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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., 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).  

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.  

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. 

III. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината 

1. Обща характеристика/профил на общината 

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.  

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

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

Релефът е високоравнинен, полупланински и планински. 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. 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.  
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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. 

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.  

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. 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.  

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. 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. 

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. 

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.  
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По отношение механичния прираст на населението, се наблюдават отрицателни 

тенденции, въпреки че прирастът се запазва положителен. 

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. 

3.2. Заетост и безработица 

Oбщината се характеризира с неблагоприятна възрастова структура. 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%. През последните години трудоспособното 

население намалява за сметка на подтрудоспособното и надтрудоспособното. От данните за 

състоянието на икономическото развитие на община Елин Пелин се забелязват негативни 

тенденции по отношение равнищата на заетост и безработица. Равнището на безработица към 

2012 г. е 18,4%, при средно за областта – 13,6%. 

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.  

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 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”. 

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.  

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 



 
Оперативна програма  

"Административен капацитет" 
www.opac.government.bg 

Проект „Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №13 -13-121/31.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 
5 

населението се грижат още 9 лечебни заведения за извънболнична помощ. В общината има 

четири детски ясли с капацитет 142 места. 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. Към 2013 г. в общината има 11 целодневни детски 

градини, 10 общообразователни училища и една професионална гимназия. 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. 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.  

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

За периода 2007-2013г. е изпълнен проект „Ремонт и реконструкция на читалища в 

Oбщина Елин Пелин”. 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. 

3.7.  Спорт 

Основен приоритет на общината е развитието на спорта, увеличаването на спортуващите 

младежи чрез привличането им в спортни клубове и извънкласни форми на физическо 

възпитание.  

4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

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 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9543
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9543
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разположени и язовир Огняново и микроязовир „Тараторското”. В общината има три 

геотермални извори: в с.Равно поле, в с.Елешница „ Топлика” и в гр. Елин Пелин, където 

сондажът е замразен.  

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% .  

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” I "Реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин“. 

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.  

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. Така изградената електропреносна мрежа покрива нуждите за 

производствена дейност и битовите абонати в общината.  

През територията на общината преминава магистралния газопровод на страната. Към 2013 

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

През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни артерии на 

страната и две от основните жп – магистрали. Важна пътна комуникация за общината е 

републикански път №105 гр. Елин Пелин - с.Столник, осъществяващ връзка между двете 

магистрали. В близост до с.Лесново има изградено летище.  

През 2013 г. със средства на общината са извършени строителни ремонти дейности за 

подобряване на техническата инфраструктура. 

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. 

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.  

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. 

http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=49561
http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=49561
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Земеделските земи в община Елин Пелин се характеризират със средна замърсеност с тежки 

метали и повишена радиоактивност. За общината е характерно разпространение на засолени 

почви на голяма площ от територията.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%. 

6. Административен капацитет 

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". 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. 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. 

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 
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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 

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; 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. 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“ 

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 

Стратегическа цел 2: Административен капацитет и икономически просперитет 
Към стратегическа цел 1 са изведени два приоритета, а именно: 

Приоритет 1: Модернизиране на средата  

Приоритет 2: Социално приобщаване 

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 

2.2.Социална интеграция и качествени социални услуги 
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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. 

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.  

VI. Индикатори за наблюдение и оценка 

Заложени са 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.  

Индикаторите по ОПР се отчитат заедно с подаването на регулярните шестмесечни, 

годишни отчети в общинската администрацията, агенцията по заетостта и др. 

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. 

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. Съгласно нормативните изисквания и стандарти, за целите на 
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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. 

За регламентиране дейността на групата за наблюдение и контрол, 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. 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. 

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. 

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.  

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.  
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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. 

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. 

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, 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 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 
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интервенции ще спомогнат за предотвратяване на рисковете за живота и здравето на 

населението и навременно реагиране при опасни за живота на населението ситуации. 

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.  

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. 


