни сгради, с над 8 хил. кв. м разгъната застроена 

площ. Логистичен център „Пени маркет България“ е открит до с. Столник, разположен 

върху 78 дка., като застроените складови и офисни площи са 28 хил. кв.км. В резултат 

от изграждането са създадени 250 нови работни места. Друг логистичен център е 

разположен на запад от гара Верила, в землището на Елин Пелин, като сградите са с 

разгъната застроена площ от 46 хил. кв.м. и са енергоефективни. Обектът се намира 

върху 138дка като „Лидъл“, чиято собственост е базата, е финансирал 1 км. път. Тук е 

изградена и централната складова база на „Билла България“ с разгъната застроена площ 
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от 20 хил. кв. м., която е изградила собствена инфраструктура за достъп, а обектът 

осигурява 120 нови работни места. 

През 2013год. със средства на общината са извършени строителни ремонти 

дейности за подобряване на техническата инфраструктура, а именно:  

- Общински път SFO 1055(|-/с. Д. Богров/ с община Елин Пелин- SFO 01231/с. 

Равно поле/)  

- Път № SFO 1230(l-6 -/Долни Богров- Пирдоп/- с. Григорево - III-6002/гр. Елин 

Пелин/)  

- Път № SFO 1231-0П-6002/с.Мусачево / -с. Равно поле-граница на Столична 

община с община Елин Пелин- А-1/АМ"Тракия"  

- Път№ SFO 1232(И1-105/гр.Елин Пелин - с. Лесново - с. Доганово- с. Огняново - 

с. Голяма Раковица - граница на община Елин Пелин с община Горна Малина )  

- Път № SFO 2234011-105 / гр. Елин Пелин/-с. Петково-граница на община Елин 

пелин с община Горна Малина.  

- Път № SFO 2235 1 - 8 /Нови хан/ - с. Габра  

- Път № SFO 3236^SFO 1232 /с. Доганово/- с. Богданлия - с. Караполци - SFO 

1232 

- Път № SFO 2235^1 - 8 /Нови хан/ - с. Габра  

- Път № SFO 3236{SFO 1232 /сДоганово/- с. Богданлия - с. Караполци - SFO 1232 

 

Предстоящите нови инфраструктурни инвестиционни меропрития през 2014г.:  

 Ремонт на общински път SFO 1230 I-6 Григорево – Елин Пелин  

 Ремонт на общински път SFO 1231 Мусачево – Равно поле – АМ Тракия  

 Ремонт на общински път SFO 1232 Елин Пелин – Доганово – Голема  

 Раковица  

 Ремонт на общински път SFO 2234 Елин Пелин – Петково  

 Ремонт на общински път SFO 2235 Нови хан – Габра  

 Ремонт на общински път SFO 3236 Доганово-Богданлия-Караполци  

 Ремонт на общински път SFO 3237 гара Елин Пелин – Лесново  

 Ремонт на общински път SFO 3239 I-8 Крушовица  

 Ремонт на общински път SFO 3238 I-8 жп спирка Побит камък  

 Ремонт на общински път SFO 1055 I-5 Д. Богров – Равно поле 

 

4.5.  Съобщителна система  

Всички населени места от общината са телефонизирани с оптичен пренос на 

межуселищните връзки. На територията на община Елин Пелин преминава оптичен 

кабел, което дава възможност за увеличаване на капацитета и предоставяне на 

съвременни телефонни услуги.  

Общината има отлично покритие от мобилните оператори, така че постепенно 

отпадат и проблемите с телефонизацията на вилните зони, където липсва техническа 

възможност за осигуряване на стационарни телефонни връзки.  
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Схема Транспортно-комуникационно система 
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5. Екологично състояние и рискове 

 

Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични проблеми на 

общината. Характерни са значителни стойности на антропогенно натоварване и 

влошени качества на атмосферния въздух, фактори за замърсяване на околната среда с 

редица замърсители. 

Развитието на промишлено производство води до отчитане на редица 

замърсители. Много от промишлените обекти са разположени в неподходящи райони в 

близост до населени места, където има условия за разсейване на замърсители, но и 

далеч превишават по мощност на емисиите допустимото замърсяване. Поради 

проблемите по отношение състоянието на атмосферния въздух в община Елин Пелин е 

определена като район за оценка и управление качеството на въздуха с превишение на 

допустимите норми. 

Изпълнителната агенция по околна среда определя община Елин Пелин като 

екологично застрашен регион с риск от ветрова ерозия. 

Населените места в Общината не са включени в Националната мрежа за 

мониторинг на въздуха, поради което в бюлетините на ИАОС към МОСВ до сега не са 

публикувани данни за замърсяване на атмосферния въздух в района, а всички ползвани 

данни са от справочници на ХМС гр. Елин Пелин.  

На територията на общината няма извършван емисионен анализ на общ прах, 

фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди 

и оловни аерозоли поради липсата на емисионни измервания през годините.  

Основните източници на емисии от вредни вещества за община Елин Пелин се 

формират от производствената дейност на фирмите, горивните инсталации с битов 

характер и емисиите от моторни превозни средства – причина за около 60 % от 

емисиите на въглероден оксид, 25 % от емисиите на въглероден диоксид, около 35 % от 

общите емисии на азотни оксиди, 40 % от емисиите на летливи органични съединения 

и оловни аерозоли вследствие използването на оловни бензини.  

Увеличения инвеститорски интерес в региона, многото строителни обекти и 

дейностите свързани с тяхното изграждане също са фактори за влошаване качеството 

на въздуха. 

Основни източници на шумово натоварване са автомобилният транспорт, 

промишлените предприятия и строителните дейности. В общината не се осъществява 

контрол за нивото на шум.  

Липсата на пречиствателни съоръжения и заустването на отпадъчните води от 

канализацията директно в реките и деретата, води до постоянно натоварване на водните 

течения с органични замърсители. Основен проблем и е и липсата на изградени 

пречиствателни съоръжения в населените места. 

Според общинската програма за опазване на околната среда в Община Елин 

Пелин 2014-2017 г., потенциални замърсители на територията на Община Елин Пелин, 

при неспазване на нормативните изисквания, съгласно Закона за водите са: „Верила 
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Лубрикантс”АД, „Макро Би Индустриз” ООД, „Баумит България” ЕООД, „Шамот Ел 

Пе 2007” ООД, „Мина Чукурово”АД, „БКС Строител” ЕООД.  

 

Обект Източници на замърсяване 

„Мина Чукурово”АД заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект р. Габра 

„Солид-55” ООД заустване на отпадъчни водиот обект „ЛПСОВ на предприятие за 

производство на врати с администрация”, гр. Елин Пелин в 

повърхностен воден обект р. Лесновска 

„Голф клуб” ЕООД заустване на отпадъчни води от обект „ЛПСОВ към голф игрище – с. 

Равно поле” в р. Янещица, десен приток на р. Лесновска 

„Пътприбор” ООД заустване на отпадъчни води  

от обект „Цех за производство на битумни емулсии и полимербитуми” 

с. Нови хан в повърхностен воден обект р. Лесновска 

„Интерскай” ЕООД заустване наотпадъчни води от обект „ЛПСОВ на летище Лесново”, в 

повърхностен воден обект р. Липец, ляв приток на р. Лесновска  

„Баумит България”ЕООД водоползване и заустване в улична канализация посредством 

съществуващо канално отклонение 

„Индустриален парк Елин 

Пелин“ АД 

заустване на отпадъчни води от обект в процес на проектиране и/или 

строителство „Канализационна система за битово отпадъчни води и 

дъждовни води от Складово-производствена зона Елин Пелин“ 

„Сентрал Парк 1” ЕООД заустване на отпадъчни води от обект:”ЛПСОВ на вилно селище”, 

находящ се в м. „Милковица“ землището на село Нови хан в 

повърхностен воден обект р. Търнавска 

„Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД 

заустване на отпадъчни води от обект „Селищна канализация – с. 

Доганово” в повърхностен воден обект р. Лесновска 

„Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД 

заустване на отпадъчни води от обект „Селищна канализация – гр. 

Елин Пелин” в повърхностен воден обект р. Лесновска 

Източник: Oбщинска програма за опазване на околната среда на Oбщина Eлин Пелин 2014 – 2017 
 

Земеделските земи в община Елин Пелин се характеризират със средна 

замърсеност с тежки метали и повишена радиоактивност. В зависимост от степента на 

замърсеност на територията на общината може условно да се раздели на четири района:  

 1-ви район - земи с ниско съдържание на тежки метали и неметали, но с 

повишена бета-радиоактивност. Това са земите южно от село Нови хан и 

западно от с.Лесново.  

 2-ри район - земи с ниски до средни количества на тежки метали и 

неметали и  повишена бета – радиоактивност - земите разположени между 

с.Равно поле,  гр.Елин Пелин, с.Нови хан и с.Голяма Раковица.  

 3-ти район - земи характеризиращи се с високо съдържание на тежки 

метали и  висока обща и бета - радиоактивност. Районът включва земите 

източно от с.Потоп, с.Елешница, с.Столник и гр.Елин Пелин. Към този район се 

отнася и землището на с.Габра, което не е замърсено с тежки метали и неметали, 

но се отличава с много висока обща и бета-радиоактивност.  

 4-ти район – земи, които са силно замърсени с тежки метали и неметали, 

силно са запрашени и се характеризират с висока обща и бета-радиоактивност. 

Районът включва земите северно от линията гр.Елин Пелин - с.Равно поле и 

достига до връх Мургаш.  
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Отчетените стойности на тежки метали в землищата на територията на община 

Елин Пелин надвишават пределно допустимите концентрации между 0,5-1,5 пъти. 

За общината е характерно разпространение на засолени почви на голяма площ от 

територията. 

С ПМС №30/10.03.1993 г. са определени екологично замърсени земи с постоянен 

източник на замърсяване:  

 “Кремиковци” АД - 7900 дка., замърсени с олово.  

 Землище на с.Григорево – 1900 дка.  

 Землище на с.Елешница –2100 дка.  

 Землище на с.Столник – 1800 дка.  

 Землище на с.Мусачево – 2100 дка. 

Много малка част от територията на община Елин Пелин е включена в 

защитените зони в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000: 1,9% от 

територията на общината попада в Защитени зони по Директивата за птиците, а 2,0% от  

територията на общината попада в Защитени зони по Директивата за местообитанията: 

Защитена зона “ Долни Богров-Казичене”, Защитена зона “Етрополе-Байлово” и 

Защитена зона “ Средна гора”. Землището на с.Равно поле попада в обхвата на 

защитена зона „Долни Богров-Казичене”; землището на с. Голема Раковица - в 

защитена зона „Етрополе - Байлово” и защитена зона „Средна гора”; землището на с. 

Огняново - в защитена зона „Етрополе - Байлово”. 

За защитена територия е обявен “Елешнишки манастир” – с. Елешница с площ 35 

дка. Според данни от РИОСВ в общината има само 1 защитено дърво. 

Генерираните твърди битови отпадъци от територията на община Елин Пелин се 

извозват за депониране на регионално депо в землището на Горна Малина. Капацитетът 

на регионалното депо за неопасни отпадъци възлиза на 12365 т/год. За перида 2009-

2013 г. количеството на депонираните битови отпадъци намалява с около 6%. 

 
Таблица 5.1. Количество депонирани битови отпадъци  

Година Количество 

2009г. 10246.52т 

2010г. 10993.79т. 

2011г. 10365,52т. 

2012 г. 10109.59т. 

2013 г. 9595.32т. 

Източник: Oбщинска програма за опазване на околната среда на Oбщина Eлин Пелин 2014 – 2017 

В сферата на опазване на околната среда Община Елин Пелин има следните 

разработени и приети планови и програмни документи, правилници и наредби: 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за 

периода 2008 – 2012 г. 

 План за енергийна ефективност на Община Елин Пелин 2012-2015г. 
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 Наредба № 2 за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на Община Eлин Пелин 

 Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на 

Община Елин Пелин 

 Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин 

Пелин 

  



 
Оперативна програма  

"Административен капацитет" 
www.opac.government.bg 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен 

капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" 

52 

Схема Защитени територии в Община Елин Пелин 
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6. Административен капацитет 

Административната дейност е концентрирана предимно на територията на 

общинския център – град Елин Пелин. 

Общинският съвет и общинската администрация на Община Елин Пелин 

организират и осъществяват дейността си въз основа на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

Ръководството на общината е представено от кмет, трима заместник кметове и 

секретар, отдел по ъвтрешен одит, кметове на населени места и кметски наместници. 

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането 

на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове, организира 

дейността на общинската администрация; отговаря за условията на работа на 

служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите; 

организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив и т.н.  

Общата администрация е организирана в две дирекции: Дирекция 

“Административно – правно обслужване” и Дирекция “Финансово – стопански 

дейности” и четири отдела: Отдел “Устройство на територията и контрол на 

строителството”; Отдел „Общинска собственост, гори и екология”; Отдел 

„Инвестиционна политика и проекти“ и Отдел „Образование, култура и социални 

дейности”. 

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, 

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи, назначава 

и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, 

ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и 

служителите в общинската администрация. Също така, той организира изпълнението на 

общинския бюджет, организира изпълнението на дългосрочните програми, утвърждава 

устройствения правилник на общинската администрация. 

В състава на община Елин Пелин влизат следните кметства: с.гара Елин Пелин, 

с.Нови хан, с.Лесново, с.Равно поле, с.Габра, с.Мусачево, с.Петково, с.Столник, 

с.Доганово, с.Голема Раковица, с.Елешница, с.Григорево, с.Чурек. 

Общинските съветници са 21 на брой. Начело на Общинския съвет- Елин Пелин 

стои председател, който свиква съвета на заседание и ръководи подготовката на 

заседанията на съвета, ръководи заседанията на съвета, координира работата на 

постоянните комисии, подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета 

пред външни лица и организации.  

Постоянните комисии на Общински съвет-Елин Пелин са 7 на брой, като всеки 

общински съветник участва най-малко в състава на две:  

 ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и 

горско стопанство” със 7-членен състав;  

 ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества 

с общинско участие в капитала” с 5-членен състав;  
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 ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и 

транспорт” със 7-членен състав;  

 ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и 

социални дейности” със 7-членен състав;  

 ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” 

със 7-членен състав;  

 ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие” със 7-членен състав;  

 ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” със 7-

членен състав.  

Отчита се добра усвояемост на безвъзмездните средства и добро управление на 

проектите, видно от информацията, изнесена в Информационната система за 

управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).  

Към 15.05.2011 г. са сключени 17 договора с 13 различни бенефициенти от 

Община Елин Пелин за безвъзмездна помощ по оперативните програми на обща 

стойност 11 149 298 лева, а Община Елин Пелин има сключени 5 договора на обща 

стойност 7 822 063 лв. 

За периода 2007-2013г. успешно е приключен 1 проект за развитие на 

административния капацитет в общината - "Междурегионално сътрудничество и обмен 

на най-добри практики между община Крема(Италия) и община Елин Пелин". В 

резултат от този проект са обменени идеи, знания и ноу-хау в транспортната сфера и 

сферата на ИКТ и е изграден уебсайт за обмяна на добри практики в гореспоменатите 

области. Към момента в общината са регистрирани и в процес на изпълнение 3 проекта 

за повишаване на административния капацитет – „Организационно развитие на 

Община Елин Пелин“, „Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики 

в Община Елин Пелин“ и „Повишаване на професионалната компетентност на 

служителите на община Елин Пелин“, като в резултат от тяхната реализация ще се 

повиши качеството и ефективността на предлаганите административни услуги и ще се 

оптимизира процеса на провеждане на качествени политики. 

Укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, 

наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса, НПО и ядрата на 

науката са от съществено значение за реализирането на политиката за регионално 

развитие на територията на Община Елин Пелин и за привличането на безвъзмездни 

средства от източници, алтернативни на общинския бюджет. 

 

7. SWOT анализ  

 

Силни страни Слаби страни 

- значително по-благоприятно положение 

на фона на други общини от областта  

- попада в зоната на активно влияние на 

столичния град, в която се 

осъществяват взаимодействия между 

- Слабо развитие туристическа 

инфраструктура 

- Естественият прираст се запазва 

отрицателен 

- През последните години трудоспособното 
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градските и селските територии и 

основните трудови пътувания  

- Попада в район за слаба целенасочена 

подкрепа според Областна стратегия за 

развитие на Софийска област 2014-2020 

- в общината функционират 

структороопределящи за икономиката 

на Софийска област предприятия с 

голям дял на преките чуждестранни 

инвестиции 

- Общината се е утвърдила като 

промишлен център 

- Изградена инфраструктура за 

реализация в сектора на услугите 

/логистични бази, транспортна 

инфраструктура/ 

- Развита икономика и голям брой 

функциониращи предприятия, 

произвеждащи продукция, както за 

вътрешния пазар, така и за износ 

- Реализирани проекти в частния сектор 

за насърчаване на развитието на 

малките и средни предприятия по 

отношение на технологична 

модернизация в промишлеността, 

изграждане на специални преработващи 

инсталации, повишаване на 

информационната сигурност, 

повишаване на 

конкурентоспособността и въвеждане 

на международни стандарти, въвеждане 

на иновативни технологии 

- добре развит ловен туризъм, 

благодарение на добре поддържаните и 

с традиции ловни стопанства 

- първото открито в България голф-

игрище, привличащо много 

чуждестранни гости 

- През последните години се наблюдава 

намаляване на броя на регистрираните 

безработни 

- активно се работи по програми и 

проекти за създаване на временна и 

постоянна заетост на населението  

- развити социални услуги 

население намалява за сметка на 

подтрудоспособното и 

надтрудоспособното 

- 54,7% са всекидневни трудови мигранти 

- негативни тенденции по отношение 

равнищата на заетост и безработица 

- постоянна тенденция на ръст в равнището 

на безработицата 

- недостатъчно изградена и модернизирана 

бизнес-инфраструктура 

- слабо проучени, експонирани и 

социализирани паметници на културата 

- значителни стойности на антропогенно 

натоварване и влошени качества на 

атмосферния въздух 

- В общината не се осъществява контрол за 

нивото на шум 

- Отчетените стойности на тежки метали в 

землищата на територията на община 

Елин Пелин надвишават пределно 

допустимите концентрации между 0,5-1,5 

пъти 

- слаба усвоеност на туристическите 

ресурси и потенциали 

- слабо развитие на туризма и 

туристическия маркетинг 

- общината няма изграден международен 

имидж на туристическа дестинация  
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- реализирани проекти в сферата на 

социалното подпомагане 

- развита система на здравеопазване 

- увеличаване броя на децата в детските 

градини и броя на учениците в 

училищата  

- реализирани множество интервенции за 

обновяване на образователната 

инфраструктура  

- внедрени мерки за енергийна 

ефективност и осигурено ново 

оборудване в образователната 

инфраструктура  

- голям брой недвижими културни 

ценности, сред които и такива с 

национално значение 

- функциониращи културни институции 

- сериозен напредък в развитието на 

културните обекти и дейности на 

територията на общината 

- изградени спортни обекти и 

съоръжения 

- реализирани проекти в сферата на 

инфраструктурата за ВИК 

- през Община Елин Пелин преминават 

основните транспортни връзки на 

страната 

- в близост до с.Лесново има изградено 

летище 

- извършени строителни ремонти 

дейности за подобряване на 

техническата инфраструктура 

- Увеличения инвеститорски интерес в 

региона 

- количеството на депонираните битови 

отпадъци намалява с около 6%. 

- отчита се добра усвояемост на 

безвъзмездните средства и добро 

управление на проектите 

Възможности Заплахи 

- превръщане в транспортно-логистичен 

център 

- повишаване на административния 

капацитет 

- привличане на чужди инвестиции  

- влошаване и нестабилност на 

икономическите характеристики 

- засилване на емиграцията и загуба на 

работна сила 

- намаляване на инвестициите за 
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- разкриване на нови работни места 

- реализиране на проекти за създаване на 

временна и постоянна заетост на 

населението 

- насърчаване на раждаемостта 

- развитие на човешкия потенциал, чрез 

инвестиции в квалификация и обучение  

- повишаване икономическата активност 

и интеграция на уязвими групи и 

неактивни лица на пазара на труда 

- осигуряване на качествено 

мултикултурна образователна среда 

- създаване на културно-информационни 

центрове 

- развитие на културата и спорт 

- устойчиво и балансирано развитие  

обновяване и модернизиране на 

инфраструктурата 

- намаляване на производството  

- нарастване дела на безработните и 

социално слабите  

- неоползотворяване на туристическия 

потенциал 

- недостатъчно модели и стимули за 

развитие на общината и 

административния капацитет 

- недостатъчно ясни отговорности, 

публичност и прозрачност на процесите 

за развитието на общината 

- неефективна система за отчитане на 

дейностите, мониторинг и контрол на 

заложените проекти в бъдеще 

- неспазване на заложените срокове и 

поетите ангажименти 

- недостатъчна информация за възникнали 

проблеми и навременна намеса за 

тяхното отстраняване 

 

 

8. Резюме на основните изводи  

 

Община Елин Пелин притежава значими ресурси за решаване на основните 

проблеми и постигане на ефективно устойчиво икономическо развитие: доброто 

местоположение, културно-исторически ценности, доброто образователно равнище на 

населението и други. Анализът на социално-икономическия профил на общината 

показва, че въпреки реализираните проектни дейности за подобряване на техническата 

инфраструктура, обновяване на образователната, социалната и културната 

инфраструктура, все още съществуват проблеми като отрицателен естествен прираст, 

безработица, замърсяване и акустично натоварване на средата. 

Необходими са адекватни мерки по отношение на развитието на 

инфраструктурата: рехабилитация на общинската пътна и ВИК мрежа, опазване и 

експониране на културното наследство, развитие на иновации и повишаване на 

административния капацитет. 

Необходимо е подобряване на социално-икономическата ситуация и постигане на 

интегриран устойчив икономически растеж. За реализирането на тази задача е 

необходимо в стратегията за развитие на общината за следващия програмен период 

2014-2020 г. да бъдат планирани дейности, насочени именно към динамично развитие, 

конкурентоспособност, опазване на природни и културни ценности и оклната среда, 

инфраструктурно развитие и развитие на човешките ресурси. 
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Необходим е сериозен фокус на усилия за диверсифициране на туристическия 

продукт, развитието на атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен 

туризъм.  

В тази посока е формулирана и стратегията за развитие на общината до 2020 г. 

Общината се характеризира с повече силни страни отколкото слаби и с повече 

възможности отколкото заплахи. Следователно е необходима агресивна стратегия, 

насочена към използване на благоприятните възможности за развитие на силните 

страни /потенциалите/. 

 

 
IV. Стратегия за развитие на Община Елин Пелин за периода 2014-2020 

Общата европейска стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. задава 11 

тематични цели за следващия програмен период, а именно: научни изследвания и 

иновации, информационни и комуникационни технологии, конкурентоспособност на 

малките и средни предприятия, нисковъглеродна икономика, адаптация към промените 

на климата, околна среда, устойчив транспорт, заетост и мобилност на труда, социално 

включване и борба с бедността, образование и учене през целия живот, повишаване на 

административния капацитет. По този начин е очертана желаната посока на бъдещото 

развитие на европейските региони и възможностите за европейско финансиране до 

2020 г. 

Стратегията на Общинския план за развитие на Община Елин Пелин за периода 

2014-2020 г. е формулирана в следствие на: 

- изведените основни проблеми от анализа на икономическото и социалното 

развитие на общината 

- SWOT анализа 
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- идентифицираните потенциали за развитие на общината 

- изискванията на нормативните документи в сферата на регионалното развитие 

- стратегическата рамка на европейските, националните, регионалните, 

областните и местните стратегически и планови документи за стратегическо планиране 

и програмиране на регионалното развитие 

Стратегията на Общинския план за развитие на Община Елин Пелин за периода 

2014-2020 г. отразява принципите, целите и приоритетите, заложени в по-горе 

описаните документи: 

• интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

• създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 

• подпомагане развитието на вътрешния потенциал на местната икономика 

и пазари 

• развитие на местния пазар на труда 

• подкрепа на устойчивото развитие на местната общност и територията 

• повишаване качеството на човешкия капитал и засилване връзката с 

пазара на труда 

• насърчаване развитието на иновации и повишаване 

конкурентоспособността 

• подобряване качеството на физическата среда  

• социално развитие 

• опазване на околната среда и действия по изменението на климата 

• изграждане и подобряване на инфраструктура 

• съхраняване на природното и културно богатство 

• повишаване ефективността на администрацията 

Въпреки проблемите и заплахите пред които е изправена, община Елин Пелин 

трябва да се стреми към положителни перспективи за развитие. В тази посока е 

представена и визията за развитие на общината в периода 2014-2020 г. 

 

Визия: „Община Елин Пелин - привлекателен за инвестиции, проспериращ 

туристически и логистичен център, качествена жизнена и околна среда, 

съхранени богатства и квалифицирани човешки ресурси“ 

 

Община Елин Пелин ще се старае да затвърди позициите си на привлекателен за 

инвестиции логистичен център на първо място чрез засилване конкурентоспособността 

на икономиката, ключов фактор за което е повишаване привлекателността за бизнеса, 

достигане високи нива на заетост, развитие на човешките ресурси, чрез повишаване 
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образователното равнище на местните жители. За тази цел е необходимо да се развива 

качеството на местните учебни заведения и да се насърчи процеса на обучение на 

възрастни през целия живот. Ефективността на тази стъпка е условно подобряване на 

комуникацията и сътрудничеството между предприятията, училищата и институциите 

на публичната администрация. 

Община Елин Пелин трябва да се превърне в просперираща община с чиста и 

съхранена околна среда и местни ресурси. 

В следващите седем години общината ще положи и усилия за стимулиране 

живота на населението и подобряване на социалния профил на жителите. Ето защо е 

необходимо повишаване привлекателността на територията за младите хора и подобрен 

достъп до културни, спортни и социални събития, обновяване на техническата 

инфраструктура и средата за обитаване и отдих.  

Общината ще използва своите потенциали и своите природни и културни 

богатства за по-нататъшното развитие на туризма. Целта е не само опазване и 

експониране на ценностите, но и разширяване асортимента от елементи на 

туристическата инфраструктура, популяризиране, маркетинг и реклама на 

дестинацията. 

От особена важност е участието на местните жители в процесите на бъдещото 

развитие, публичност и прозрачност, както и развитие на партньорство между частния 

и публичния сектор. В този дух е важно да се създадат условия за информираност на 

населението, засилване чувството на принадлежност и отговорност.  

За благосъстоянието на местните жители и гости, местната администрация се 

стреми към равенство, социално приобщаване и развитие на социалните услуги. 

Едновременно с това ще се положат и усилия за повишаване на административния 

капацитет и качеството на човешките ресурси, гъвкави и прозрачни методи на 

управление и партньорство. Само по този начин общината ще постигне заложената 

визия и ще отговори на съвременните предизвикателства и целите и приоритетите на 

европейските, националните, регионалните и областните стратегически и планови 

документи. 

 

Визията очертава представата за крайния желан резултат от усилията на всички 

участници в развитието на общината и е формулирана с широко гражданско участие. 

Обективните фактори и стимули за такова развитие са: 

- благоприятно положение на фона на други общини от областта  

- попада в зоната на активно влияние на столичния град, в която се 

осъществяват взаимодействия между градските и селските територии и основните 

трудови пътувания  

- функциониращи структороопределящи за икономиката на Софийска 

област предприятия с голям дял на преките чуждестранни инвестиции 

- утвърден промишлен център 

- изградена инфраструктура за реализация в сектора на услугите 

/логистични бази, транспортна инфраструктура/ 
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- развита икономика и голям брой функциониращи предприятия, 

произвеждащи продукция, както за вътрешния пазар, так и за износ 

- реализирани проекти в частния сектор за насърчаване на развитието на 

малките и средни предприятия по отношение на технологична модернизация в 

промишлеността, изграждане на специални преработващи инсталации, повишаване 

на информационната сигурност, повишаване на конкурентоспособността и 

въвеждане на международни стандарти, въвеждане на иновативни технологии 

- добре развит ловен туризъм, благодарение на добре поддържаните и с 

традиции ловни стопанства 

- първото открито в България голф-игрище, привличащо много 

чуждестранни гости 

- намаляване броя на регистрираните безработни 

- реализирани програми и проекти за създаване на временна и постоянна 

заетост на населението  

- развити социални услуги 

- реализирани проекти в сферата на социалното подпомагане 

- развита система на здравеопазване 

- увеличаване броя на децата в детските градини и броя на учениците в 

училищата  

- реализирани множество интервенции за обновяване на образователната 

инфраструктура  

- внедрени мерки за енергийна ефективност и осигурено ново оборудване в 

образователната инфраструктура  

- голям брой недвижими културни ценности, сред които и такива с 

национално значение 

- функциониращи културни институции 

- сериозен напредък в развитието на културните обекти и дейности  

- изградени спортни обекти и съоръжения 

- реализирани проекти в сферата на инфраструктурата за ВИК 

- преминаващи основни транспортни връзки на страната 

- изградено летище 

- извършени строителни ремонти дейности за подобряване на техническата 

инфраструктура 

- увеличен инвеститорски интерес в региона 

- добра усвояемост на безвъзмездните средства и добро управление на 

проектите 

Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието: 

- слабо развитие туристическа инфраструктура 

- отрицателен естествен прираст  

- намаляване на трудоспособното население за сметка на 

подтрудоспособното и надтрудоспособното 

- 54,7% от работещите - всекидневни трудови мигранти 

- негативни тенденции по отношение равнищата на заетост и безработица 

- постоянна тенденция на ръст в равнището на безработицата 
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- слабо проучени, експонирани и социализирани паметници на културата 

- значителни стойности на антропогенно натоварване и влошени качества 

на атмосферния въздух 

- липса на контрол върху нивото на шум 

- отчетените стойности на тежки метали в землищата на територията на 

община Елин Пелин надвишават пределно допустимите концентрации  

- слаба усвоеност на туристическите ресурси и потенциали 

- липса на изграден международен имидж на туристическа дестинация 

Необходими са усилия за мобилизиране на местните ресурси и потенциал и 

следване на подходяща стратегия с стимулираща позиция по отношение на 

инфраструктурата и стабилизираща позиция по отношение на демографските процеси и 

териториите в упадък.  

Ето защо главната цел на Общинския план за развитие на Община Елин Пелин за 

периода 2014-2020 г. е: 

„Превръщане на Община Елин Пелин в икономически просперираща 

територия с чиста околна среда и модерна инфраструктура“ 

За постигане на главната цел са формулирани две стратегически цели.  

Стратегическа цел 1: Приобщаваща и обновена физическа среда 

Първата стратегическа цел е насочена към балансирано териториално развитие и 

усъвършенстване на инфраструктурата, както и към повишаване комфорта на 

обитаване и рекреация за местните жители и посетители на общината. Първата 

стратегическа цел е в синхрон с европейските, националните, регионалните, областните 

и местните стратегически и планови документи. 

Стратегическата цел отразява целите и приоритетите на Стратегия „Европа 2020“, 

насочени към устойчив и приобщаващ растеж. 

Съответствие съществува по отношение на третия приоритет на Национална 

програма за развитие на България 2020, насочен към постигане на устойчиво 

интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал, втория 

приоритет – за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Както 

и по отношение на седмия приоритет, свързан с енергийна сигурност и повишаване на 

ресурсната ефективност. Стратегическата цел има пряко отношение към фактора за 

растеж „инфраструктура“, определен от НПР БГ 2020. 

Синхрон се наблюдава и с “Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020”, 

в който като териториални приоритети са изтъкнати: полицентрично и балансирано 

териториално развитие и насърчаване на интегрираното развитие в градовете, селските 

и специфичните региони. 

Според Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г., 

изграждането на качествена селищна среда, гарантираща благоприятно социално-

икономическо и екологично развитие, е приоритетна задача пред интегрираните 

политики на регионално развитие и териториално устройство. Синхрон се наблюдава и 

по отношение на визията на НСРР, която в първата си част залага: „Българските райони 
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– привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на 

устойчив растеж“. 

Връзката с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 се 

постига най вече по отношение на третата стратегическа цел на документа: 

“Пространствена свързаност и достъп до услуги” или развитие на националната 

техническа и социална инфраструктура за подобряване на пространствената свързаност 

на районите и урбанистичните центрове и достъпа до образователни, здравни, социални 

и културни услуги.  

Стратегическа цел 1 на ОПР на община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. е в 

синхрон и с визията на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 

планиране 2014-2020 г., един от основните аспекти на която е „подобрена жизнена 

среда“. Връзката се подсилва и от една от стратегическите цели на регионалния план, 

насочена към «Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и 

укрепване на връзките между градските центрове и селските райони“, и по конкретно 

от втория и третия приоритет към нея: „Развитие на техническата инфраструктура“ и 

„Опазване и подобряване на състоянието на околната среда“. 

Стратегическата цел има пряко отношение за постигане визията на Областната 

стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2020 г.: „Постигане на 

устойчиво интегрирано и вътрешно балансирано териториално развитие на Софийска 

област.“ 

Не на последно място, стратегическата цел отразява настъпилите съществени 

промени в социално-икономическото, екологичното и инфраструктурното развитие на 

общината и препоръките на Междинната оценка за изпълнението на ОПР на Община 

Елин Пелин 2007-2013. 

Към стратегическа цел 1 са изведени два приоритета, а именно: 

Приоритет 1: Модернизиране на средата  

Приоритет 2: Социално приобщаване 

 

 

Стратегическа цел 2: Административен капацитет и икономически 

просперитет 

Втората стратегическа цел е насочена към развитието на конкурентоспособна 

икономика, развитие на мастния икономически потенциал, високи нива на заетост и 

стимулиране на предприемачеството. Естествено тези амбициозни цели ще могат да 

бъдат единствено чрез качествено и ефективно управление и стимулирано местно 

развитие. За да се постигне икономически подем са необходими инвестиции както в 

икономическа база, така и в експониране и опазване на културните ценности и местни 

забележителности, фактор за развитието на туризма и генериране на нови приходи в 

местната икономика. Необходимо е внедряване на иновации и популяризиране на 

дестинацията чрез съвременните модели на информационното общество, както и 

въвличане на участници от всички сфери на живота в общината в процесите на 

бъдещото развитие, повече ангажираност, публичност и прозрачност за едно още по-

добро управление. 
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Втората стратегическа цел е в унисон със Стратегия „Европа 2020“, която 

приоритетно насърчава развитието на икономика на знанието и иновациите. 

Синхрон се наблюдава и по отношение на Националната програма за развитие 

„България 2020“ която акцентира върху повишаване качеството на човешкия капитал, 

засилване връзката с пазара на труда, насърчаване развитието на иновации, повишаване 

конкурентоспособността и ефективността на администрацията. 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 също поставя във фокус 

постигането на ускорен икономически растеж и високи нива на заетост. 

Един от аспектите на визията на Национална концепция за пространствено 

развитие 2013-2025 е насочен към развитие на културната и туристическата 

инфраструктура и интелигентен икономически растеж. Шестата стратегическа цел на 

документа: “Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации” е в пряка връзка с 

формулираната втора стратегическа цел.  

Стратегическата цел отразява и целите и приоритетите на Регионалния план за 

развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020, някои от които са пряко 

насочени към постигане на устойчив икономически растеж, конкурентоспособност, 

инвестиционна атрактивност и укрепен човешки ресурс.  

Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 също поставя 

особен акцент върху стимулиране на икономическото развитие и повишаване на 

административния капацитет. 

Не на последно място, стратегическата цел отразява настъпилите съществени 

промени в социално-икономическото, екологичното и инфраструктурното развитие на 

общината и препоръките на Междинната оценка за изпълнението на ОПР на Община 

Елин Пелин 2007-2013. 

 

Към стратегическа цел 2 също са очертани два приоритета, а именно: 

Приоритет 3: Развитие на икономиката и човешките ресурси 

Приоритет 4: Добро управление и развитие на партньорства 

Към всяка от стратегическите цели, съгласно методическите указания на МРРБ от 

2011 г. за разработване на Общински планове за развитие /2014-2020/, са формулирани 

приоритети в различните сфери, в които трябва да бъдат насочени усилията през 

следващия програмен период. 

Специфични цели към Приоритет 1. „Модернизиране на средата“ са:  

1.1. Модернизирана техническа инфраструктура и чиста околна среда 

1.2. Обновяване на средата за живот и отдих 

1.3. Обновяване на културната инфраструктура и валоризация на 

културното наследство 

Специфични цели към Приоритет 2. „Социално приобщаване“ са: 

2.1. Развитие на социалната инфраструктура 
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2.2. Социална интеграция и качествени социални услуги 

Специфични цели към Приоритет 3. „Развитие на икономиката и човешките 

ресурси“ са: 

3.1. Иновации и усъвършенстване на икономическата база 

3.2. Заетост и предприемачество 

3.3. Развитие на туристическата инфраструктура и промоция на 

туризма 

Специфични цели към Приоритет 4. „Добро управление и развитие на 

партньорства“ 

4.1. Повишаване на административния капацитет 

4.2. Развитие на партньорства в приоритетни области  

4.3. Осигуряване на планова и информационна обезпеченост 

Към всяка една от специфичните цели е избран набор от проекти, с реализацията 

на които ще се постигнат стратегическите цели, а от там и визията и главната цел на 

Общинския план за развитие на Община Елин Пелин до 2020 г. 
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Схема: Онагледяване връзката между Визията, стратегическите цели, 

приоритетите, специфичните цели и проектите 
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V. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за 

реализацията на ОПР 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за 

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

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

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация.  

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за 

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

разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в 

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

включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и 

привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни 

помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни средства и разходи, 

които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще допринасят за 

развитието й през периода до 2020 г.  

Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:  

 определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през 

периода до 2020 г.,  

 общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;  

 източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието 

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

включени в конкретна програма за реализация на плана;  

 относителния дял на предвидените средства по източници на 

финансиране в общата  

 сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.  

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 

на приоритетите на плана, включват три групи финансови източници:  

 местни публични източници: общински бюджет, общински или други 

местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);  

 външни публични източници: централния (републиканския) бюджет, 

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

земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – 

банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови 

институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и 

др. публични финансови източници;  

 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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Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализацията на ОПР 

Период 

2014-2020 

Местно публично 

финансиране 
 Външно публично финансиране 

Частно 

финансиране 
 

Приоритет 
Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

Общ 

дял 

(%) 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове 

на ЕС (1-

4) 

Общ 

дял 

(%) 

Други 

източници 

Общ 

дял 

(%) 

Фондове, 

фирми 

Общ 

дял 

(%) 

ОБЩО 

/хил.лв/ 

Приоритет 1 4876  5 9751 10 81616 83,7 1300 1,3   97510 

Приоритет 2 598  5 11950 10 10157 85     11950 

Приоритет 3 71  0,1 71 0,1 60775 85   10583 14,8 71500 

Приоритет 4 772  5 1545 10 13133 85     15450 
* 1 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР); 2 Европейски социален фонд (ЕСФ); 3 Кохезионен фонд (КФ); 4 Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР);   
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Индикативна финансова таблица на проектите, включени в ОПР, вкл. разпределение на финансовите ресурси по години за 

периода 2014-2020 г. 

Приоритет 1. „Модернизиране на средата“ Разпределение на средствата по години 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1. Изграждане и рахабилитация 

на водоснабдителни и 

канализационни мрежи във 

всички населени места 

ОПОС/ ПРСР 36000 5400 12600 12600 5400       

1.1. Изграждане на пречиствателни 

станции за питейни води 

/гр.Елин Пелин, с.Гара Елин 

Пелин, с.Нови Хан, с.Габра, 

с.Мусачево, с.Петково, 

с.Лесново 

ОПОС/ ПРСР 9000 1350 3150 3150 1350       

1.1. Изграждане и рехабилитация 

на уличната мрежа в 

населените места / с.Голяма 

Раковица, с.Доганово, 

с.Лесново, с.Нови Хан/ 

ПРСР 2000   250 750 750 250     

1.1. Газифициране на населените 

места /с.Гара Елин Пелин, 

с.Нови хан, с.Мусачево, 

ПРСР 5 000   750 1750 1750 750     
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с.Равно поле, с.Григорево/ 

1.1. Ремонт на ж.п.надлеза в с.Гара 

Елин Пелин 

Общински 

бюджет 
3000     1500 1500       

1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на 

отводнителната система в 

с.Нови хан 

ПРСР 1500   500 1000         

1.1. Ремонт на моста в с.Габра ПРСР 1800    900  900         

1.1. Изграждане на ПСОВ /с.Равно 

поле, с.Нови хан, с.Столник, 

с.Лесново/ 

ОПОС 4200   630 1470 1470 630     

1.1. Изграждане на пътна връзка 

Равно поле-Елин Пелин извън 

населените места 

ПРСР 1800     900 900       

1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на общинска 

пътна мрежа 

- пътя „Побит камък“ в 

с.Крушовица 

- пътя Елешница – Потоп 

- пътя Жерково-Чурек 

- пътя Доганово-Караполци 

ПРСР 4400   660 1540 1540 660     
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1.1. Мерки за управление на риска 

от наводнения и замърсяване 

на речните корита 

ОПОС 2300  1000 1300     

1.1. Подкрепа за възстановяване на 

инфраструктура с причинени 

щети, в следствие на 

наводнения и други природни 

бедствия 

ОПОС 3000 428 428 428 432 428 428 428 

1.1. Създаване на организация за 

разделно събиране на 

отпадъци 

ОПОС 2500 357 357 358 357 357 357 357 

1.1. Увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския 

потенциал 

ПРСР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

1.1. Въвеждане на системи за 

ранно предупреждение за 

превенция на пожарите в 

горите  и в земеделските земи 

ПРСР 500 100 200 200         

1.1. Подобряване на устойчивото 

стопанисване на горите, чрез 

увеличаване дела на 

огледаните сечи 

ПРСР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

1.2. Разширяване базата на ОПНОИР 250     250         
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детската градина и училището 

в с.Нови хан 

1.2. 

Благоустрояване на зелените 

пространства в населените 

места 

ПРСР 2100       700 700 700   

1.2. 

Създаване на качествена и 

достъпна градска среда в 

гр.Елин Пелин 

ПРСР/ОПРР 600       300 300     

1.2. 
Изграждане на спортна 

инфраструктура в с.Петково 
ПРСР 200         200     

1.2. 

Рехабилитация на спортни 

обекти и съоръжения – 

стадиона в с.Лесново, с.Равно 

поле 

ПРСР 300       100 100 100   

1.2. 

Изграждане на детски и 

спортни площадки в 

населените места /Лесново, 

Равно поле, Столник, 

Елешница, Доганово, 

Огняново 

ПРСР 450       150 150 150   

1.2. 

Изграждане на обществен 

център за обслужване 

с.Крушовица 

ПЧП 1300         1300     
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1.2. 
Изграждане на сграда за 

кметство в с.Столник 
ПРСР 300         300     

1.2. 
Изграждане на сграда за 

детска градина в с.Столник 
ОПНОИР 300         300     

1.2. 

Ремонт и обновяване на 

кметството в с.Огняново и в 

с.Крушовица 

ПРСР 140           140   

1.2. 

Ремонт и мерки за енергийна 

ефективност на 

административни и 

обществени сгради 

ПРСР 1000       250 500 250   

1.2. 
Изграждане на пешеходни 

зони и велоалеи 
ПРСР 250         100 150   

1.2. 

Обновяване на пешеходните 

пространства в населените 

места 

ПРСР 1600         600 1000   

1.2. 

Ремонт, реконструкция и 

мерки за енергийна 

ефективност в образователна 

инфраструктура /ОУ "Христо 

Ботев" в с.Равно поле; ЦДГ 

"Пчелица" в с.Мусачево; ЦДГ 

"Звездичка" в с.Петково, ЦДГ 

ОПНОИР 5000   500 1000 2500 1000  
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"Славейче" в Лесново, ОУ 

"Св.св.Кирил и Методий" в 

с.Доганово 

1.3. 

Изграждане на църквата 

„Св.Св. Константин и Елена“ в 

с.Гара Елин Пелин 

ПРСР 900     900   

1.3. 

Саниране и обновяване на 

читалищни сгради /в 

с.Доганово, в с.Богданлия, 

с.Огняново 

ПРСР 220    80 140   

1.3. 
Експониране и социализиране 

на културното наследство 
ПРСР 2800    400 1200 1200  

Приоритет 2. „Социално приобщаване“ Разпределение на средствата по години 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1. 

Изграждане на Център за 

настаняване от семеен тип за 

стари хора 

ПРСР 1200   400 800    

2.1. 
Изграждане на хоспис за 

възстановяване 
ПРСР 1350    350 1000   

2.1. 

Разширение на дома за 

възрастни хора в с.Голяма 

Раковица 

ПРСР 500     200 300  
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2.1. 

Развитие на център за 

обществена подкрепа в град 

Елин Пелин 

ПРСР 1400     400 1000  

2.1. 

Ремонт, реконструкция и 

обновяване на ДДЛРГ в 

с.Доганово 

ПРСР 500    500    

2.2. 

Подкрепа за оптимизиране на 

социалните услуги „Социален 

помощник“, Личен асистент“ 

и Домашен социален 

патронаж“ 

ОПРЧР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

2.2. 

Подкрепа за социално 

подпомагане на млади 

родители и многодетни 

семейства 

ОПРЧР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

2.2. 
Подкрепа за подпомагане на 

приемни семейства 
ОПРЧР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

2.2. 

Подкрепа за дома за деца, 

лишени от родителски грижи в 

с.Доганово 

ОПРЧР 210 30 30 30 30 30 30 30 

2.2. 

Развитие на нови и 

разнообразни социални услуги 

за деца и възрастни със 

ОПРЧР 280 40 40 40 40 40 40 40 
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специфични потребности и в 

неравностойно положение и 

самотно живеещи 

2.2. 

Създаване на екипи за 

домашни социални услуги за 

селата по направления 

ОПРЧР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

Приоритет 3. „Развитие на икономиката и човешките ресурси“ Разпределение на средствата по години 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1. Изграждане на икономически 

зони с чисто производство 
ОПИК 14000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

3.1. Изграждане на нова 

инфраструктура за напояване 

и отводняване на земеделските 

земи с цел повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделските стопанства 

ПРСР 5000 1000 2000 2000     

3.1. Подкрепа за поливното 

земеделие в община Елин 

Пелин 

ПРСР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

3.1. Ресурсна ефективност и 

модернизация на МСП 
ОПИК 21000   5000 8000 8000   

3.1. Развитие на иновативни ОПИК 5000    1000 2000 2000  
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технологии в МСП 

3.1. 
Насърчаване на инвестициите 

в с.Мусачево 
ПРСР 4550 650 650 650 650 650 650 650 

3.1. 
Развитие на транспортно-

логистичните дейности 

ПЧП/ частни 

инвестиции 
7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

3.2. 
Програми за заетост на 

ромското население 
ОПРЧР 210 30 30 30 30 30 30 30 

3.2. 

Насърчаване на младежката 

заетост и заетостта на хора 

над 50 години 

ОПРЧР 2800 400 400 400 400 400 400 400 

3.2. 

Преквалификация на кадри с 

цел адаптивност към пазара на 

труда 

ОПРЧР 3200 457 457 457 457 458 457 457 

3.2. 

Осигуряване на заетост и 

достъпна работна среда за 

хора в неравностойно 

положение 

ОПРЧР 1610 230 230 230 230 230 230 230 

3.3. 
Изграждане на обществен 

басейн в с.Равно поле 
ПРСР/ ПЧП 800   300 500    

3.3. 
Изграждане на СПА център в 

с.Равно поле 
ПРСР/ ПЧП 1700    700 1000   
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3.3. 

Изграждане на рекреационни 

центрове 

- рекреационен център до 

минералния извор в 

с.Елешница 

- рекреационен център в 

с.Богданлия 

ПРСР/ ПЧП 3000   1000 1000 1000   

3.3. 

Промоция на туризма и 

маркетинг и реклама на 

дестинацията 

ПРСР 700 100 100 100 100 100 100 100 

Приоритет 4. „Добро управление и развитие на партньорства“ Разпределение на средствата по години 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.1. 

Обучения на административни 

кадри за измененията в 

нормативната уредба 

ОПДУ 210 30 30 30 30 30 30 30 

4.1. 
Развитие на електронна 

администрация 
ОПДУ 180  30 150     

4.1. 
Ново оборудване на 

административните звена 
ОПРЧР 100   20 40 40   

4.1. 

Разработване на ИКТ-

базирани системи за ранно 

предупреждение и известяване 

ОПРСР 150   50 100    
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при бедствия и аварии 

4.2. Подкрепа за развитие на 

спортната дейност в общината  

ПРСР/Общинск

и бюджет 
140 20 20 20 20 20 20 20 

4.2. Обмяна на опит и добри 

практики със съседни общини 
ПРСР 175 25 25 25 25 25 25 25 

4.2. Подкрепа за внедряване на 

нови технологии и 

информационни средства 

ПРСР/ ОПРЧР 160   40 60 60   

4.2. Подкрепа за модернизиране на 

оборудването в 

образователната 

инсраструктура 

ПРСР/ 

ОПНОИР 
1250    250 500 500  

4.2. Модернизиране на 

оборудването в културната 

инфраструктура 

ПРСР 1100    200 450 450  

4.2. Подкрепа за насърчаване 

връзката между 

професионалното обучение, 

науката и бизнеса 

ОПНОИР 1400 200 200 200 200 200 200 200 

4.2. Сътрудничество с бизнеса за 

развитие на стажантски 

програми за млади 

специалисти 

ОПРЧР 4500 642 642 642 648 642 642 642 
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4.2. Организиране на иновативни 

културни и спортни събития в 

партньорство със съседни 

общини 

ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

1400 200 200 200 200 200 200 200 

4.3. Създаване на Местна 

инициативна група и 

стратегия за водено от 

общността местно развитие 

ПРСР 180    30 150   

4.3. Изготвяне на актуални 

подробни-устройствени 

планове на населените места в 

общината 

МИП 1900  100 200 400 700 500  

4.3. 

Разработване на програма за 

управление използването на 

минералните води на с.Нови 

хан 

ОПДУ 80  80      

4.3. 

Разработване на Стратегия за 

устойчиво развитие на 

туризма в Община Елин 

Пелин за периода 2014-2020 г. 

ОПДУ 80  80      

4.3. 
Създаване на актуални 

кадастрални регистри 
ОПДУ 1900  200 500 600 600   

4.3. Създаване на актуален ОПДУ 200   200     
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регистър на паметниците на 

културата в общината 

4.3. 

Изграждане на единна 

информационна система в 

общината свързваща общината 

и кметствата 

ОПДУ 150   50 100    
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Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на 

плана е разработена на базата на макроикономическите показатели за страната и региона и 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината, средносрочните прогнози 

при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по отношение на приходите, 

разходите и субсидиите в общинския бюджет, както и възможностите за използване на 

средствата от фондовете на ЕС.  

Общата сума на заложените проекти и финансови ресурси 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 проекти. 

 

VI. Индикатори за наблюдение и оценка 

Индикаторите представляват количествено и качествено измерване на резултатите и 

въздействието от дадена интервенция. Те са полезен инструмент, с който се проверява 

ефективността и последователността на планираните интервенции, както и на 

осъщественият напредък към постигане на целите, които тези интервенции си поставят. 

Те служат за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на въздействието. Целта е 

да се дефинират индикатори, така че процесът на мониторинг да бъде унифициран, а 

събирането на данни на ниво ОПР – оптимално и ефективно.  

За целта се използват утвърдените от европейската практика инструменти за 

определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати 

и въздействие от прилагането на мерките и проектите в рамките на ОПР. Съобразно 

«Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)” 

е разработена система /матрица/ с индикатори за оценка на ОПР въз основа на събраната 

обективна информация и данни в социално-икономическия и инфраструктурен анализ на 

общината, с цел да отчете напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие по физически и финансови характеристики. Индикаторите представят ключовите 

елементи от същността на ОПР  

За целите на оценката се използват два вида индикатори: индикатори за резултат и 

индикатори за въздействие. Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и 

оценката на изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината.  

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и специфичните цели и постигнатото пряко въздействие. Този вид 

индикатори дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на 

работа на бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели на проекта. Те 

могат да бъдат както с физическо (например - брой), така и с финансово изражение 

(например - разходи). Индикаторите за резултат често нямат непосредствен ефект, който 
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може да се наблюдава веднага след изпълнение на дейността, поради което е приемливо 

да се отчитат при приключване на проекта. Най-често приложимите източници на 

информация за стойността на индикаторите за резултат са проучвания или в случаите на 

обучения – анкетни карти. Друг източник на информация за тези индикатори е 

официалната статистика или базата данни на звеното за човешки ресурси и/или звеното, 

отговорно за счетоводната отчетност. 

Индикаторите за въздействие имат значение за цялостната оценка на ефективността 

и ефикасността на избраната стратегия / политика за устойчиво местно развитие на 

общината за периода 2014-2020 г. Отнасят се до последици, свързани с реализирането на 

ОПР, които надхвърлят непосредствения ефект на плана. Често индикаторите за 

въздействие не могат да бъдат пряко обвързани с реализирането на дадения проект или 

програма, тъй като може да измине сравнително дълъг период от време до тяхната проява. 

Индикаторите служат като инструмент за наблюдение и вътрешна оценка при 

изпълнение на дейностите по проекта. За осигуряване на качествени и ефективни 

индикатори е използвана концепцията за SMART индикатори:  

 Specific – специфични за конкретните проекти и дейности 

 Measurable – измерими, насочени към желано бъдещо състояние и 

количествено определени, така че да позволяват измерване.  

 Achievable – постижими, с възможност за получаване данни за стойността на 

всеки индикатор и в периода на реализация на ОПР 

 Realistic – реалистични, пряко свързани с целта на проекта  

 Timely – съобразени с времето, постигнати в периода на реализация на ОПР 

При разработването на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

изпълнението и въздействието на ОПР (2014-2020 г.) са взети предвид общите индикатори 

в Приложение 6 към методическите указания - „Общи индикатори в областта на 

регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС 

през периода 2014-2020 г.”. 

Разработена е матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР на община 

Елин Пелин през периода 2014-2020 г., която съдържа базова и целева стойност на 

индикаторите. 

 Базовата стройност, определена към началото на периода, дава информация 

за първоначалната стойност, спрямо която индикаторът в последствие се измерва.  

 Целевата стойност, зададена за края на периода на ОПР - 2020 г., 

представлява количествено измерване на целите, които проектът в рамките на ОПР 

си поставя. 

Индикаторите по ОПР се отчитат заедно с подаването на регулярните шестмесечни, 

годишни отчети в общинската администрацията, агенцията по заетостта и др. 
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Информацията позволява да се следи напредъка в изпълнението на ОПР и при 

отчитане на разминаване между планирани и реализирани стойности представлява сигнал 

за възможни проблеми. Според повечето методологии за съставяне и отчитане на 

индикатори, е възможно бенефициентът да не е определил базова стойност за 

индикаторите и в такъв случай тя остава нула. Стойността на базовите индикатори не се 

променя, тъй като служи за целите на сравнение между изходната ситуация преди проекта 

и промените, които са резултат от неговото изпълнение. 
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Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за развитие на община Елин Пелин през периода 2014-2020 

г.  

 

Приоритет, 

специфична 

цел 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Приоритет 1        

СЦ 1.1. 

 

Индикатори 

за резултат 

% газифицирани 

домакинства 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 60 

% обновена ВИК мрежа % 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

Брой изградени ПСПС брой 

Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 7 

Км обновена пътна 

инфраструктура 
км 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 20 

Брой изградени ПСОВ 

брой Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 4 

Индикатори 

за 

% от населението с 

подобрени условия на 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 75 
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въздействие живот 

% от населението с 

подобрен транспортен 

достъп 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

% от населението с 

подобрен достъп до чиста 

питейна вода 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 75 

СЦ 1.2. 

 

Индикатори 

за резултат 

Брой населени места с 

обновени спортни обекти 

брой Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 3 

Брой населени места с 

новоизградени детски и 

спортни площадки 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 6 

Брой модернизирани обекти 

на образователната 

инфраструктура 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 5 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от населението, 

използващ новоизградените 

детски и спортни площадки 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 35 

% от населението, ползващ 

подобрената материална 

база в образователните 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 15 
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обекти 

СЦ 1.3. 

 

Индикатори 

за резултат 

Брой обновени читалищни 

сгради 

брой Отчети по проекти и справки 

от читалищата 
годишно 0 3 

Брой изградени църкви 
брой Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 1 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от населението, ползващ 

подобрената материална 

база в читалищата 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 26 

Брой посетители на 

валоризираните паметници 

на културата 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 200 000 

Приоритет 2.        

СЦ 2.1.  

Индикатори 

за резултат 

Брой новоизградени обекти 

на социалната 

инфраструктура 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 2 

Брой реконструирани и 

обновени обекти на 

социалната инфраструктура 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 3 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от населението ползващ 

новоизградената социална 

инфраструктура 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 35 
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% потребители, 

облагодетелствани от 

обновената база на 

социалните обекти 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

СЦ 2.2.  

Индикатори 

за резултат 

Брой оптимизирани 

социални услуги 
брой 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 4 

Брой подкрепени социални 

институции 
брой 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 1 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от хората, попадащи в 

рискови групи, обхванати 

от социалните услуги 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 65 100 

Приоритет 3.        

СЦ 3.1.  

Индикатори 

за резултат 

Брой предприятия с 

внедрени иновативни 

технологии 

брой 
Отчети по проекти, 

информация от ИСУН 
годишно 0 10 

Брой ресурсно-ефективни 

предприятия 
брой 

Отчети по проекти, 

информация от ИСУН 
годишно 0 10 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от заетите, 

облагодетелствани от 

внедрените иновативни 

технологии 

% Агенция по заетостта годишно 0 100 
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СЦ 3.2.  

Индикатори 

за резултат 

Брой наети на работа по 

програми и мерки за 

заетост 

брой 
Агенция по заетостта; 

проучване сред заетите 
годишно 0 300 

Брой преквалифицирани 

специалисти 
брой Агенция по заетостта годишно 0 2000 

Индикатори 

за 

въздействие 

% безработни получили 

шанс за заетост 
% Агенция по заетостта годишно 0 100 

СЦ 3.3.  

Индикатори 

за резултат 

Брой изградени 

рекреационни центрове 
брой 

Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 3 

Индикатори 

за 

въздействие 

Приходи в туризма в 

следствие на 

новосъздадените 

рекреационни центрове 

хил.лв 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 15000 

Приоритет 4.        

СЦ 4.1.  
Индикатори 

за резултат 

Брой обучени 

административни кадри за 

изменения в нормативната 

уредба 

брой 

Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 50 

Брой административни брой Апликационна форма, годишно 0 20 



 
Оперативна програма  

"Административен капацитет" 
www.opac.government.bg 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд" 

90 

звена с обновено 

оборудване 

техническа документация на 

проекта 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от административните 

служители ползващи 

новото оборудване 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

СЦ 4.2.  

Индикатори 

за резултат 

% образователни обекти с 

модернизирано оборудване 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

Брой проведени иновативни 

културни събития 
брой 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 14 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от учащите, ползващи 

новото оборудване в 

образователните обекти 

% 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 

Брой хора, взели участие в 

проведените иновативни 

събития 

брой 
Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно   

СЦ 4.3.  
Индикатори 

за резултат 

Брой населени места с 

актуални ПУП 
брой 

Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 19 

Брой разработени и приети 

стратегически, планови и 

програмни документи 

брой 

Апликационна форма, 

техническа документация на 

проекта 

годишно 0 2 
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Индикатори 

за 

въздействие 

5 от населените места с 

планова обезпеченост 
% 

Отчети по проекти и справки 

от Община Елин Пелин 
годишно 0 100 
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VII. Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на 

плана 

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. 

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 специфичните цели и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

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

плана и на програмата, прилагани от съответните органи и звена.  

За целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативните 

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

индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по 

наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация 

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

партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, 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. 

Методическата база на МРРБ за периода 2014-2020 година отразява принципите на 

информационното общество и насочва вниманието към по-широкото прилагана на 

предоставените възможности в процеса на стратегическо планиране. Препоръчва се 

изграждането на интегрирани информационни системи, позволяващи ефективно 

наблюдение и оценка на резултатите и въздействието в областта на регионалното и 

местното развитие. 

Системата за наблюдение и оценка, описана в Методическите указания за 

разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 година, съдържа 

конкретни механизми за наблюдение и контрол на плана. Механизмът по наблюдение и 

контрол се реализира чрез заповед на кмета на общината, с която той създава Група за 

наблюдение на ОПР. 

Групата за наблюдение и контрол разглежда и утвърждава индикаторите за 

наблюдение на изпълнението на плана, извършва периодичен преглед на изпълнението на 

плана, разглежда резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на 
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приоритетите и целите на плана, разглежда предложенията за преразпределение на 

средствата по приоритети и специфични цели и прави предложения за изменение на плана 

с цел подобряване и оптимизиране на неговото изпълнение. 

Методическите указания за разработване на стратегически и планови документи на 

Министерство на регионалното развитие за периода 2014-2020 година, определят 

основните правила и насоки за наблюдение и контрол. 

Наблюдението на плана обхваща широк спектър от действия, насочени към 

подобряване изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие, се базира на 

система от определени физически и финансови индикатори. 

Отчитането на стойностите на индикаторите и анализът на събраната информация 

позволяват проследяване на постигнатия напредък и оценка на степента на изпълнение на 

целите, както и извършване на корекции и оптимизиране на организацията и методите на 

изпълнение на плана и осигуряване на информация и публичност. 

Съгласно нормативните изисквания и стандарти, за целите на наблюдението и 

оценката е необходимо изграждане на система, която включва: формите и начините за 

събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение, мониторинг 

и контрол, системата за докладване и осигуряване на публичност и прозрачност. 

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, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината. 

Наблюдението се състои както в осигуряване на база за ежедневните управленски 

решения, така и в проследяване напредъка в хода на изпълнението на стратегията, 

подпомагане по-добрата осведоменост на заинтересованите страни; съпоставка на 

използваните ресурси с получаваните резултати; създаване база за отчетност; и 

осигуряване на основни данни, необходими за по-често извършване на оценка на 

процесите. 

Важно изискване към системата за наблюдение е: тя да отговаря на нуждите на 

основните заинтересовани страни по един ефективен и навременен начин. Много често 

отделните заинтересовани страни, имат нужда от различен вид информация по различно 

време. Това може да наложи прилагането на различни подходи за информирането им, като 

например - провеждане на редовни срещи, съобщения, официални писмени доклади. 

Начинът на осъществяване на наблюдението и честотата на отчитането, зависят от 

степента на важност и от рисковете, свързани с неизпълнението на програмата. При 

високо рисковите и проблематичните области може да се наложи по-често и по-

интензивно наблюдение, а понякога – дори и независимо наблюдение, за да се прецени 

дали предвидените дейности водят до напредък в посока желаните резултати. Областите с 
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по-малко проблеми могат да бъдат подлагани на наблюдение през по-дълги интервали от 

време и с използване на по-малко ресурси. 

Активното привличане на бизнеса, неправителствения сектор, социалните партньори 

и ядрата на науката е необходимо условие за реализация на предприетите мерки и проекти. 

Концентрацията на идеи, компетенции, мотивация и финансови ресурси ще генерира по-

ефективни и ефикасни решения за постигане на желаната цел. 

За регламентиране дейността на групата, следва да бъде разработен и приет 

„Правилник за дейността на Групата по наблюдение и контрол на общинския план за 

развитие на община Елин Пелин.“ 

Регулярността на провежданите заседания на Групата се определя от специфичните 

цели на общинския план за развитие и нуждите на управлението. Извънредните заседания 

следва да се насрочват при необходимост по предложение на председателя на Групата. 

Председател на Групата по наблюдение и контрол на общинския план за развитие 

трябва да бъде кметът на общината, като препоръчително е той да възложи със заповед, 

изпълнението на тази дейност на заместник- кмета по териториално и селищно устройство 

и общинска собственост:. 

Дейността на Групата ще се отчита пред кмета на община Елин Пелин, чрез 

изготвянето на тримесечни доклади за изпълнението на общинския план за развитие. 

Разглеждането на тримесечни доклади е предпоставка за по-ефективен контрол и 

управление на общинския план за развитие. Навременното представяне на информация за 

напредъка, възникналите проблеми и разглеждането на предложения за промяна на плана, 

ще доведат успешно реализиране на целите на плана. 

Одобрените тримесечни доклади ще подпомогнат изготвянето на Годишния доклад 

за изпълнение на плана. 

Председателя на групата определя датите за провеждане на заседанията на Групата 

по наблюдение и контрол, като в дейността си е подпомогнат от общинската 

администрация. Експертите от отдел „Инвестиционна политика и проекти“, като експерти 

с най-богат професионален опит в дейността по разработване на план за развитие, ще 

бъдат основно звено за синхронизация и организация на дейността, като подпомагат 

ръководителя на Групата. Началникът на отдела, следва да бъда заместник-председател на 

Групата.  

Процеса по наблюдение на ОПР е непрекъснат процес. Това налага необходимостта 

от въвеждането на административни правила и процедури за агрегиране на информация за 

финансовите и физически измерения на планираните и реално извършените дейности, за 

възникналите проблеми и генериране на отчетна информация за подпомагане на 

управленския процес. 
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Общинският план за развитие е план за цялостното развитие на общината. 

Интегрирането на различни политики и дейности, налага екипната работа на много 

експерти от общинската администрация. Процесът по наблюдение и контрол може да е 

успешен само в резултат на колективна работа. 

Необходими са ежемесечни срещи на вътрешно административните структури на 

общината, които са преките участници в процеса. Заместник - председателят на Групата 

следва да бъде натоварен с организацията и изготвянето на докладите за резултатите от 

проведените срещи Докладите следва да бъдат представяни на председателя на Групата. 

Работата на Групата за наблюдение и контрол се отчита чрез изготвянето на Годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие. Законът за 

регионално развитие регламентира процеса, който трябва да бъде отразен в Правилника за 

дейността на Групата. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

се изготвя по определен от кмета на общината ред. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

се изготвя и внася за обсъждане и одобряване до 31 март на всяка следваща година. 

Законът за регионалното развитие създава задължение за отразяване на 

информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие в единната информационна система за управление на регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие следва да осигурят информация за изготвяне на междинната и последващата 

оценка на общинския план за развитие. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

съдържа информация за: общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и 

в частност промените в социално-икономическите условия в общината; постигнатия 

напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие въз 

основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от компетентните органи 

с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие, в т. ч.: мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни; преглед на проблемите, възникнали в процеса на 

прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; мерките за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на общинския план за развитие; мерките за постигане на 

необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината; мерките за прилагане принципа на 

партньорство; резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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Отдел „Вътрешен одит“ следва да бъде натоварен с одитирането и изготвянето на 

годишен доклад за дейността на Групата по наблюдение и контрол. Този одит ще 

удостовери, че въведените правила и процедури се спазват. 

Началникът на отдел "Устройство на територията и контрол на строителството" 

трябва да организира и контролира регулярност в предоставянето на информация за 

резултатите от дейностите предвидени в общинския план за развитие от експертите от 

отдела на отговорния експерт от отдел „Инвестиционна политика и проекти“. 

Директорът на дирекция “Общинска собственост, гори и екология” включваща също 

следва да създаде и контролира такава организация. 

Ръководителят на дирекция „Правно и административно обслужване", следва да 

организира и контролира дейността по събиране и предоставяне на статистическа 

информация, според нуждите за мониторинг на общинския план за развитие. 

Директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“, следва да бъде натоварен 

с задължението да актуализира финансовата информацията в информационната система за 

наблюдение и контрол. 

За целите на мониторинга и контрола може да се създаде информационна система за 

наблюдение и оценка на политики като основно средство за агрегиране на информация и 

генериране на справки за разработване на доклади и отчети на изпълнението на плана. 
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Схема:Структура за управление,  

наблюдение и контрол
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VIII. Използвани процедури на обществено участие при разработване на ОПР 

 

Общественото участие при разработването на ОПР на Община Елин Пелин за 

периода 2014-2020 г. е осигурено чрез секторни анкети, срещи със заинтересованите 

страни, анкета сред местната администрация, кметове и кметски наместници, теренни 

проучвания и консултации, електронни анкети на официалния сайт на община Елин 

Пелин, кръгла маса, срещи и консултации. 

През месец юни 2014 г. е проведена анкета сред местната администрация и местното 

население с ключови въпроси, свързани със състоянието и развитието на Община Елин 

Пелин. 

Според участниците, най-значими характеристики и основни фактори за растеж в 

Община Елин Пелин са: развитие на социалните услуги, развитие на спорта, 

инвестиционен интерес, ефективното усвояване на финансови средства за реализация на 

проекти и административния капацитет. 

Анкетираните определят и основни проблеми и предизвикателства в различните 

сфери на живот в общината. Според тях най-много проблеми се отчитат в сферите: 

образование, култура, здравеопазване и социални услуги, туристическо развитие, 

партньорства и сътрудничество. Проблеми се отчитат и по отношение замърсяване на 

речните корита. 

Основните проблеми, с които населението се сблюсква в ежедневието си 

са:проблемите в социалната система, качеството на обслужване, високите данъци, липсата 

на финансови средства за по-малките населени места, амортизираната инфраструктура и 

други. 

Участниците в проучването определят и сферите, в които общината трябва да насочи 

своите усилия в следващите 7 години: изграждане и модернизиране на инфраструктурата и 

подобряване условията за живот, развитие на културен туризъм, развитие в положителна 

посока и продължаване на започнатите инициативи и проекти, повишаване 

конкурентоспособността на икономиката и развитие на бизнеса, развитие на общината 

като туристическа дестинация, подобрена социална среда, околна среда и енергийна 

ефективност, образование, култура и развитие на стабилни и ефективни партньорства. 

На въпроса „как си представят Община Елин Пелин през 2020 г.“, мненията са почти 

единодушни. Общината трябва да се превърне в икономически проспериращ транспортен 

и логистичен център, с чиста околна среда и модерна инфраструктура. Необходимо е 

развитие на образованието, културата, социалната сфера и човешките ресурси. 

Според анкетираните най-значимите проекти, случили се през последните години, 

които имат значителен ефект за общината и местните жители са проектите за: ремонт на 

читалищата, ремонт и енергийна ефективност на образователните обекти, подмяна на ВИК 
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мрежа, изграждане на детски градини и яслени групи, изграждане на Дневен център за 

стари хора в с.Голема Раковица, както и социалните проекти, програми и мерки за заетост. 

Представителите на местната администрация и заинтересованите страни предлагат и 

ключови проекти, които задължително трябва да бъдат включени в ОПР на Община Елин 

Пелин за периода 2014-2020 г. 

В областта на инфраструктурата, условията за живот и отдих са предложени проекти 

за: реконструкция и рехабилитация на ВИК мрежите, изграждане на ПСОВ и ПСПВ, 

ремонт и изграждане на пътна мрежа, изграждане на детски и спортни площадки, 

обновяване на съществуващите обекти за спорт и отдих, подобряване на градската среда и 

модернизиране на инфраструктурата, обновяване на уличната мрежа в населените места, 

почистване на речните корита и превенция на риска, създаване на достъпна градска среда 

в град Елин Пелин и други. 

В областта на социалната сфера и социалните услуги са предложени проекти за: 

разкриване на нови центрове за социални услуги, както за деца, така и за възрастни, 

разширяване капацитета на услугите „Личен асистент“, Домашен помощник“ и „Домашен 

социален патронаж“, повишаване качеството на здравеопазването, разкриване на център за 

обществена подкрепа, развитие на услуги за дневни форми на социално обслужване в 

селата за деца със специфични потребности, хора с трайни увреждания и самотни 

възрастни, които не могат сами да се грижат за себе си, и други. 

По отношение на икономическото развитие и човешките ресурси са предложени 

проекти за: обучение на младото население, развитие на ресурсите от минерални води в 

с.Равно поле, обновяване и оборудване на училищата и читалищата, насърчаване на 

инвестициите, развитие на туризма, разкриване на нови работни места, проекти в частния 

сектор за насърчаване развитието на малки и средни предприятия, повишаване 

конкурентоспособността на местаната икономика, въвеждане на иновативни технологии в 

предприятията, развитие на туристическата инфраструктура, сътрудничество с бизнеса за 

стажантски програми за заетост и други.  

По отношение на административния капацитет са предложени проекти за: въвеждане 

на електронни услуги и развитие на електронна администрация, по-добро и по-качествено 

обслужване на жителите, повишаване на административния капацитет, създаване на 

партньорства, намаляване на административната тежест, изготвяне на актуални подробни 

устройствени планове за населените места в общината и други. 

На 18.06.2014 г. в град Елин Пелин е организирана и проведена кръгла маса, на която 

са поканени всички заинтересовани страни чрез покана, качена на електронните страници 

на местните медии и официалната страница на Община Елин Пелин, както и специално 

изпратена по електроната поща на всеки един от служителите на администрацията и 

бизнеса. В кръглата маса вземат участие кметове на кметства и кметски наместници на 

всички население места в общината, общински съвет и представители на местната 
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администрация, образователни и културни институции, представители на местния бизнес, 

архитекти и урбанисти. 

На кръглата маса са представени обобщени изводи от направени социално-

икономически анализ на състоянието на Община Елин Пелин и е представена стратегия за 

развитие на общината за периода 2014-2020 г. Присъстващите одобряват формулираната 

визия, главна цел и приоритети, очертаващи рамката за развитие за следващия период и 

дават различни предложения за проекти, които да бъдат включени в програмата за 

реализация на ОПР в подкрепа на специфичните цели.  

По Приоритет 1, участниците в кръглата маса залагат: подобряване на градската 

среда и модернизиране на инфраструктурата, обновяване на уличната мрежа в населените 

места, почистване на речните корита и превенция на риска, реконструкция и 

рехабилитация на ВИК мрежите, изграждане на ПСОВ и ПСПВ, ремонт и изграждане на 

пътна мрежа, изграждане на детски и спортни площадки, обновяване на съществуващите 

обекти за спорт и отдих, създаване на достъпна градска среда в град Елин Пелин и други. 

По Приоритет 2 са предложени: развитие на услуги за дневни форми на социално 

обслужване в селата за деца със специфични потребности, хора с трайни увреждания и 

самотни възрастни, които не могат сами да се грижат за себе си, разкриване на нови 

центрове за социални услуги, както за деца, така и за възрастни, разширяване капацитета 

на услугите „Личен асистент“, Домашен помощник“ и „Домашен социален патронаж“, 

повишаване качеството на здравеопазването, разкриване на център за обществена 

подкрепа, и други. 

По приоритет 3 се акцентира проекти за: разкриване на нови работни места, проекти 

в частния сектор за насърчаване развитието на малки и средни предприятия, повишаване 

конкурентоспособността на местаната икономика, въвеждане на иновативни технологии в 

предприятията, обучение на младото население, развитие на ресурсите от минерални води 

в с.Равно поле, обновяване и оборудване на училищата и читалищата, насърчаване на 

инвестициите, развитие на туризма, развитие на туристическата инфраструктура, 

сътрудничество с бизнеса за стажантски програми за заетост и други. 

По приоритет 4 фокус е поставен върху развитие на публично-частните 

партньорства, въвеждане на електронни услуги и развитие на електронна администрация, 

по-добро и по-качествено обслужване на жителите, повишаване на административния 

капацитет, създаване на партньорства, намаляване на административната тежест, изготвяне 

на актуални подробни устройствени планове за населените места в общината и други. 

Проекти са предложени поотделно и във всяко едно от населените места в общината. 

За град Елин Пелин се предлага подобряване на градската среда и инфраструктурата, 

обновяване на ВИК мрежи, изграждане на пречиствателни съоръжения, изграждане на 

пътя Елин Пелин-Равно поле. 
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За с.Гара Елин Пелин се акцентира върху обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения. 

За с.Нови Хан се предлага обновяване на ВИК мрежи, изграждане на пречиствателни 

съоръжения. 

За с.Крушовица се акцентира върху ремонт на кметството, развитие на социалните 

услуги. 

За с.Мусачево е предложен ремонт и реконструкция на детската градина.  

За с. Равно поле се предлага ремонт и реконструкция на училището, изграждане на 

детски площадки.  

За С.Григорево е предложено обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 

За с. Столник се предлага изграждане на детски площадки, обособяване на детската 

градина в нова сграда, обновяване на ВИК мрежи, изграждане на ПСОВ. 

За с.Елешница се акцентира върху обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 

За с.Потоп е предложено обновяване на ВИК мрежи, изграждане на пречиствателни 

съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 

За с.Чурек е предложено обновяване на ВИК мрежи, изграждане на пречиствателни 

съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 

За с.Петково се предлага ремонт и реконструкция на детската градина. 

За с.Лесново е предложено изграждане и рехабилитация на ВИК мрежи, изграждане 

на ПСОВ, обновяване на инфраструктурата, изграждане на детски и спортни съоръжения, 

ремонт на детската градина, обновяване на стадиона.  

За с.Доганово се акцентира върху изграждане на детски площадки, ремонт и 

реконструкция на училището и ДДЛРГ, обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения. 

За с.Караполци е предложено обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 

За с. Богданлия се предлага ремонт и реконструкция на читалищната сграда, 

обновяване на ВИК мрежи, изграждане на пречиствателни съоръжения, изграждане на 

детски и спортни площадки. 

За с.Огняново се акцентира върху обновяване на ВИК мрежи, изграждане на 

пречиствателни съоръжения, изграждане на детски и спортни площадки. 
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Всички проектни идеи са взети под внимание и включени в списъка с проекти в 

Общинския план за развитие, като са съобразени с възможностите за финансиране с 

безвъзмездни средства по оперативните програми, общинско и държавно финансиране и 

съфинансиране, национални програми, частни инвеститори и публично-частни 

партньорства.  
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IX. Програма за реализация /проекти, финансови ресурси и звена за изпълнение/ 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. осигурява координация и съгласуваност между 

приоритетите и специфичните цели за развитие на Общината и ресурсите за реализация на плана, като интегрира възможностите за 

финансиране и институционалната подкрепа. 

С програмата са определени пакети от проекти за реализация на специфичните цели, съответните финансови ресурси, отговорните 

звена за управление, наблюдение и оценка на проектите. Програмата за реализация на ОПР конкретизира инвестиционните дейности и 

проекти, чрез които да бъдат постигнати заложените приоритети.  

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. съдържа 78 проекта, 

гарантиращи постигането на 11 специфични цели, а от там и четирите приоритета. По приоритет 1 са заложени 23 проекта, по 

приоритет 2 – 11 проекта, по приоритет 3 – 15 проекта, а по приоритет 4 – 19 проекта. 

Наблюдението на реализацията на ОПР включва разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и 

степента на постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните въпроси (политики); установяване и 

очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, ограничители, перспективи за развитие; разглеждане на резултатите от 

междинната оценка, ако е приложимо; разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по проектите; финансов одит. 

Необходимо е ефикасно и прозрачно управление и контрол. 

 

Приоритет 1. „Модернизиране на средата“ Отговорно звено 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
Водеща организация Партньори 
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1.1. Изграждане и рахабилитация 

на водоснабдителни и 

канализационни мрежи във 

всички населени места 

ОПОС/ ПРСР 36000 

Община Елин Пелин Експлоатационни дружества  

1.1. Изграждане на пречиствателни 

станции за питейни води 

/гр.Елин Пелин, с.Гара Елин 

Пелин, с.Нови Хан, с.Габра, 

с.Мусачево, с.Петково, 

с.Лесново 

ОПОС/ ПРСР 9000 

Община Елин Пелин Експлоатационни дружества 

1.1. Изграждане и рехабилитация 

на уличната мрежа в 

населените места / с.Голяма 

Раковица, с.Доганово, 

с.Лесново, с.Нови Хан/ 

ПРСР 2000 

Община Елин Пелин Местно население 

1.1. Газифициране на населените 

места /с.Гара Елин Пелин, 

с.Нови хан, с.Мусачево, 

с.Равно поле, с.Григорево/ 

ПРСР 5 000 

Община Елин Пелин Експлоатационни дружества 

1.1. Ремонт на ж.п.надлеза в с.Гара 

Елин Пелин 

Общински 

бюджет 
3000 

Община Елин Пелин  
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1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на 

отводнителната система в 

с.Нови хан 

ПРСР 1500 

Община Елин Пелин Експлоатационни дружества 

1.1. Ремонт на моста в с.Габра ПРСР 1800 Община Елин Пелин  

1.1. Изграждане на ПСОВ /с.Равно 

поле, с.Нови хан, с.Столник, 

с.Лесново/ 

ОПОС 4200 

Община Елин Пелин  

1.1. Изграждане на пътна връзка 

Равно поле-Елин Пелин извън 

населените места 

ПРСР 1800 

Община Елин Пелин  

1.1. Реконструкция и 

рехабилитация на общинска 

пътна мрежа 

- пътя „Побит камък“ в 

с.Крушовица 

- пътя Елешница – Потоп 

- пътя Жерково-Чурек 

- пътя Доганово-Караполци 

ПРСР 4400 

Община Елин Пелин  

1.1. Мерки за управление на риска 

от наводнения и замърсяване 
ОПОС 2300 

Община Елин Пелин  
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на речните корита 

1.1. Подкрепа за възстановяване на 

инфраструктура с причинени 

щети, в следствие на 

наводнения и други природни 

бедствия 

ОПОС 3000 

Община Елин Пелин НПО 

1.1. Създаване на организация за 

разделно събиране на 

отпадъци 

ОПОС 2500 

Община Елин Пелин НПО 

1.1. Увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския 

потенциал ПРСР 1400 

Община Елин Пелин НПО 

Държавно горско стопанство 

Елин Пелин 

"Общински гори Елин Пелин" 

ЕООД, 

1.1. Въвеждане на системи за 

ранно предупреждение за 

превенция на пожарите в 

горите  и в земеделските земи 

ПРСР 500 

Община Елин Пелин НПО 

Държавно горско стопанство 

Елин Пелин 

"Общински гори Елин Пелин" 

ЕООД, 

1.1. Подобряване на устойчивото 

стопанисване на горите, чрез 
ПРСР 1400 

Община Елин Пелин НПО 

Държавно горско стопанство 
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увеличаване дела на 

огледаните сечи 

Елин Пелин 

"Общински гори Елин Пелин" 

ЕООД, 

1.2. 

Разширяване базата на 

детската градина и училището 

в с.Нови хан 

ОПНОИР 250 

Община Елин Пелин Образователни институции 

1.2. 

Благоустрояване на зелените 

пространства в населените 

места 

ПРСР 2100 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 

1.2. 

Създаване на качествена и 

достъпна градска среда в 

гр.Елин Пелин 

ПРСР/ОПРР 600 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 

1.2. 
Изграждане на спортна 

инфраструктура в с.Петково 
ПРСР 200 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 

1.2. 

Рехабилитация на спортни 

обекти и съоръжения – 

стадиона в с.Лесново, с.Равно 

поле 

ПРСР 300 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 

1.2. 

Изграждане на детски и 

спортни площадки в 

населените места /Лесново, 

ПРСР 450 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 
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Равно поле, Столник, 

Елешница, Доганово, 

Огняново 

1.2. 

Изграждане на обществен 

център за обслужване 

с.Крушовица 

ПЧП 1300 

Община Елин Пелин Представители на местния 

бизнес 

1.2. 
Изграждане на сграда за 

кметство в с.Столник 
ПРСР 300 

Община Елин Пелин  

1.2. 
Изграждане на сграда за 

детска градина в с.Столник 
ОПНОИР 300 

Община Елин Пелин Образователни институции 

1.2. 

Ремонт и обновяване на 

кметството в с.Огняново и в 

с.Крушовица 

ПРСР 140 

Община Елин Пелин  

1.2. 

Ремонт и мерки за енергийна 

ефективност на 

административни и 

обществени сгради 

ПРСР 1000 

Община Елин Пелин  

1.2. 
Изграждане на пешеходни 

зони и велоалеи 
ПРСР 250 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 

1.2. 
Обновяване на пешеходните 

пространства в населените 
ПРСР 1600 

Община Елин Пелин Местно население 

НПО 
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места 

1.2. 

Ремонт, реконструкция и 

мерки за енергийна 

ефективност в образователна 

инфраструктура /ОУ "Христо 

Ботев" в с.Равно поле; ЦДГ 

"Пчелица" в с.Мусачево; ЦДГ 

"Звездичка" в с.Петково, ЦДГ 

"Славейче" в Лесново, ОУ 

"Св.св.Кирил и Методий" в 

с.Доганово 

ОПНОИР 5000 

Община Елин Пелин Образователни институции 

1.3. 

Изграждане на църквата 

„Св.Св. Константин и Елена“ в 

с.Гара Елин Пелин 

ПРСР 900 

Община Елин Пелин Културни институции 

1.3. 

Саниране и обновяване на 

читалищни сгради /в 

с.Доганово, в с.Богданлия, 

с.Огняново 

ПРСР 220 

Община Елин Пелин Културни институции 

1.3. 
Експониране и социализиране 

на културното наследство 
ПРСР 2800 

Община Елин Пелин Културни институции 

Приоритет 2. „Социално приобщаване“ Отговорно звено 
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СЦ Водеща организация 
Водеща 

организация 

Стойност 

/хил. лв./ 
Водеща организация Партньори 

2.1. 

Изграждане на Център за 

настаняване от семеен тип за 

стари хора 

ПРСР 1200 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.1. 
Изграждане на хоспис за 

възстановяване 
ПРСР 1350 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.1. 

Разширение на дома за 

възрастни хора в с.Голяма 

Раковица 

ПРСР 500 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.1. 

Развитие на център за 

обществена подкрепа в град 

Елин Пелин 

ПРСР 1400 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.1. 

Ремонт, реконструкция и 

обновяване на ДДЛРГ в 

с.Доганово 

ПРСР 500 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.2. 

Подкрепа за оптимизиране на 

социалните услуги „Социален 

помощник“, Личен асистент“ 

и Домашен социален 

патронаж“ 

ОПРЧР 1400 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 
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2.2. 

Подкрепа за социално 

подпомагане на млади 

родители и многодетни 

семейства 

ОПРЧР 1400 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.2. 
Подкрепа за подпомагане на 

приемни семейства 
ОПРЧР 1400 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.2. 

Подкрепа за дома за деца, 

лишени от родителски грижи в 

с.Доганово 

ОПРЧР 210 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.2. 

Развитие на нови и 

разнообразни социални услуги 

за деца и възрастни със 

специфични потребности и в 

неравностойно положение и 

самотно живеещи 

ОПРЧР 280 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

2.2. 

Създаване на екипи за 

домашни социални услуги за 

селата по направления 

ОПРЧР 1400 

Община Елин Пелин Социални институции, НПО 

Приоритет 3. „Развитие на икономиката и човешките ресурси“ Отговорно звено 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
Водеща организация Партньори 
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3.1. Изграждане на икономически 

зони с чисто производство ОПИК 14000 

МИЕТ Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.1. Изграждане на нова 

инфраструктура за напояване 

и отводняване на земеделските 

земи с цел повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделските стопанства 

ПРСР 5000 

Община Елин Пелин Представители на местния 

бизнес;  

Министерство на земеделието 

и храните; земеделски 

производители 

3.1. Подкрепа за поливното 

земеделие в община Елин 

Пелин 
ПРСР 1400 

Община Елин Пелин Представители на местния 

бизнес; Министерство на 

земеделието и храните; 

земеделски производители 

3.1. Ресурсна ефективност и 

модернизация на МСП ОПИК 21000 

МИЕТ Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.1. Развитие на иновативни 

технологии в МСП ОПИК 5000 

МИЕТ Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.1. 
Насърчаване на инвестициите 

в с.Мусачево 
ПРСР 4550 

Община Елин Пелин Представители на местния 

бизнес 
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НПО 

3.1. 

Развитие на транспортно-

логистичните дейности 
ПЧП/ частни 

инвестиции 
7000 

Частен сектор Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.2. 

Програми за заетост на 

ромското население ОПРЧР 210 

Агенция по заетостта Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.2. 

Насърчаване на младежката 

заетост и заетостта на хора 

над 50 години 

ОПРЧР 2800 

Агенция по заетостта Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.2. 

Преквалификация на кадри с 

цел адаптивност към пазара на 

труда 

ОПРЧР 3200 

Агенция по заетостта Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.2. 

Осигуряване на заетост и 

достъпна работна среда за 

хора в неравностойно 

положение 

ОПРЧР 1610 

Агенция по заетостта Община Елин Пелин; 

Представители на местния 

бизнес 

3.3. 

Изграждане на обществен 

басейн в с.Равно поле ПРСР/ ПЧП 800 

Община Елин Пелин/ Частен 

сектор 

НПО; туристически бранш, 

Представители на местния 

бизнес 

3.3. Изграждане на СПА център в ПРСР/ ПЧП 1700 Община Елин Пелин/ Частен НПО; туристически бранш, 
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с.Равно поле сектор Представители на местния 

бизнес 

3.3. 

Изграждане на рекреационни 

центрове 

- рекреационен център до 

минералния извор в 

с.Елешница 

- рекреационен център в 

с.Богданлия 

ПРСР/ ПЧП 3000 

Община Елин Пелин/ Частен 

сектор 

НПО; туристически бранш, 

Представители на местния 

бизнес 

3.3. 

Промоция на туризма и 

маркетинг и реклама на 

дестинацията 
ПРСР 700 

Частен сектор НПО; културни институции; 

туристически бранш, 

Представители на местния 

бизнес 

Приоритет 4. „Добро управление и развитие на партньорства“ Отговорно звено 

СЦ Проект 
Източник на 

финансиране 

Стойност 

/хил. лв./ 
Водеща организация Партньори 

4.1. 

Обучения на административни 

кадри за измененията в 

нормативната уредба 
ОПДУ 210 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници 

4.1. 
Развитие на електронна 

администрация 
ОПДУ 180 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници 
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4.1. 
Ново оборудване на 

административните звена 
ОПРЧР 100 

Агенция по заетостта Кметове и кметски 

наместници 

4.1. 

Разработване на ИКТ-

базирани системи за ранно 

предупреждение и известяване 

при бедствия и аварии 

ОПРСР 150 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници 

4.2. Подкрепа за развитие на 

спортната дейност в общината 

ПРСР/Общинск

и бюджет 
140 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници; НПО 

4.2. Обмяна на опит и добри 

практики със съседни общини 
ПРСР 175 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници; НПО 

4.2. Подкрепа за внедряване на 

нови технологии и 

информационни средства 

ПРСР/ ОПРЧР 160 

Община Елин Пелин Агенция по заетостта 

4.2. Подкрепа за модернизиране на 

оборудването в 

образователната 

инсраструктура 

ПРСР/ 

ОПНОИР 
1250 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници; НПО; 

Образователни институции 

4.2. Модернизиране на 

оборудването в културната 

инфраструктура 

ПРСР 1100 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници; НПО; културни 

институции 

4.2. Подкрепа за насърчаване ОПНОИР 1400 Община Елин Пелин НПО; Образователни 
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връзката между 

професионалното обучение, 

науката и бизнеса 

институции; Представители 

на местния бизнес 

4.2. Сътрудничество с бизнеса за 

развитие на стажантски 

програми за млади 

специалисти 

ОПРЧР 4500 

Агенция по заетостта НПО; 

Представители на местния 

бизнес 

 

4.2. Организиране на иновативни 

културни и спортни събития в 

партньорство със съседни 

общини 

ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

1400 

Община Елин Пелин НПО; културни институции; 

туристически бранш 

4.3. Създаване на Местна 

инициативна група и 

стратегия за водено от 

общността местно развитие 

ПРСР 180 

Община Елин Пелин НПО 

4.3. Изготвяне на актуални 

подробни-устройствени 

планове на населените места в 

общината 

МИП 1900 

МИП Община Елин Пелин, МРР 

4.3. 
Разработване на програма за 

управление използването на 
ОПДУ 80 

Община Елин Пелин НПО; 

туристически бранш 
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минералните води на с.Нови 

хан 

 

4.3. 

Разработване на Стратегия за 

устойчиво развитие на 

туризма в Община Елин 

Пелин за периода 2014-2020 г. 

ОПДУ 80 

Община Елин Пелин НПО; 

туристически бранш 

 

4.3. 
Създаване на актуални 

кадастрални регистри 
ОПДУ 1900 

Община Елин Пелин МРР 

4.3. 

Създаване на актуален 

регистър на паметниците на 

културата в общината 

ОПДУ 200 

Община Елин Пелин НИНКН 

4.3. 

Изграждане на единна 

информационна система в 

общината свързваща общината 

и кметствата 

ОПДУ 150 

Община Елин Пелин Кметове и кметски 

наместници; НПО; 
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X. Очаквани резултати от реализацията на ОПР 

 

Реализацията на заложените проекти ще благоприятства за подобряване условията 

на живот за местното население, повишаване конкурентоспоробността на местната 

икономика, социална интеграция, достъпност и осигуряване на съхранена и чиста околна 

среда. 

С изпълнението на проектите, насочени към обновяване на инфраструктурата, ще се 

реши напълно проблема със захранването с чиста питейна вода на населението, ще се 

подобрят условията на живот и достъпността в населените места, ще се постигне 

благоустрояване на населените места и подобряване качеството на живот на техните 

жители. Ще се осигури сигурна и безопасна среда. 

В следствие на въведените мерки за енергийна ефективност ще се спестят парични 

средства, ще се осигури комфорт на учебния процес и създаване на висококачествени 

работни места за преподавателите и служителите на учебните и детските заведения, 

осъвременени условия на работа в културните институции и модерна база за стимулиране 

развитието на културните дейности. 

Проектите, насочени към обновяване на спортна инфраструктура, ще създадат 

условия за пълноценен отдих и спорт на населението, повишаване на туристическия 

интерес на дестинацията, привличане на повече посетители – жители и гости на града, 

създаване на условия за подготовка на младите спортни кадри и засилване постиженията 

им в тази област. 

С голяма част от проектите ще се осигури и заетост на различни кадри, привличане 

на нови инвеститори и предприемачи, развитие на бизнеса и просперитет на региона. 

Меките мерки, свързани със социална интеграция ще подпомогнат осигуряването на 

подслон на социално слаби лица и млади семейства, подкрепа и превенция на социалното 

изключване, както и качествени грижи в семейна среда за самотно живеещи лица и хора в 

неравностойно положение, равни условия и недискриминация за всички хора. 

Интервенциите, насочени към икономически проспоритет, са фактор са осигуряване 

качествена територия за развитие на малкия и среден бизнес, повишаване квалификацията 

и капацитета на човешките ресурси и адаптацията към променените условия на 

съвременното информационно общество, повишаване конкурентоспособността на 

местната икономика и развитие на иновациите. 

Проектите, които са насочени към реставриране и изграждане на културни 

паметници, гарантират припознаване и социализиране на културните ценности. 

Част от предвидените интервенции ще спомогнат за предотвратяване на рисковете за 

живота и здравето на населението и навременно реагиране при опасни за живота на 

населението ситуации. 
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Проектите, насочени към повишаване на административния капацитет ще осигурят 

по-добри условия и рентабилна работна среда за местната администрация, повишаване 

ефективността на работа на управленските кадри и капацитета на общината за провеждане 

на политики и за изпълнение на проекти, улеснени административни процеси и по-добра 

координация и съгласуваност между различните административни звена. 

 

XI. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност 

 

Oбщественото участие при реализацията на Общинския план за развитие ще бъде 

осигурено посредством използване на информационно-комуникационни технологии за 

широк обществен достъп, организиране и провеждане на фокус-групи, експертни форуми 

и обществени обсъждания на ключови етапи от реализацията и постоянна комуникация 

със заинтересованите страни.  

Успешното изпълнение на стратегията за развитие на Община Елин Пелин е 

възможно единствено при използване ресурсите на гражданското общество и механизмите 

на социалното партньорство. Те включват създаване на различни организационни 

структури с активно участие на населението: работни групи, обществени обсъждания; 

кръгли маси, информационно обезпечаване чрез сайта на общината и електронна 

комуникация, анкети, дискусии и други. Най-важните групи, които могат да окажат 

влияние върху успеха на бъдещото развитие на града са: местната администрация, 

професионалистите по регионално развитие, бизнесът и местното население, включително 

представители на социалната сфера и гражданските сдружения. 

Ето защо по време на изпълнението на ОПР се предвижда широко гражданско 

участие. Комуникацията с обществеността ще бъде осигурена чрез официалната интернет 

страница на общината, позволяваща наблюдение и коментари за работата на 

заинтересованите страни, както и наблюдение на изпълнението на проектите, с участието 

на експерти, които да работят за промени и допълнения; чрез доклади за изпълнението в 

местните медии; специализирани брошури или документи, съдържащи информация за 

изпълнението на проектите; резултати чрез презентации на обществени обсъждания и 

събития за гражданите с партньори, представляващи завършените си проекти и др. 

Обществеността ще бъде постоянно информирана за напредъка по реализацията на 

заложените проекти.  

За гарантиране на прозрачност при изпълнението на плана ще се грижи групата по 

наблюдение и разработените механизми за мониторинг и контрол. 

Групата по наблюдение ще предоставя непрекъснато цялата информация за хода на 

реализацията, като ще дава възможност за участие на представители на обществеността в 

работната група на ОПР и във всяко от организационните звена по управлението му. 

Заинтересованите лица ще имат възможност да предлагат промени в одобрения план. 
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Информацията свързана с наблюдението на изпълнението на ОПР ще се отразява 

последователно в единна информационна система към сайта на общината с цел повече 

публичност и прозрачност на процеса. Годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на ОПР следва да осигурят информация за изготвяне на оценка на плана.  
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Източници на информация: 

 

 Закон за регионалното развитие, (обн.ДВ бр. 50/2008 г.) 

 Методическите указания на МРРБ за разработване на Общински планове за развитие 

(2014-2020), от септември 2011 г. 

 Стратегия „Европа 2020“ 

 Национална програма за развитие „България 2020“  

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022  

 Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.  

 Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2014-2020 

 Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 г. 

 Междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Елин 

Пелин 2007-2013г. 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 – 

2012 г. 

 План за енергийна ефективност на Община Елин Пелин 2012-2015г. 

 Стратегия за развитие на социалните услуги на община Елин Пелин 2011-2015 

 Регистър на категоризираните туристически обекти - средства за подслон и места за 

настаняване в Община Елин Пелин 

 Отчети за изпълнение на бюджети и проектобюджети на Община Елин Пелин 

 Национален статистически институт 

 Регистър на министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

 Регистър на Министерство на образованието, младежта и науката, 2012 

 Регистър на Министерство на здравеопазването, 2011 

 Информационен портал на неправителствените организации в България 

 Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

 Списък на недвижимите културни ценности /недвижимите паметници на културата в 

община Елин Пелин 

 Справки и отчети по проекти на Община Елин Пелин  


