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I. Преглед и оценка на структурата на ОПР на Община Елин Пелин за периода 

2014-2020 г. 

Общинският план за развитие определя средносрочни цели и приоритети за 

интегрирано и устойчиво местно развитие, отчита целите и приоритетите на ОСР в 

съответствие със специфичния потенциал за развитие на общината, като се съобразява със 

стратегическите насоки, зададени с Областната стратегия за развитие. ОПР е в постоянна 

съгласуваност и взаимодействие с Районната устройствена схема на областта, 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. Съдържа програма за реализация, която отчита изискванията на финансовите 

инструменти, посочени като източници на финансиране, и отчита участието на общината в 

европейското териториално сътрудничество. 

За да е разработен качествено, Общинският план за развитие трябва да интегрира и 

анализира данни от различни актуални и разбираеми източници на информация. По този 

показател ОПР показва качествен подбор на актуални данни от достоверни източници на 

информация. 

Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на 

ОПР, които са разгледани, 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. ОПР 

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 взаимодействие с 

факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на 
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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. 

В документа са спазени изискванията на Методическите указания на МРРБ за 

разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. по отношение на 

структура и съдържание. 

Общинският план за развитие на Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. 

формулира адекватна на социално-икономическото състояние на общината стратегия за 

развитие през следващия програмен период. 

Визията, целите и приоритетите за развитие са напълно реалистични и приложими 

към изведените проблеми и потенциали на специфичната територия и социално-

икономическо състояние на общината. Между отделните елементи на стратегическата част 

на плана се наблюдава интегрираност и взаимодействие, както и съответствие и 

обвързаност със стратегическите и планови документи на европейско, национално, 

регионално, областно и местно ниво, описани подробно в обосновката на избраните 

стратегически цели и приоритети. 

В стратегическата част на плана е представена визията и главната цел пред бъдещото 

развитие на общината, подсилени от две стратегически цели и четири взаимно допълващи 

се приоритета в различните проблемни области.  

Разработена е индикативна финансова таблица на проектите, включени в ОПР, вкл. 

разпределение на финансовите ресурси по години за периода 2014-2020 г., като е спазен 

принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни 

източници.  

Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ОПР за периода 2014–

2020 г. е напълно адекватна и съответства на заложените проекти и интервенции. Обемът и 
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ефективността на предвидените финансови ресурси за постигане целите на ОПР за 

периода 2014-2020 г. са обосновани и целесъобразно разпределени спрямо заложените 

приоритети и специфични цели.  

Разработени са индикатори за мониторинг и контрол на реализацията на заложените 

проекти като са спазени методическите указания на МРРБ за разглеждане на два вида 

индикатори: за резултат и за въздействие. Предложените индикатори са уместни, ясни и 

конкретни, като за всеки по отделно е посочен достоверен и специфичен източник за 

информационно осигуряване.  

Представена е структурата за управление на реализацията на плана и информация за 

отговорните звена и ключовите партньори по отделните проекти, като са описани 

конкретни действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР. 

Подробно е представена и информация за използваните процедури на обществено 

участие в разработването на плана и проучването на обществените нагласи, както и 

стратегия за бъдещото има участие при реализирането на отделните проекти. 

С документа се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС 

в областта на равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и 

интегриран подход. 
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II. Преглед и прогнозна оценка на въздействието на заложените ключови проекти 

в ОПР на Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. върху процесите на 

социално-икономическо развитие на общината 

При разработването на стратегическата част на плана са спазени методическите 

указания на МРРБ от 2011 г. за разработване на Общински планове за развитие, като към 

всеки един от приоритетите са формулирани специфични цели, а към всяка специфична 

цел – проекти за постигането ѝ. 

Като предимство може да се отбележи фактът, че по всеки един от приоритетите и по 

всяка една от специфичните цели са заложени проекти. 

По приоритет 1 са заложени 23 проекта, по приоритет 2 – 11 проекта, по приоритет 3 

– 15 проекта, а по приоритет 4 – 19 проекта. 

Предварителна оценка на заложените проекти по Приоритет 1: „Модернизиране 

на средата“ 

Към приоритет 1 са включени три специфични цели. По първата специфична цел 

Модернизирана техническа инфраструктура и чиста околна среда са включени 16 проекта, 

в т.ч.: Изграждане и рахабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи във 

всички населени места; Изграждане на пречиствателни станции за питейни води /гр.Елин 

Пелин, с.Гара Елин Пелин, с.Нови Хан, с.Габра, с.Мусачево, с.Петково, с.Леснов; 

Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа в населените места / с.Голяма Раковица, 

с.Доганово, с.Лесново, с.Нови Хан/; Газифициране на населените места /с.Гара Елин 

Пелин, с.Нови хан, с.Мусачево, с.Равно поле, с.Григорево/; Ремонт на ж.п.надлеза в с.Гара 

Елин Пелин; Реконструкция и рехабилитация на отводнителната система в с.Нови хан; 

Ремонт на моста в с.Габра; Изграждане на ПСОВ /с.Равно поле, с.Нови хан, с.Столник, 

с.Лесново/; Изграждане на пътна връзка Равно поле-Елин Пелин извън населените места; 

Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа; Мерки за управление на риска 

от наводнения и замърсяване на речните корита; Подкрепа за възстановяване на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%8D
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инфраструктура с причинени щети, в следствие на наводнения и други природни бедствия; 

Създаване на организация за разделно събиране на отпадъци; Увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския потенциал; Въвеждане на системи за ранно предупреждение за 

превенция на пожарите в горите  и в земеделските земи; Подобряване на устойчивото 

стопанисване на горите, чрез увеличаване дела на огледаните сечи. 

С изграждането на пречиствателните станции за питейни води ще се реши напълно 

проблема със захранването с чиста питейна вода на населението, а с рехабилитацията на 

водопроводната мрежа ще се подобри степента и качеството на водоснабдяване на 

населението на цялата община. В новоизградените пречиствателни станции ще бъдат 

разкрити нови работни места и ще бъде създадена постоянна заетост. 

С ремонта и обновяването на общинската пътна инфраструктура и улична мрежа в 

населените места ще се подобрят условията на живот и достъпността в населените места. 

Реновираните участъци ще благоприятстват за намаляване емисиите на фини прахови 

частици и замърсяването на въздуха, както и за намаляване на пътно-транспортните 

произшествия в общината.  

С реализацията на проектите за за превенция от наводнения, ще се създадат условия 

за предпазване на населените места от високи води и безпрепятствено отвеждане на 

стичащите се води извън урбанизираните територии, ще се ограничат предпоставките за 

заливане на имотите и увреждане на имуществото на жителите. Като цяло ще се осигури 

превенция на общинската инфраструктура и ще се повиши качеството на жизнената среда 

в общината. Проектите за защита от наводнения и пожари ще имат положителен ефект 

върху устойчивото развитие на територията, предотвратяване на рисковете за живота и 

здравето на населението. При изпълнението му ще бъдат създадени нови работни места - 

постоянни и временни. Съществен екологичен ефект ще създадат защитените и 

възстановени брегове от ерозия. 
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С изпълнението на проекта за възстановяване на инфраструктура с причинени щети, 

в следствие на наводнения и други природни бедствия, ще се осигури подкрепа за 

населените места и жители, станали жертва на природни бедствия, ще се осигури сигурна 

и безопасна среда за обитаване и отдих. Това от своя страна ще благоприятства за 

задържане на населението в населените места в общината и стабилизиране на 

демографската структура, съответно и на социално-икономическото развитие на 

територията. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

% газифицирани домакинства 0 60 

% обновена ВИК мрежа 0 100 

Брой изградени ПСПС 0 7 

Км обновена пътна инфраструктура 0 20 

Брой изградени ПСОВ 0 4 

Индикатори за 

въздействие 

% от населението с подобрени условия 

на живот 
0 75 

% от населението с подобрен 

транспортен достъп 
0 100 

% от населението с подобрен достъп до 

чиста питейна вода 
0 75 

 

По втората специфична цел „Обновяване на средата за живот и отдих“ са включени 

14 проекта, в т.ч.: Разширяване базата на детската градина и училището в с.Нови хан; 

Благоустрояване на зелените пространства в населените места; Създаване на качествена и 

достъпна градска среда в гр.Елин Пелин; Изграждане на спортна инфраструктура в 

с.Петково; Рехабилитация на спортни обекти и съоръжения – стадиона в с.Лесново, 
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с.Равно поле; Изграждане на детски и спортни площадки в населените места /Лесново, 

Равно поле, Столник, Елешница, Доганово, Огняново; Изграждане на обществен център за 

обслужване с.Крушовица; Изграждане на сграда за кметство в с.Столник; Изграждане на 

сграда за детска градина в с.Столник; Ремонт и обновяване на кметството в с.Огняново и в 

с.Крушовица; Ремонт и мерки за енергийна ефективност на административни и 

обществени сгради; Изграждане на пешеходни зони и велоалеи; Обновяване на 

пешеходните пространства в населените места; 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. 

Проектите ще благоприятстват за цялостно обновяване на средата, удобство на 

учебния процес и повишаване имиджа на общината. Проектите за ремонт на детски и 

учебни заведения са фактор за създаване на привлекателна и икономически рентабилна 

образователна среда за подрастващото население на община Елин Пелин. С реализацията 

ще се осигури комфорт на учебния процес и създаване на висококачествени работни места 

за преподавателите и служителите на учебните и детските заведения. 

Проектът за саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ще 

способства за намалени разходи за електропотребление и повишен комфорт. 

Проектът за изграждане на достъпна среда ще спомогне за улеснен достъп и 

придвижване на лицата в неравностойно положение и решаване на един от ключовите 

хоризонтални въпроси – равни условия и недискриминация за всички хора. 

С проекта за изграждане на детски и спортни площадки ще се повиши качеството на 

физическата среда и ще се гарантира сигурност и безопасност за децата, както и ще се 

създадат условия за пълноценен отдих и спорт на населението. 

Проектите за обновяване на съществуващите и изграждане на нови спортни 

съоръжения ще окажат пряко въздействие за повишаване на туристическия интерес на 
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дестинацията, привличане на повече посетители – жители и гости на града, създаване на 

съвременна качествена градска среда. Модернизирането на спортната инфраструктура е 

фактор за стимулиране здравната култура и здравословния начин на живот на обитателите, 

както и за създаване на условия за подготовка на младите спортни кадри и засилване 

постиженията им в тази област. 

Осъвременената комфортна база за тренировки ще благоприятства за атрактивност и 

функционалност на средата и възможности за организиране на различни спортни събития  

и спортни първенства. От друга страна ще се осигури и заетост на различни кадри, 

необходими за поддръжката и управлението на спортната инфраструктура. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори 

за резултат 

Брой населени места с обновени спортни обекти 0 3 

Брой населени места с новоизградени детски и 

спортни площадки 
0 6 

Брой модернизирани обекти на образователната 

инфраструктура 
0 5 

Индикатори 

за 

въздействие 

% от населението, използващ новоизградените 

детски и спортни площадки 
0 35 

% от населението, ползващ подобрената 

материална база в образователните обекти 
0 15 

 

По третата специфична цел „Обновяване на културната инфраструктура и 

валоризация на културното наследство” са заложени три проекта, в т.ч.: Изграждане на 

църквата „Св.Св. Константин и Елена“ в с.Гара Елин Пелин; Саниране и обновяване на 
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читалищни сгради /в с.Доганово, в с.Богданлия, с.Огняново; Експониране и социализиране 

на културното наследство. 

Интервенциите ще спомогнат за генериране на нови приходи от туризма, привличане 

на нови инвеститори и просперитет на региона. 

Проектът за обновяване на читалищата в общината ще благоприятства за 

осъвременени условия на работа в културните институции и модерна база за стимулиране 

развитието на културните дейности и повишаване привлекателността на обектите за 

младите хора. 

Реализацията на проекта за реставрация и експониране на паметниците на културата 

ще окаже пряко въздействие за повишаване интереса към дестинацията, привличане на 

повече посетители – жители и гости на града, припознаване и социализиране на 

културните ценности, повишаване туристическия имидж на общината и генериране на 

нови приходи от туризма. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой обновени читалищни сгради 0 3 

Брой изградени църкви 0 1 

Индикатори за 

въздействие 

% от населението, ползващ подобрената 

материална база в читалищата 
0 26 

Брой посетители на валоризираните паметници 

на културата 
0 200 000 

 

Предварителна оценка на заложените проекти по Приоритет 2. „Социално 

приобщаване“ 
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Към приоритет 2 са включени две специфични цели. По първата специфична цел 

„Развитие на социалната инфраструктура“ са включени пет проекта, в т.ч.: Изграждане на 

Център за настаняване от семеен тип за стари хора; Изграждане на хоспис за 

възстановяване; Разширение на дома за възрастни хора в с.Голяма Раковица; Развитие на 

център за обществена подкрепа в град Елин Пелин; Ремонт, реконструкция и обновяване 

на ДДЛРГ в с.Доганово. 

С реализацията на проектите ще се осигурят съвременни и адекватни условия за 

живот за децата и възрастните в общината, отговарящи на техните потребности, ще бъде 

създадена среда, близка до семейната, индивидуална грижа за децата, подкрепа за тяхното 

личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот и 

равнопоставено участие в живота на местната общност. Освен това с разкриването на 

новите услуги ще бъдат разкрити нови работни места и осигурена постоянна заетост за 

персонала. 

По този начин ще се насърчи равенството и ще се осигурят пълноценни условия за 

живот и работа на територията на общината. Проектът напълно отговаря и гарантира 

решаване на проблемите, изведени в социално-икономическия анализ на общината. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой новоизградени обекти на социалната 

инфраструктура 
0 2 

Брой реконструирани и обновени обекти на 

социалната инфраструктура 
0 3 

Индикатори за % от населението ползващ новоизградената 0 35 
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въздействие социална инфраструктура 

% потребители, облагодетелствани от 

обновената база на социалните обекти 
0 100 

 

По втората специфична цел „Социална интеграция и качествени социални услуги“ са 

заложени шест проекта, в т.ч.: Подкрепа за оптимизиране на социалните услуги „Социален 

помощник“, Личен асистент“ и Домашен социален патронаж; Подкрепа за социално 

подпомагане на млади родители и многодетни семейства; Подкрепа за подпомагане на 

приемни семейства; Подкрепа за дома за деца, лишени от родителски грижи в с.Доганово; 

Развитие на нови и разнообразни социални услуги за деца и възрастни със специфични 

потребности и в неравностойно положение и самотно живеещи; Създаване на екипи за 

домашни социални услуги за селата по направления. 

С проектите ще се постигнат значими резултати в областта на 

деинституционализацията в съответствие с Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” и националната стратегия 

„Визия за деинституционализацията на възрастните хора с психични разстройства, 

умствена изостаналост и деменция”. Ще се осигурят съвременни и адекватни условия за 

живот за децата и възрастните в общината, отговарящи на техните потребности. С 

реализацията на проекта ще бъде създадена среда, близка до семейната, индивидуална 

грижа за децата, подкрепа за тяхното личностно съзряване и изграждане на умения за 

самостоятелен и независим живот и равнопоставено участие в живота на местната 

общност. Освен това с разкриването на новите услуги ще бъдат разкрити нови работни 

места и осигурена постоянна заетост за персонала. 

С реализацията ще се спомогне за развитие на подходящи грижи и улесняване 

живота на децата, социализация на децата, навременно разкриване на техните проблеми и 

прилагане на различни методи за преодоляването им. Не на последно място, с 
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реализацията на проекта ще бъдат разкрити нови работни места и осигурена постоянна 

заетост за персонала. 

Проектът за подкрепа за дейността на центрове за настаняване от семеен тип и други 

обекти на социалната инфраструктура ще подпомогне функционирането на социалните 

услуги в двата центъра за настаняване от семеен тип, изградени през периода 2007-2013 г. 

и други специализирани институции. 

Проектът за развитие на услугата личен асистент, социален помощник и домашен 

социален патронаж е фактор за осигуряване на качествени грижи в семейна среда за 

самотно живеещи лица и хора в неравностойно положение, адаптирането им и насърчаване 

участието им в живота на общността. Развитието на услугите е фактор за предотвратяване 

и превенция на социалната изолация на целевите групи. С проекта ще се постигне не само 

социален, но и икономически ефект – ще се осигури заетост за безработни и допълнителна 

работа за специалисти в сферата. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой оптимизирани социални услуги 0 4 

Брой подкрепени социални институции 0 1 

Индикатори за 

въздействие 

% от хората, попадащи в рискови групи, 

обхванати от социалните услуги 
65 100 

 

Предварителна оценка на заложените проекти по Приоритет 3. „Развитие на 

икономиката и човешките ресурси“ 
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Към приоритет 3 са включени три специфични цели. По първата специфична цел 

„Иновации и усъвършенстване на икономическата база“ са включени седем проекта, в т.ч.: 

Изграждане на икономически зони с чисто производство; Изграждане на нова 

инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи с цел повишаване на 

конкурентоспособността на земеделските стопанства; Подкрепа за поливното земеделие в 

община Елин Пелин; Ресурсна ефективност и модернизация на МСП; Развитие на 

иновативни технологии в МСП; Насърчаване на инвестициите в с.Мусачево; Развитие на 

транспортно-логистичните дейности. 

Проектите ще спомогне обновяване на производствената инфраструктура, развитие 

на малкия и среден бизнес, привличане на нови инвестиции и създаване на заетост чрез 

разкриване на нови работни места. Интервенциите ще стимулират реализация на младите 

хора в професионален план и задържането им в общината, прогрес на местната икономика 

и генериране на нови приходи в бюджета.  

С реализацията на проекта за подкрепа за поливното земеделие в община Елин 

Пелин ще се гарантира стимулиране и засилване развитието на първичния сектор и 

опазване плодородните земи на общината. По този начин населението, което се занимава 

със земеделие ще получи стимул да остане да живее в населените места в общината и да 

развива активно своята дейност. Изпълнението на проекта е фактор и за повишаване 

конкурентоспособността на местните земеделски производители, респективно на местната 

икономика. 

Проектите за ресурсна ефективност и модернизация на МСП и развитие на 

иновативни технологии в МСП ще осигурят нови и съвременни улеснени условия на труд, 

намаляване на вредните емисии от производството и повишено качество на средата. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 
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предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой предприятия с внедрени 

иновативни технологии 
0 10 

Брой ресурсно-ефективни предприятия 0 10 

Индикатори за 

въздействие 

% от заетите, облагодетелствани от 

внедрените иновативни технологии 
0 100 

 

По втората специфична цел „Заетост и предприемачество“ са включени четири 

проекта, в т.ч.: Програми за заетост на ромското население; Насърчаване на младежката 

заетост и заетостта на хора над 50 години; Преквалификация на кадри с цел адаптивност 

към пазара на труда; Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хора в 

неравностойно положение. 

С реализацията ще се гарантират равни условия и постигане на тематична цел 10 

„Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот“ от общата 

европейска стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. Ще се повиши квалификацията и 

капацитета на човешките ресурси и ще се осигури адаптацията им към променените 

условия на съвременното информационно общество. 

С реализацията на проекта за осигуряване на заетост и достъпна работна среда за 

хора с увреждания ще се осигури шанс за професионално развитие и качествена работна 

среда за лицата в неравностойно положение, отговаряща на техните потребности. Ще се 

осигурят равни условия и ще се предотврати дискриминацията, ще се гарантира чувството 

на пълноценност на хората от целевите групи. 
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Осъществяването на проекта за насърчаване на младежката заетост и заетостта на 

хора над 50 години ще се осигури приобщаване на рисковите групи в икономическото 

развитие на общината. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой наети на работа по програми и 

мерки за заетост 
0 300 

Брой преквалифицирани специалисти 0 2000 

Индикатори за 

въздействие 

% безработни получили шанс за 

заетост 
0 100 

 

По третата специфична цел „Развитие на туристическата инфраструктура и промоция 

на туризма“ са включени четири проекта, в т.ч.: Изграждане на обществен басейн в с.Равно 

поле; Изграждане на СПА център в с.Равно поле; Изграждане на рекреационни центрове; 

Промоция на туризма и маркетинг и реклама на дестинацията. 

С реализацията на заложените проекти ще се постигне увеличаване на посетителския 

и инвестиционния интерес и генериране на нови приходи от туризма. 

Проектът за изграждане на туристическа инфраструктура е фактор за стимулиране на 

туристическия бизнес в общината, увеличаване броя на туристите и времето за престой, 

респективно – увеличаване на приходите от туризма и реклама на дестинацията. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 
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предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за резултат 
Брой изградени рекреационни 

центрове 
0 3 

Индикатори за 

въздействие 

Приходи в туризма в следствие на 

новосъздадените рекреационни 

центрове 
0 15000 

 

Предварителна оценка на заложените проекти по Приоритет 4. „Добро управление и 

развитие на партньорства“ 

Към приоритет 4 са включени три специфични цели. По първата специфична цел 

„Повишаване на административния капацитет“ са заложени четири проекта, в т.ч.: 

Обучения на административни кадри за измененията в нормативната уредба; Развитие на 

електронна администрация; Ново оборудване на административните звена; Разработване 

на ИКТ-базирани системи за ранно предупреждение и известяване при бедствия и аварии. 

Проектът за обучения на общинската и държавната администрация за повишаване на 

квалификацията и професионалните умения е фактор за повишаване ефективността на 

работа на управленските кадри и капацитета на общината. 

С изпълнението на проекта за оптимизиране работата на общинската и държавната 

администрация чрез ново офис оборудване ще се гарантира технологично обновяване на 

структурите на местната администрация, съответно улеснени процеси на работа и 

повишена ефикасност и бързина на управленските дейности. 

Проектът за Развитие на електронна администрация ще благоприятства за улеснени 

административни процеси и удобство за местните жители, както и за по-добра 
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координация и съгласуваност между различните административни звена както в общината, 

така и на областно и национално ниво. 

Проектът за разработване на ИКТ-базирани системи за ранно предупреждение и 

известяване при бедствия и аварии ще осигури навременното реагиране и справяне с 

рисковете за територията и местните жители. Същевременно е фактор за стимулиране 

процеса на по-добро управление в общината във връзка с решаване проблемите на 

районите за целенасочено въздействие.  

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой обучени административни кадри за 

изменения в нормативната уредба 
0 50 

Брой административни звена с обновено 

оборудване 
0 20 

Индикатори за 

въздействие 

% от административните служители 

ползващи новото оборудване 
0 100 

 

 

По втората специфична цел „Развитие на партньорства в приоритетни области “ са 

заложени 8 проекта, в т.ч.: Подкрепа за развитие на спортната дейност в общината; 

Обмяна на опит и добри практики със съседни общини; Подкрепа за внедряване на нови 

технологии и информационни средства; Подкрепа за модернизиране на оборудването в 

образователната инсраструктура; Модернизиране на оборудването в културната 

инфраструктура; Подкрепа за насърчаване връзката между професионалното обучение, 

науката и бизнеса; Сътрудничество с бизнеса за развитие на стажантски програми за млади 
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специалисти; Организиране на иновативни културни и спортни събития в партньорство 

със съседни общини. 

С проектите за ново оборудване и внедряване на нови технологии и информационни 

средства ще се благоприятства постигането на адекватни условия за целевите групи, 

съответствие с принципите на информационното общество, рентабилна среда в 

образователните и културните институции. 

Проектите ще благоприятстват за подобряване на връзката между образователния 

процес и реалната заетост на кадрите, повишаване капацитета и конкурентоспособността 

на населението, респективно - на местната икономика. 

Заложените проекти за развитие на спортната дейност в общината и за организиране 

на иновативни културни и спортни събития в партньорство със съседни общини ще 

допринесат за повишаване привлекателността на дестинацията, популяризиране на 

местните забележителност и местните изявени спортни таланти. С увеличения брой 

туристи ще бъдат генерирани и нови приходи в местната икономика, които могат директно 

да бъдат реинвестирани в обновяване и поддръжка на физическата среда и спортната и 

културната инфраструктура. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор 
Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

резултат 

% образователни обекти с модернизирано 

оборудване 
0 100 

Брой проведени иновативни културни 

събития 
0 14 

Индикатори за % от учащите, ползващи новото оборудване в 0 100 
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въздействие образователните обекти 

Брой хора, взели участие в проведените 

иновативни събития /хил./ 
0 200 

 

По третата специфична цел „Осигуряване на планова и информационна 

обезпеченост“ са включени седем проекта, в т.ч.: Създаване на Местна инициативна група 

и стратегия за водено от общността местно развитие; Изготвяне на актуални подробни-

устройствени планове на населените места в общината; Разработване на програма за 

управление използването на минералните води на с.Нови хан; Разработване на Стратегия 

за устойчиво развитие на туризма в Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г.; 

Създаване на актуални кадастрални регистри; Създаване на актуален регистър на 

паметниците на културата в общината; Изграждане на единна информационна система в 

общината свързваща общината и кметствата. 

С реализирането на проектите ще се осигури планова обезпеченост на общината з 

проеграмния период 2014-2020 г. и по-добри условия на работа за местната 

администрация.  

Създаването на Местна инициативна група и стратегия за водено от общността 

местно развитие ще благоприятства за развитие на икономиката, реализация на дейности 

от общ интерес между различни общини, обединяване на хората за изпълнение на проекти 

с прилагане на подхода ЛИДЕР, осигуряващи социални, екологични, здравни и 

икономически ползи за жителите на района. 

За мониторинг на изпълнението на специфичната цел за заложени индикатори за 

резултат и за въздействие, като са спазени методическите указания на МРРБ за 

предложената матрица на индикаторите – определена е целева стойност и е посочена 

базова стойност, източник на информация и период на отчитане. 

 

Вид индикатор Индикатор Базова Целева 
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стойност стойност 

Индикатори за 

резултат 

Брой населени места с актуални ПУП 0 19 

Брой разработени и приети стратегически, 

планови и програмни документи 
0 2 

Индикатори за 

въздействие 

% от населените места с планова 

обезпеченост 
0 100 

 

В заключение могат да се отбележат основните и най-значими въздействия и ефекти 

в следствие реализация на стратегията и заложените ключови проекти в ОПР на Община 

Елин Пелин за периода 20114-2020 г., а именно: стабилизиране на демографската 

ситуация, намаляване на безработицата и разкриване на нови работни места, 

икономически просперитет и популяризиране на дестинацията и туристическите ресурси, 

увеличени приходи в местната икономика и атрактивност и посещаемост на територията, 

културен подем и социализация на паметниците на културното наследство, развитие на 

младежките дейности и обществените инициативи, стимулиране ученето през целия живот 

и повишена квалификация на човешките ресурси, достъпна физическа и работна среда, по-

добри условия за живот, работа и отдих, повишена ефективност и ефикасност на 

управление, устойчиво развитие и опазване на околната среда и ресурсите, равни условия 

и недискриминация. 

Осъществяването на различните проекти по четирите приоритета на плана ще 

допринесе за цялостен синергичен ефект върху процесите на социално-икономическо 

развитие на общината, обновяване на физическата среда и едновременно решаване на 

хоризонталните въпроси и политики. 
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III. Екологична оценка – оценка на съответствието със стратегията за опазване на 

околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на 

околната среда 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е разработена в отговор на 

съвременните предизвикателства пред света: устойчиво развитие по начин, който 

„задоволява нуждите на сегашното поколение, без да прави компромис с възможностите 

на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди“. В противен случай са твърде 

възможни не само екологични последици, но и икономически, социални, здравни и 

демографски. В този дух е насочен и фокусът на двата нови законодателни пакета – 

„Климат-енергетика” и „Устойчиво потребление и производство” на Европейската 

комисия, насочени към развитие на нови производствени системи и модели и 

възстановяване и опазване на ресурсите. 

Пакетът „Климат-енергетика” цели да насърчи прекъсването на зависимостта между 

икономическия растеж и увеличаването на производството и потреблението на изкопаеми 

горива, водещи до увеличаването на парниковите газове и изменението на климата. 

Алтернативата на икономическия растеж е зелен растеж чрез развитието на 

нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика, максималното използване на 

екоиновации и екотехнологии. Пакетът „Устойчиво потребление и производство” е 

насочен към прекъсването на зависимостта между икономическия растеж и въздействието 

върху околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на 

отпадъци. Двата пакета предоставят допълнителни възможности и инструменти за 

постигане на ключовите приоритети на Европейския съюз за устойчиво развитие – 

изменение на климата и чиста енергия, устойчив транспорт, устойчиво потребление и 

производство, по-добро управление на природните ресурси, борба с бедността в световен 

мащаб. 
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Успешно изпълнение на дейности, свързани с опазването на околната среда се 

отчитат както по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., така и по секторните 

оперативни програми. 

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. отчита, че процесите и 

предизвикателствата, свързани с околната среда рефлектират във всички сектори на 

икономиката и сфери на живота и обратно, и това изисква нови по-интегрирани и 

комплексни подходи за тяхното решаване.  

Стратегията очертава цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и 

възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на 

живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в 

контекста на устойчивото развитие. Акцентът се поставя върху развитието на нови 

производствени и потребителски системи и модели и въвеждането на добри практики.  

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. е съобразена с основните 

стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към 

устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, 

Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и 

тематичните стратегии към нея на Европейския съюз”, Целите на хилядолетието за 

развитие и др. 

Стратегията се основава на следните основни принципи: устойчиво развитие, 

опазване на природните ресурси, принцип на превенцията и предпазливостта, интегриране 

на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики, 

субсидираност на политиките, замърсителят плаща за причинените вреди, прилагане на 

чисти технологии, използване на икономически инструменти за опазване и подобряване 

състоянието на околната среда, потребителят плаща, споделена отговорност, достъп до 

информация за околната среда, участие на обществеността във вземането на решения и 

достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. 
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Стратегията очертава основните предизвикателства за постигането на устойчива 

околна среда в страната – намаляване и предотвратяване на последиците от изменението 

на климата, както и адаптирането на страната към тях, достатъчно по количество и по-

добро качество на водите, ограничаване на загубата на биоразнообразие, осигуряване на 

по-здравословна околна среда, по-устойчиво производство и потребление,  промяна на 

нагласите, отношението и поведението на обществото към околната среда и устойчивото 

развитие, по-качествен мониторинг и информация за околната среда. 

За посрещането на тези предизвикателства са формулирани 6 национални цели. 

Стратегическата част на Общинския план за развитие на Община Елин Пелин за периода 

2014-2020 г. е разработена в синхрон с шестте национални екологични цели. 

Първата цел визира: „Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението 

на климата и чиста енергия“. В съответствие с тази цел са включени няколко проекта в 

индикативната таблица с проекти на ОПР, а именно проектите за саниране, ремонт и 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, за ремонт и мерки за 

енергийна ефективност на административни и обществени сгради и за технологична 

модернизация на предприятия в общината. С реализацията ще се стимулира развитието на 

нисковъглеродна и енергийно ефективна икономика, което ще допринесе за намаляване на 

натиска върху околната среда, по-добро адаптиране към промените в климата и 

изпълнение на ангажиментите на страната по линия на Европейския съюз и ООН в тази 

област. С подобряване на енергийната ефективност и минимизиране на загубите, в 

резултат използване на амортизиране техника и инфраструктура ще се намали 

въздействието върху околната среда. 

Проектите за повишаване на енергийната ефективност, заложени в ОПР на Община 

Елин Пелин са в синхрон с изпълнението на Национална дългосрочна програма по 

енергийна ефективност 2005-2015 г.. 
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Втората национална екологична цел е насочена към „Осигуряване на достатъчно по 

количество и с добро качество вода“. В пълно съответствие с формулираната цел са 

заложените проекти в ОПР за обновяване на водопроводната мрежа в общината; 

изграждане на нови пречиствателни станции за питейни и за отпадни води. С реализацията 

на проектите ще се постигне задоволяване нуждите на местното население от вода в 

необходимото количество и качество, подобряване условията за живот и здравето на 

жителите. 

Един от заложените ключови индикатори в Националната стратегия за околна среда 

2009-2018 г. като индикатор за изпълнение на националната цел е: „брой изградени, 

реконструирани и модернизирани ПСОВ“, който е заложен и като индикатор в ОПР на 

Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. 

Третата национална екологична цел е: „по- здравословна околна среда за по-добро 

качество на живот“. В унисон се наблюдават редица проекти в индикативната финансова 

таблица на ОПР на Община Елин Пелин, а именно: за рехабилитация, ремонт и обновяване 

на уличната и пътна инфраструктура, за мерки за енергийна ефективност, за създаване на 

качествена и достъпна градска среда в общинския център; за технологична модернизация 

на предприятия; за превенция на риска от наводнения и пожари и други. С реализацията 

ще се постигне по-добро качество на околна среда и минимизиране на риска за здравето на 

хората, което ще способства за изпълнение на ангажиментите по линия на Европейския 

съюз и ООН, свързани с компонентите и факторите на околната среда. 

Четвъртата национална екологична цел е насочена към „насърчаване на устойчивото 

потребление и производство“. В съответствие с целта са заложените проекти за ресурсна 

ефективност на предприятия и подкрепа за поливното земеделие в община Елин Пелин. 

Изпълнението им е фактор за прекъсване зависимостта между икономическия растеж и 

въздействието върху околната среда, намаляване на екологичния отпечатък от 
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антропогенната дейност, и изпълнение на ангажиментите на страната по линия на 

Европейския съюз и ООН, свързани с устойчивото потребление и производство. 

Заложеният проект за подкрепа за поливното земеделие в община Елин Пелин е в 

пълен синхрон с първата специфична цел в сферата на селското стопанство: „Постигане на 

устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на натиска на сектора върху 

околната среда“, която включва възстановяване на поливното земеделие и намаляване 

замърсяването на водите от земеделските дейности с нитрати и пестициди. Реализацията за 

проекта ще благоприятства за намаляване на заплахите за околната среда по икономически 

ефективен начин – подкрепа за устойчиво управление на земите, опазване на 

биоразнообразието и традиционното земеделие, което от своя страна ще спомогне за 

съхраняване на привлекателността на селските райони и ще създаде условия за устойчив 

поминък на населението.  

Други проекти в синхрон с четвъртата национална екологична цел са проектите за 

развитие на туризма и валоризиране на културното наследство, заложени в индикативната 

таблица на ОПР на Община Елин Пелин. Най-силно е съответствието по отношение на 

втората специфична цел в сферата на туризма: „Интегрирана защита и опазване на 

природното и културно наследство“, чието постигане се допълва изключително точно от 

заложената в ОПР трета специфична цел към Приоритет 1 - Обновяване на културната 

инфраструктура и валоризация на културното наследство. 

Според Националната стратегия за околна среда, устойчивото развитие на туризма 

трябва да предложи дългосрочен източник на доходи, но преди всичко трябва да гарантира 

опазването и подобряването на околната среда, ландшафта и културното наследство.  

Петата национална екологична цел визира ограничаване и спиране на загубата на 

биологично разнообразие. В ОПР на Община Елин Пелин са заложени четири проекта, 

които ще допринесат за постигане на тази цел: за увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския потенциал; за въвеждане на системи за ранно предупреждение 
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за превенция на пожарите в горите и в земеделските земи; за подобряване на устойчивото 

стопанисване на горите, чрез увеличаване дела на огледаните сечи; мерки за управление на 

риска от наводнения и замърсяване на речните корита. С изпълнението ще се намалят 

заплахите за околната среда и ще се стимулира опазване на биологичното разнообразие в 

дългосрочен план, повишаване на екологичните, икономическите и социалните функции 

на природата, изпълнение на ангажиментите по линия на Европейския съюз и 

международните договори в областта на опазване на природата. 

Шестата национална екологична цел е „формиране на нови модели на поведение на 

обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и 

осигуряване на по-качествена информация и мониторинг за околната среда“, в синхрон с 

която е и заложеният проект за разработване на ИКТ-базирани системи за ранно 

предупреждение и известяване при бедствия и аварии, както и с проекта „развитие на 

електронна администрация“. В резултат ще се постигне по-ефективен мониторинг и по-

качествени информационни услуги, свързани с околната среда, както за местното 

население, така и за управленските структури. Проектът е фактор за изпълнение на 

ангажиментите по линия на Европейския съюз и ООН, свързани с осигуряване на достъп 

до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната 

среда, повишаване културата на обществото по въпросите на околната среда и 

устойчивото развитие, и с мониторинга на околната среда. 

Проектът, заложен в ОПР, напълно отговаря на 3 от специфичните цели в тази 

област. Една от тях е „Подобряване на достъпа до информация и участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, включително 

повишаване на използването на електронните средства за достъп до информация и участие 

на обществеността в процеса на вземане на решения. За индикатори за изпълнение са 

посочени: „достъп до електронно правителство“ и „използване на услугите от 

електронното правителство“ - индикатори за устойчиво развитие на Евростат, както и 
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„осигурен електронен достъп до информацията за околна среда и устойчиво развитие на 

хората в неравностойно положение“. 

Сериозно предизвикателство е подобряването на информационните системи за 

съхранение, поддържане и обработка на базите данни, създаване на функциониращи 

регионални бази данни/ информационни системи и регистри. Необходимо е въвеждането 

на европейските методологии за оценка на първичната информация. В този дух са 

формулирани и следващите специфични цели: „подобряване и развитие на системите за 

наблюдение и програмите за мониторинг“ и „подобряване и изграждане на нови 

информационни системи и регистри за състоянието на околната среда“, с които 

заложените проекти в ОПР са в пълен синхрон. 

Интегрирането на националните екологични цели е съобразено с характерните 

особености и проблеми на Община Елин Пелин, които определят и възможните мерки за 

решаване, както и какви дейности и ресурси ще са необходими за конкретния 

седемгодишен период на планиране. 

Анализът на околната среда в ОПР е извършен по компоненти, като са разгледани 

различните видове защитени територии и зони по Натура 2000.  

В аналитичната част на ОПР са направени изводи и са идентифицирани проблемите 

по отношение опазването на околната среда, пространствено обусловени и аргументирани 

с достоверни данни. Анализът на инфраструктурната обезпеченост разглежда проблемите 

на различните видове техническа инфраструктура, като поставя фокус върху нуждата от 

изграждане и рехабилитация на амортизирани или липсващи елементи. Обърнато е 

специално внимание на факторите, които оказват негативно влияние върху състоянието на 

околната среда, като: производствени дейности, наводнения и щети, причинени от 

природни бедствия. Съществуващите проблеми са подчертани и в SWOT анализа, като са 

формулирани и свързаните основни заплахи. В последствие екологичните проблеми са 

интегрирани в стратегическите цели и приоритети на ОПР. Екологичната проблематика 
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намира конкретен израз в стратегическата част на ОПР, по специално в първата 

специфична цел към Приоритет 1: Модернизирана техническа инфраструктура и чиста 

околна среда, но също така и в специфична цел 3.1. Иновации и усъвършенстване на 

икономическата база и в някои от специфичните цели по приоритет 1, касаещи 

обновяването на инфраструктурата и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сграден фонд. В съответствие с тях са формулирани и проектите за обновяване и 

технологична модернизация на предприятия, енергийна ефективност на сграден фонд, 

превенция на риска, рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа, изграждане на 

ВИК мрежа и пречиствателни станции, реновиране на публични пространства и зелени 

площи, възстановяване на поливно земеделие, системи за ранно известяване на бедствия и 

аварии и други.  

Изпълнението на специфичните цели, свързани с опазване на околната среда е 

ресурсно обезпечено и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на 

напредъка за периода на действие, както и при извършване на актуализация или междинна 

оценка. 
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IV. Заключение  

Представеният за оценка Общински план за развитие на община Елин Пелин е 

разработен задълбочено, съдържателно и прецизно. Документът съдържа всички 

задължителни компоненти съгласно Методическите насоки и е разработен в съответствие 

с действащата нормативна уредба, при отчитане на изискванията към подобни разработки. 

Документът отговаря на принципите и целите на европейската и националната политика в 

областта на регионалното развитие и е в съответствие със стратегически и планови 

документи от по-високо ниво, както и с приоритетните оси на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд. Като цяло интервенциите, предвидени в Общинския план за развитие 

на Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г., ще допринесат за подобряването на 

екологичната ситуация в общината и синхронизиране със европейските стандарти за 

опазване на околната среда. 
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Източници на информация: 

При изготвянето на предварителната оценка са взети под внимание следните 

европейски, национални, регионални, областни и общински стратегически и планови 

документи: 

 Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално 

развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-

2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове за 

развитие (2014-2020 г.);  

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

 Проекти на регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на 

политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.; 

 Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.; 

 Национална програма за развитие: България 2020; 

 Национална програма за реформи на република България (2011-2015 г.); 

 Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-

2020 г. (в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, икономиката и 

малките и средни предприятия, развитие на телекомуникационните мрежи, пазара 

на труда, иновациите и въвеждането на нови технологии, здравеопазване, 

образование, култура, социални дейности, жилищен сектор и др.); 

 Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 

г.; 

 Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.;  

 Регионален план за развитие на ЮЗРП за периода 2014 – 2020 година; 

 Областна стратегия за развитие на София област за периода 2014 – 2020 година;  

 Проекти на оперативните програми за периода 2014 – 2020 година; 


