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ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящата Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Община Своге, 

съобразно стратегия „Европа 2020“ се  изготвя във връзка с изпълнение на Договор № 

22/10.02.2014  за „Разработване на общински план за развитие на община Своге за периода 

2014-2020 г.,  разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на конкретни политики и разработване на съпътстващи 

документи“. 

Програмата за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на община Своге е 

новаторски документ, който има за цел да проследи съответствието на целите на 

стратегическите и планови документи на община Своге с тези на национално и 

европейско ниво, да покаже връзките и зависимостите между тях и по този начин да 

установи мястото на община Своге от национална и европейска гледна точка и проследи 

нейните възможности за развитие. 

За тази цел в настоящия документ са подробно разгледани европейските документи, 

явяващи се основополагащи за формиране на целите  и интервенциите на основните 

политики на европейско ниво, а именно:  

 Стратегията „Европа 2020” (2010 г.) 

 Петият кохезионен доклад 

 Лисабонската стратегия 2000 г. (и актуализациите в нея) 

 Хартата на Общността за основните социални права 

 Хартата от Лайпциг за устойчиви европейски градове (2007 г) 

 Решението на Европейския парламент от 23 май 2007 г. относно въздействието и 

последиците от структурните политики за кохезията на ЕС 1 и др. 

Освен това, е проследена връзката с документи на национално ниво, които определят 

националните стратегически цели.  Такива са: 

                                                             

1 Вж. Официален вестник на Европейския съюз, C 102 E/286, 24.4.2008 
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 Националната програма за развитие „България 2020”; 

 Споразумение за партньорство на РБ 2014-2020 

 Националната програма за реформи за 2012-2020 г.; 

 Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г. 

 Национална концепция за пространствено развитие на България за периода до 

2013-2025   

Настоящата програма дефинира основните приоритети на община Своге, които са 

насочени към постигането на целите, заложени на по-високо ниво. Тя е разработена в 

пълно съответствие с общинския план за развитие на община Своге 2014-2020.  

1. ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, НАСОЧЕНИ 
КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И 
ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ  

Основната цел на кохезионната политика на ЕС е намаляване на икономическото, 

социалното и териториалното неравенство, като се гради върху прилагане на 

мерки за премахване на различията в състоянието и развитието на 27-те държави 

членки и на над 250-те региона в Съюза, резултиращо в  разпространяване на 

растеж и просперитет по цялата територия на ЕС. Главен инструмент за 

провеждане на политиката за сближаване са Структурните фондове и 

Кохезионния фонд като те са директно и индиректно обвързани с целите от 

Лисабон  още от програмен период 2000-2006 г., като в следващия програмен 

период 2007-2013 г. ключовата роля на тези инструменти е потвърдена, като се 

въвежда тясна връзка чрез „заделяне”  на минимум структурни инвестиции за 

разходи във връзка с Лисабонската стратегия – 60% по Цел 1 „Сближаване” и 75% 

по Цел 2 „Регионална конкурентноспособност и заетост”. Основни 

предизвикателства, стоящи пред настоящата Кохезионна политика и критики, 

които се отправят към нея включват:  
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 прекалена сложност; 

 недостатъчната интеграция на тематичните политики и необходимостта 

от системна оценка въз основа на индикатори. 

  многопосочност на целите и приоритетите; 

 променящи се указания и насоки; 

  прекомерната бюрокрация; 

 трудности с финансовото управление; 

  недобрата координация между различните политики и институции.  

На тези предизвикателства следва да отговорят новите документи, оформящи 

рамката на Кохезионната политика:  

 Лисабонският договор, който е в сила от 1 декември 2009 г. въвежда 

концепцията за териториално сближаване, като набляга на растящото 

значение на всички териториални аспекти. 

 Стратегия Европа 2020 – дългосрочна икономическа стратегия, насочена 

за трансформиране на Европа в интелигентна, устойчива и включваща 

икономика, е приета през 2010 г. Стратегия Европа 2020 е основата за 

тематичните цели на Кохезионната политика. 

Европейската комисия  дава ход на стратегията „Европа 2020: Стратегия на ЕС за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” , наследявайки и надграждайки 

целите на Лисабонската стратегия. Относно политиката на сближаване 

Комисията застъпва решението, че тя, като инвестиционен инструмент, трябва да 

изпълнява още по-засилена роля.  Този документ задава рамката на 

необходимите интервенции за постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж в страните и регионите на ЕС. Относно политиката на 

сближаване, Комисията застъпва решението, че тя, като инвестиционен 

инструмент, трябва да изпълнява още по-засилена роля за изпълнението на 

стратегията Европа 2020. Една от важните препоръки на ЕК към Стратегия 
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„Европа 2020” – „За да бъдат осъществени промените, Стратегията „Европа 2020“ 

се нуждае от по-добра насоченост, ясни цели и прозрачни показатели за оценка на 

напредъка. Това ще наложи изграждането на силна рамка на управление, чиито 

инструменти се използват добре, за да се гарантира навременно и ефективно 

изпълнение” . Стратегията Европа 2020 дефинира пет измерими цели за ЕС по 

отношение на заетост, намаляване на бедността, инвестиции в научни 

изследвания и иновации, образование и климатични промени и енергетика, които 

да се трансформират в национални цели. По отношение на тези ‘цели на ЕС’ е 

заложено постигането до 2020 г. на определени нива. Към тях са дефинирани и 

седем „водещи инициативи“ за катализиране на напредъка по всяка приоритетна 

тема: „Съюз за иновации” (научни изследвания и иновации); „Младежта в 

движение” (образование); „Програма в областта на цифровите технологии за 

Европа” (единен цифров пазар); „Европа за ефективно използване на ресурсите” 

(енергийна ефективност); „Индустриална политика за ерата на глобализацията” 

(бизнес климат и търговия); „Програма за нови умения и работни места” 

(реформиране на трудовите пазари); „Европейска платформа срещу бедността и 

социалното изключване” (социално и териториално сближаване).  

Ключови параметри на петте главни цели на ниво ЕС до 2020 г. следва да 

бъдат интерпретирани като ориентири (желано състояние) за системата на 

програмиране и стратегическо планиране на регионалното развитие в 

нашата страна и да изпълняват ролята на водещи насоки за разработваните 

стратегически и планови документи в страната към хоризонт 2020 г. 

Петият кохезионен доклад съдържа оценка на постиженията на европейската 

политика за сближаване, както и структуроопределящи насоки за развитието на 

ЕС през програмния период 2014-2020 г. като по-важните от тях, включват:  

 необходимостта от нова политика за сближаване за всички региони, 

адаптирана към тяхното равнище на развитие;   
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 създаването на нова междинна категория региони, чийто БВП на глава от 

населението е между 75% и 90 % от БВП на Общността, с цел да замени 

действащата понастоящем система за постепенно оттегляне и постепенно 

въвеждане на подкрепата, за да се ограничи наблюдаваният прагов ефект 

при праг от 75 % от БВП на Общността (сегашен праг на допустимост между 

цел 1 и цел 2) и да се гарантира еднакво третиране на регионите; 

 необходимостта от отчитането и на други показатели, допълващи БВП, 

за да бъдат отразени по-добре степента на развитие на всеки регион и 

възникващите в него специфични проблеми на социално и териториално 

сближаване (подрегионални различия, разлики в доходите, равнище на 

безработицата, достъп до услуги от общ интерес (УОИ), достъп и 

оперативна съвместимост на транспортните средства, качество на 

околната среда, социално благополучие, равнище на образование и др.), 

на базата на списък с териториални показатели, с източник EUROSTAT и 

ORATE 2; 

 необходимостта да се подкрепи хармоничното развитие на ЕС чрез 

мобилизиране на вътрешния потенциал на всички региони и намаляване 

на неравенството между нивата на развитие на европейските региони, 

както е предвидено в член 174 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз; 

 въвеждането на принципа за по-голяма гъвкавост при организирането 

на оперативните програми, за да може да се действа на различни 

териториални равнища (подрегионално, регионално, мултирегионално 

и макрорегионално) в зависимост от териториалните специфики или 

                                                             

2 Европейска мрежа за наблюдение на устройството на територията (ORATE/ESPON). 
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функционални пространства, като например речните басейни, 

планинските райони и др. 

 определянето на приоритетна териториална цел в допълнение към 

темите, свързани със Стратегията „Европа 2020“, както и вземането под 

внимание  на регионите с териториални специфики по член 174 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз; 

Освен това, на 13 юли 2010 г. Съветът приема Препоръка относно общите 

насоки за икономическата политика на държавите-членки и на Съюза за 

периода 2010-2014 г. (част I от „Интегрирани насоки Европа 2020”), а на 21 

октомври 2010 г. одобрява Решение относно насоките за политиката на 

държавите-членки по заетостта  (част II от „Интегрирани насоки Европа 2020”). 

Тези насоки (общо 10 на брой, 6 общи и 4 по отношение на заетостта) се отнасят 

до провежданата икономическа политика на равнище ЕС и национално ниво, 

като РБ ги възприема в Националната програма за реформи описва начина. 

Предложението въвежда нова категория от „региони в преход“. Друга новост е 

въвеждането на „Партньорски договор“ между Европейската комисия и 

държавата членка (ДЧ), който оценява нуждите от развитие и свързаните условия 

в контекста на постигане на целите на Стратегия Европа 2020. Разпределянето и 

освобождаването на финансовите средства е свързано с изпълнението на тези 

предварителни, последващи и макроикономически условности. 

Новият законодателен пакет включва общ регламент, който определя общи 

правила вече и за Европейските структурни и инвестиционни фондове: ЕФРР, 

ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР, , както и регламенти по отделните фондове. В 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се определят ясни 

цели за тези инструменти. Комисията смята, че те могат да се постигнат по-

ефикасно, ако петте фонда се координират по-добре, така че да се избегне 

припокриване и максимално да се увеличат полезните взаимодействия, както и 
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ако фондовете напълно се интегрират в икономическото управление на 

Европейския съюз и допринасят за осъществяването на стратегията „Европа 

2020“ чрез привличане на заинтересованите страни на национално, регионално и 

местно равнище. Ето защо, Комисията предлага регламент за общоприложимите 

разпоредби за петте фонда. В предложението се предвижда много по-тясна 

координация на фондовете, така че да се постигнат следните цели: 

 концентрация на средства по целите на стратегията „Европа 2020“ чрез 

общ набор от тематични цели, за чието осъществяване ще допринасят 

фондовете; 

 опростяване чрез по-съгласувана уредба за планиране и изпълнение; 

 повишена насоченост към резултатите чрез рамка на изпълнение и резерв 

за изпълнение; 

 хармонизиране на правилата за допустимост и разширяване на 

опростените възможности по отношение на разходите, така че да се намали 

административната тежест за бенефициентите и управляващите органи. 

Транспонирането на европейската кохезионна политика в системата от 

стратегически документи в страната се извършва в следните основни документи, 

които служат за база за разработване на документи на по-ниски нива: 

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), приета с 

решение на № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., е водещият 

стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките 

за развитие на страната до 2020 г. В рамките на програмата са направени основни 

изводи за социално-икономическото развитие на Република България и ще има за 

цел да даде отговор на предизвикателствата, поставени пред държавите-членки 

на ЕС като основен акцент в стратегията „Европа 2020”.  
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Въз основа на направения анализ в Националната програма за развитие е 

формулирана визия за развитието на страната като конкурентоспособна 

икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и 

професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, 

приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. В програмата ще 

са формулирани конкретни приоритети за развитие, които: 

 определят основните направления за подкрепа от фондовете от ЕС за 

периода 2014-2020 г., 

 служат за избор на тематичните цели в рамките на отделните програми от 

Споразумението за партньорство с Европейската комисия.  

За всеки от идентифицираните приоритети в Националната програма за развитие 

България 2020 е определена съотносимост към тематичните цели от Общата 

стратегия за развитие на ЕС. НПР е разработен в тясно сътрудничество със 

социално-икономическите партньори и при провеждани регулярни обсъждания с 

междуведомствената работна група и в консултативен процес с гражданския 

сектор и академичните среди.  

Реформата за период 2014-2020 г. предлага промяна от Национална 

стратегическа референтна рамка към Споразумение за партньорство. 

Споразумението е обвързано с целите на стратегията „Европа 2020“ и с 

националните програми за реформи. Чрез тях ще се създаде „интегрирана 

стратегия за териториално развитие, подкрепяна от всички фондове по ОСР“.  

С цел да се улесни разработването на споразуменията за партньорство и 

програмите, като част от общия регламент е приета обща стратегическа рамка 

(ОСР). Посредством ОСР политическите ангажименти, поети във връзка със 

стратегията „Европа 2020“, трябва в по-голяма степен да се съгласуват с реалните 

инвестиции. С нейна помощ трябва да се насърчи интеграцията, като се определи 
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как фондовете могат да работят заедно. Рамката предоставя стратегически 

насоки, които държавите членки и регионите да прилагат при програмирането на 

фондовете по ОСР с оглед на специфичните си потребности, възможности и 

предизвикателства. 

С решение на МС №328 от 25 април 2012 г. е определен списъкът на тематичните 

цели, които да бъдат включени в ДП, както и списък с оперативни програми и 

водещото ведомство за разработването им. 

Определените тематични цели са на практика всички 11: 

1) засилване на научноизследователската дейност, технологичното 

развитие и иновациите; 

2) подобряване на достъпа до информационни и комуникационни 

технологии и на тяхното използване и качество; 

3) повишаване конкурентоспособността на малките и средните 

предприятия и на селскостопанския сектор (за Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони), и на сектора на рибарството и 

аквакултурите (за Европейския фонд за морско дело и рибарство); 

4) подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във 

всички сектори; 

5) насърчаване на адаптацията към изменението на климата и 

превенцията и управлението на риска; 

6) опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност; 

7) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с 

недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури; 

8) насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на 

работната сила; 

9) насърчаване на социалното включване и борба с бедността; 
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10) инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот; 

11) повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 

администрация. 

През настоящия програмен период 2014-2020 ще функционират следните 

оперативни програми: 

1) Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност с водещо 

ведомство Министерството на икономиката и енергетиката ; 

2) Оперативна програма Региони в растеж  с водещо ведомство 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

3) Оперативна програма Транспорт инфраструктура с водещо 

ведомство Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията; 

4) Оперативна програма Околна среда с водещо ведомство 

Министерството на околната среда и водите; 

5) Оперативна програма за развитие на човешките ресурси с водещо 

ведомство Министерството на труда и социалната политика; 

6) Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 - 2020“, с водещо ведомство МОН .  

7) Оперативна програма „Добро управление“ с водещо ведомство 

Администрация на Министерския съвет 

8) Програма за развитие на селските райони с водещо ведомство 

Министерството на земеделието и храните; 

9) Програма за морско дело и рибарство с водещо ведомство 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на 

земеделието и храните; 

10) Програми за трансгранично сътрудничество Република България - 

Република Сърбия, Република България - Република Турция и Република 

България - Република Македония, съфинансирани от Инструмента за 
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предприсъединителна помощ с водещо ведомство Министерството на 

регионалното развитие. 

За програмен период 2014-2020 в България се предвижда да се прилагат 7 

оперативни програми, програмата за развитие на селските райони и програмата 

за морско дело и рибарство, извън програмите в рамките на Европейско 

териториално сътрудничество. 

2. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ  
СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ  
НА НАЦИОНАЛНО НИВО  

Основните стратегически документи, които очертават политиките за 

развитие на България за следващите години, включително визията и 

специфичните цели за развитие на страната, са Споразумение за партньорство на 

РБ за периода 2014-2020, Национална програма за развитие на България до 2020 

г., Националната програма за реформи, Националната стратегия за регионално 

развитие 2012-2022 и Националната концепция за пространствено развитие 

2012-2025.  

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РБ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

 Споразумението за партньорство 2014-2020 г. е наследникът на 

Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., като обаче освен 

трите структурни фонда (Кохезионен фонд, Европейски фонд за регионално 

развитие и Европейски социален фонд) то обхваща и финансирането по линия на 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд 

за морско дело и рибарство. Петте фонда формират Европейски структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ). СП предоставя стратегически водещи принципи 
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при програмирането, включително и във връзка с изпълнението на стратегията 

Европа 2020. 

Към настоящия момент Споразумението за партньорство е в процес на 

разработване, като за целите на настоящата програма е използвана версията от 

Март 2014 г. 

Споразумението за партньорство на България идентифицира четири 

стратегически взаимно-допълващи се приоритета за финансиране: три по 

направленията на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, интелигентен и 

устойчив растеж и един с хоризонтален характер:  

1. Стратегически приоритет 1: Образование, заетост, социално 

включване и здравеопазване за приобщаващ растеж  

Подприоритети:  

 Заетост и трудова мобилност    

 Социално включване  

 Здравеопазване  

 Образование, обучение и учене през целия живот 

Основна цел на този приоритет, попадащ в обхвата на ТЦ 8, ТЦ 9ТЦ 10 и ТЦ 11, е да 

допринесе за постигане на приобщаващ растеж за периода 2014-2020 г. и в трите 

му типа политики, които определят и под-приоритетите за неговото постигане: 

 повишаване равнището на заетост (на хора в трудоспособна възраст) и 

икономическата активност (с фокус върху жените, младите хора, 

възрастните, хората в неравностойно положение), включително чрез 

алтернативни, дистанционни и гъвкави форми на заетост и модернизиране 

на пазара на труда; 

 повишаване качеството на живот и социалните системи; 
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 подобряване на здравето и равен достъп до качествени здравни услуги 

(чрез превенция, иновации и подобрена ефективност на здравната система, 

иновативни услуги и процеси); 

 подобряване на знанията, уменията и квалификацията на хората, 

включително в подкрепа на адаптивността на работната сила. 

2. Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и 

инвестиции за интелигентен растеж 

В съответствие с обхвата на ТЦ 1, ТЦ 2 и ТЦ 3, помощта на ЕСИФ ще се 

концентрира върху адресиране на най-сериозните предизвикателства за 

постигането на интелигентния растеж на българската икономика и създаване на 

възможности за работещи структурни елементи на цялата верига за създаване на 

стойност –научно изследване-технологично развитие-индустриално развитие-

иновации - ускорен растеж, а именно: ниска конкурентоспособност и 

производителност на МСП в сектори с висока добавена стойност за икономиката и 

експортен потенциал, изоставащи научно-развойни и иновационни пазарно-

ориентирани дейности, липса на ефективна образователна и научна среда и 

работещото й взаимодействие с бизнеса, позволяваща провеждането на 

качествени научни изследвания и незадоволителен достъп до и използване на 

ИКТ. 

Подприоритети: 

 Повишаване конкурентоспособността и ресурсната ефективност на 

МСП 

 НИРД и иновации  

 Достъп до и използване на ИКТ 

3. Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за 

устойчив растеж  
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Този приоритет попада в обхвата на ТЦ 4, ТЦ 5, ТЦ 6 и ТЦ 7 и адресира 

предизвикателствата по отношение на свързаността и достъпността (на страната 

и регионите) и свързаната с тях базова инфраструктура, както и поетите от 

страната национални ангажименти към ЕС в секторите води и отпадъци, които са 

капиталово интензивни и чието изпълнение е невъзможно без значителната 

подкрепа от страна на ЕСИФ. Анализът на потребностите за развитие 

идентифицира като ключов и проблемът с високата енергоемкост и 

ресурсоемкост на икономиката, както и нивата на риск и чувствителност към 

климатични промени, особено в селските райони и специфичните територии. 

Подприоритети: 

 Свързаност (външна и вътрешна) 

 Преминаване към ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна 

ефективност 

 Климат и климатични промени, превенция и управление на риска 

Околна среда и опазване на природното богатство и културно-

историческото наследство 

4. Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и 

достъп до качествени административни услуги  

Развитието и прилагането на концепцията за „добро управление”, включващо 

електронното управление и правосъдие, качествените и ефективни услуги за 

гражданите и бизнеса, както и високото ниво на професионализъм и мотивация 

на човешки ресурси в администрацията и съдебната система, се явяват ключови 

предизвикателства за страната ни 

Подприоритети: 

 Административна ефективност и електронно управление 

 Ефективна съдебна система и е-правосъдие 
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Стратегическите приоритети адресират основните проблеми, адресирани в 

анализа и са релевантни с Тематичните цели на ЕСИФ.  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 

Националната програма за развитие България 2020 има за цел да даде основни 

изводи за социално-икономическото развитие на Република България и да даде 

отговор на предизвикателствата, поставени пред държавите-членки на ЕС като 

основен акцент в стратегията „Европа 2020”.  

НПР: БГ 2020 се основава на подробен социално-икономически анализ и 

широкоспектърен обществен дебат на принципа на партньорство и е интегриран 

рамков документ, който обхваща областите за социално-икономическо развитие 

на България като определя необходимите мерки за постигане на целите за 

развитие. Определени са 8 приоритета на националната политика за развитие: 

1. Подобряване на достъпа и качеството на образованието и 

обучението, както и качествените характеристики на 

работната сила;  

Основната цел на този приоритет е да подпомогне процеса на формиране на 

човешкия капитал. Успешното изпълнение на приоритета ще допринесе за 

постигането на следните цели: Цел 1 на НПР БГ2020 „Повишаване на жизнения 

стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия 

за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване” и Цел 3 на НПР БГ2020 „Повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 

бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната ефективност“. 
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2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване;  

Реализирането на Приоритета ще способства за повишаване на ефикасността и 

устойчивостта на политиката в областта на бедността и социалното включване. 

Дейностите в Приоритета са насочени към провеждане на реформи и прилагане 

на иновативни мерки, чрез които да се развият нови подходи и модели за 

справяне с бедността и социалното изключване и/или да се допълнят 

провежданите към момента политики в посочените области. 

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и 

използване на местния потенциал;  

Приоритетът е насочен към развитие на потенциал на българските райони и 

превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена 

природа и уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по 

този приоритет ще допринасят за намаляване на икономическите и социални 

неравенства, за интегрирано развитие на градовете, за подобряване на 

техническата инфраструктура и за засилване на икономическото, социално и 

териториално сближаване. Специален фокус на приоритета е развитието на 

селските и изоставащите в развитието си райони, както и усъвършенстването на 

националната система за планиране. 

4. Развитие на селскостопанския сектор за осигуряване на 

хранителна сигурност и производство на продукти с висока 

добавена стойност при устойчивото управление на 

природните ресурси;  

Приоритетът е насочен към подобряване на ефективността и повишаване на 

конкурентоспособността на българското селско стопанство. Успешната 

реализация на мерките ще допринесе за постигането на Цел 3 на НПР БГ2020 
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„Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на 

иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност“. 

5. Подкрепа на иновациите и на инвестиционните дейности за 

повишаване на конкурентоспособността на икономиката;  

Приоритетът е насочен към подобряване на конкурентоспособността на 

българската икономика. Като водещ фактор за конкурентоспособност, върху 

който са фокусирани политиките, са изведени иновационната и инвестиционната 

активност. Успешната реализация на мерките ще допринесе за постигането на 

Цел 3 на НПР БГ2020 „Повишаване на конкурентоспособността на икономиката 

чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, 

прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност“. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-ефективни 

обществени услуги за гражданите и бизнеса;  

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за 

благоприятна бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за 

конкурентоспособност и растеж, върху който са фокусирани политиките, са 

изведени електронното правителство, откритото управление и оптимизираната и 

добре подготвена администрация. Успешната реализация на мерките ще 

допринесе за постигането на Цел 1 на НПР БГ2020 „Повишаване на жизнения 

стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия 

за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване”, за Цел 2 на НПР БГ2020 „Изграждане на 

инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на 

икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението”, така и за 
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осъществяването на Цел 3 на НПР БГ2020 „Повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 

бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната ефективност“. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ефективността на 

ресурсите;  

Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и 

подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи 

фактори за конкурентоспособност, върху който са фокусирани политиките, са 

изведени енергийната обезпеченост, независимост и ефективност. Успешната 

реализация на мерките ще допринесе както за постигането на Цел 2 на НПР 

БГ2020 „Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални 

условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението”, така и за осъществяването на Цел 3 на НПР БГ2020 „Повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 

бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната ефективност“. 

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.  

Приоритетът е свързан с изграждането и реконструкцията на 

транспортната инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие 

на икономиката, за подобряване на достъпа до пазари, за ограничаване на 

замърсяването на околната среда. Стратегическите инвестиции в сектора на 

транспорта ще допринесат за неговото преструктуриране, за въвеждане на 

принципите на доброто управление, за ресурсната ефективност и за повишаване 

на конкурентоспособността на икономиката.  
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Бързото развитие на транспортната инфраструктура е основно условие за 

генериране и поддържане на висок икономически растеж, за балансирано 

развитие и предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, 

националните и чуждестранните частни инвестиции. 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ 

Националната програма за реформи е основен стратегически документ на 

национално ниво. Целите на програмата обхващат областите на различни 

секторни политики и са разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия 

(за периода до 2010 г.) и Стратегия "Европа 2020". Националната програма за 

реформи се изготвя в изпълнение на стратегията Европа 2020 и в съответствие с 

новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в 

рамките на Европейския съюз, т. нар. Европейски семестър. В програмата за 

реформи са заложени националните цели в изпълнение на стратегията Европа 

2020 и са представени приоритетните области, допринасящи в най-голяма степен 

за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата 

политика. Тези области се допълват от целенасочени действия за подобряване на 

ефективността на публичните разходи в подкрепа на растежа, осигуряване на 

институционална и финансова подкрепа за предприятията и намаляване на 

безработицата сред най-уязвимите групи в обществото 

Пет са специфичните приоритети, които трябва да стимулират 

икономическото развитие на страната: 1.) стабилен финансов и банков сектор; 2.) 

по-добра инфраструктура – жизнен компонент от факторите на растежа; 3.) 

конкурентоспособна младеж: основно мерки за предотвратяване на 

преждевременно напусналите образователната система и за увеличаване на броя 

на завършилите висше образование; 4.) осигуряване на по-добра бизнес среда; 5.) 

увеличаване на доверието към държавните институции. 
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Съгласно актуализацията на документа към 2014 г, България ще адресира 

съществуващите предизвикателства, следвайки комплексен подход, който води 

до цялостно повишаване на качеството на публичните финанси, на отделните 

публични услуги и осигурява условия за дългосрочен икономически растеж. Този 

подход е подкрепен от силен политически ангажимент и управленска воля за 

спазване на фискална и бюджетна дисциплина.  

В документа е отчетен напредъкът по изпълнението на националните цели по 

стратегия „Европа 2020“, а именно:  

 Национална цел: Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 

20-64 г. до 2020 г. 

 Национална цел: Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП към 2020 г. 

 Национална цел: 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 

потребление до 2020 г. 

 Национална цел: 10% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 

потребление на транспорта до 2020 г. 

 Национална цел: Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. 

 Национална цел: Увеличаване на нивата на парникови газове (GHG) извън 

ЕСТЕ с не повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г. 

 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната 

система от 11% до 2020 г. 

 Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше образо-

вание – 36% до 2020 г. 

 Национална цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 

души до 2020 г. 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  2012-2022 
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Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 

2022 г. 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 различия/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. 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България 

2012-2022 г. се изготвя от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството в съответствие с чл. 9 на Закона за регионалното развитие и 

определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие на Република България. Стратегията съдържа сравнителен социално-

икономически анализ на районите за планиране, основни и специфични цели и 

приоритети за развитие, необходими действия за постигане на целите и 

механизми за наблюдение, оценка и актуализация на стратегията. 

НСРР отчита новите моменти на общоевропейската политика на сближаване на 

Стратегията “Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

чиято основа е икономика, базирана на знания и иновации. Европейската 

политика на сближаване е основен стълб в процеса на европейска интеграция. 
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Това е политика за икономическо и социално развитие, съобразена с конкретните 

потребности на сериозно различаващи се страни, райони и местни общности 

базирана на принципа на субсидиарността. Стратегия “Европа 2020” изисква 

подобряване обвързаността на всички национални политики и стратегии, както и 

на политиката за балансирано и устойчиво регионално развитие, за изграждане 

на по-интелигентна и конкурентна икономика, за намаляване на различията 

между високоразвитите региони, генериращи знания, информация и нови 

технологии и изостаналите периферни райони в европейския континент.  

Основните задачи на НСРР включват:  

 Изготвяне на цялостен, комплексен анализ на състоянието на районите – в 

социален, икономически, екологически и териториално-урбанистичен 

аспект;  

 Формулиране на стратегическите цели и приоритетните направления на 

регионалното развитие на страната за периода 2012 – 2022 г., 

синхронизирани с приоритетите на стратегиите “Европа 2020”, 

“Териториален дневен ред на ЕС 2020” и Националната програма за 

развитие “България 2020” ;  

 Определяне на изисквания за териториална насоченост на секторните 

политики с регионално въздействие и създаване на териториална основа 

за тяхната действена координация в районите;  

 Създаване на ясна стратегическа рамка за разработване на плановите и 

програмните документи за регионално развитие на другите териториални 

нива;  

 Съгласуване на политиките за регионално развитие и териториално 

устройство с оглед постигане на балансирано териториално развитие; 

В резултат е формулиран стратегически пакет от цели в НСРР за периода 2012-

2022. Главната стратегическа цел включва: „Постигане на устойчиво интегрирано 
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регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и 

сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект.” 

Стратегическите цели обхващат основните аспекти на сближаване – 

икономическо, социално и териториално. Всяка от тези цели визира и трите нива 

на сближаване: България - ЕС, междурегионално и вътрешнорегионално. 

 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, 

национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения 

потенциал на районите и опазване на околната среда.  

 Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на 

регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на 

условия за развитие и реализация на човешкия капитал  

 Стратегическа цел 3: Териториално сближаване и развитие на 

трансграничното, междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество  

 Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие чрез 

укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността 

в районите и качеството на средата в населените места. 

НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ 2013-2025 

В отговор на изискването на реформираната Кохезионна политика за засилване 

на териториалния контекст на документите за стратегическо планиране на 

регионалното развитие за следващия програмен период, и в съответствие със 

Закона за регионалното развитие е приета Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 г., която дава насоките за устройство, 

управление и опазване на националната територия и акватория и създава 

предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните 

политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 



 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при 
подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

28 

 

тя е основен инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, 

икономическо и социално развитие. НКПР е разработена на основата на 

ключовите принципи за интегрирано планиране и комплексно третиране на 

всички проблеми на територията; за публичност, прозрачност, партньорство и 

гражданско участие в процеса на вземане на решения. 

Отчитайки Европейския опит и изискванията на българското законодателство за 

съответствие и съгласуваност между планирането на регионалното развитие и 

устройственото планиране на територията, за предстоящия планов период 2014 – 

2020 г. са предприети действия за осигуряване на тяхната съгласуваност и 

методическа обвързаност. 

Националната концепция за пространствено развитие е документ със 

стратегически характер, който представя процеса на пространственото развитие 

в средносрочен и дългосрочен план на основните елементи на националната 

територия и ще се използва при разработването на Национална стратегия за 

регионално развитие (2012-2022) и Регионални планове за развитие, които ще се 

прилагат през програмния период 2014-2020 г., както и за осъществяване на 

ефективна координация на териториално ниво между ОПРР 2014-2020 г. и 

останалите оперативни програми от Общата стратегическа рамка, в т.ч. 

програмата за развитие на селските райони. 

Концепцията има за задача пространственото координиране на процесите, 

протичащи на националната територия чрез създаване на пространствено-

устройствена основа и регулатор за осъществяване на регионалното планиране и 

отделно социално-икономическо секторно планиране на национално ниво, в 

контекста на общоевропейското пространствено развитие, с цел постигане на 

комплексно, интегрирано планиране. 

Изведени са следните стратегически цели:  

Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” 
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Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, 

урбанистични,  културни и екологични коридори с оглед постигане на 

териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в региона и в 

европейското пространство. 

Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие” 

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 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги” 

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 4 “Съхранено природно и културно наследство” 

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и 

културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, 

пространствената природна и културна идентичност и за интегриране на техните 

стойности в съвременния живот 

Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински 

гранични и периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния 

природен, икономически, социален и културен потенциал за развитие.  
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3. АНАЛИЗ НА  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО  
СЪСТОЯНИЕ  НА ОБЩИНА СВОГЕ  

Неизменна част от Програмата за интелигентен и устойчив растеж на община 

Своге е анализ на текущото състояние на общината, от който да става видно какво 

е социално-икономическото състояние на община Своге в сравнение с 

националните и европейски параметри с цел да се установи къде е мястото на 

общината спрямо и как и накъде трябва да бъде насочен фокусът на усилията на 

общината.  

В настоящия анализ са проследени базови параметри в сферата на икономиката, 

инфраструктурата, екологията, социални дейности, като са посочени и целевите 

стойности, към които община Своге следва да се стреми, поставени от Стратегия 

Европа 2020 за някои от тях. 

Анализът няма за цел да разгледа в подробности развиващите се в общината  

социално-икономически процеси, а по-скоро  се стреми да маркира основните, 

ключови положения, които са определящи за наличните в общината проблеми и 

сравнителни предимства и определят мястото на общината в социално-

икономическото развитие на страната и  характеризират спрямо европейските 

тенденции.  

ИКОНОМИКА 

Финансовата криза се отразява на икономическите показатели на всички нива – 

както на европейско, така и на национално и местно, като се изразява в свиването 

на потреблението, съответно и на  производството, затваряне на предприятия, 

намаляване на инвестициите. 

Брутния вътрешен продукт на човек от населението в област София е 11 338 лв/ 

човек към 2012 г. Тази стойност е по-висока от средната за страната – 10 248 

лв/човек от населението. Към 2012 година България покрива 47 % от средното 
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ниво на ЕС по този показател3. Тенденцията и на национално и на местно ниво е 

за нарастване  като за периода 2000-2009 г. е нараснал три пъти.  

Икономическият профил на община Своге се определя от икономическите 

сектори на леката промишленост и бизнес услугите, без да е на лице тясна 

вътрешно-секторна специализация. Извън рамките на общинския сектор ключов 

икономически отрасъл представлява търговията и търговското посредничество, с 

факторна обусловеност за бъдещо развитие. 

Структурата на общинската икономика е представена преди всичко от 

микропредприятия, като основната им част е съсредоточена в рамките на града. 

От общо 705 предприятия, регистрирани в Общината, 672 са микропредприятия 

със средносписъчен брой на персонала под 10 души. 

На национално ниво икономиката също е разгърната предимно в 

микропредприятия, които съставляват 92% от общия брой предприятия към 2011 

г.  

Делът на инвестициите в НИРД от БВП за община Своге не е известен, но като 

цяло, общите наблюдения сочат, че  инвестициите в научна и развойна дейност не 

е приоритетно за предприятията в общината, особено предвид кризисните 

условия, текущото състояние на предприятията и техните потребности. Като 

цяло, за област София  към 2011 г. 241 души са заети в НИРД.  На национално ниво 

към 2012 г 0.64% са от БВП са инвестирани в  НИРД, като целевата стойност, 

поставена от НПРБГ2020 е 1,5%, а от Стратегия Европа 2020 е 3%.  

Коефициентът на заетост в община Своге за 2012 година е 46% при средно за 

страната 46,6%. Коефициент на заетост на населението за България е на възраст 

                                                             

3 Източник: Евростат 
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20—64 е 63.0% към 2012 г. , като националните цели, съгласно НПР: България 

2020 е 76%, а целта на  Стратегия Европа 2020 е 75% към 2020 г. 

Най-много са заетите в областта в преработващата промишленост, следвани на 

голяма дистанция от търговията  и добивната промишленост. Заетите в селското 

стопанство са едва 3,8% от всички заети. Икономически активното население в 

община Своге за 2011 година е 9650 души, което е 43% от населението на 

общината – около средното за областта. 

По данни от Агенцията по заетостта, безработните до 29 годишна възраст в 

общината за 2014 г. са 266 души, което представлява 18,5% от безработното 

население в общината, което е около средното за страната. В сравнение с 2011 

година (140 души) младежката безработица се покачва почти двойно. Високата 

младежка безработица е тенденция, характерна не само на национално, на и на 

европейско ниво, и е проблем, който е поставен на дневен ред в националната 

политика. За преодоляването на проблема следва да се предприемат мерки, 

свързани с повишаване на квалификацията на младежите, стимулиращи бизнеса 

за наемане на млади хора, стажантски програми и други. 

В заключение, икономиката на община Своге изостава значително от 

националните, съответно и от европейските показатели и се намира далеч от 

поставените целеви стойности, дефиниращи развитието на  перспективна и 

устойчива икономика, основана на интелигентен растеж. Това обстоятелство се 

дължи на външни и вътрешни фактори, въздействащи върху икономиката на 

общината във времето, както и върху фактори, общовалидни за цялата страна.  

Целите, които община Своге ще си постави за своето бъдещо развитие, следва да 

са съобразени с възможностите на общината и с потребностите на местното 

население и бизнес.  

СОЦИАЛНА СФЕРА 
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Развитието на човешките ресурси е ключов фактор за устойчивото развитие на 

община Своге.  

Демографската характеристика на населението на общината следва 

тенеденцията, характерна за страната: отрицателен естествен прираст, нарушена  

демографска структура, съотношението между населението в 

надтрудоспособна/трудоспособна възраст е в полза на възрастовата група над 65 

години, като съотношението е по-неблагоприятно от съществуващото в страната 

и района,  намаляване на дела на населението под 20 години, застаряване на 

населението, изразяващо се в нарастване дела на лицата над 65 години, 

създаващо съществени проблеми за здравеопазването, системата за социално 

подпомагане и социално-осигурителната система. Проблем са и високите 

стойности на отрицателния механичен прираст, като предвид, че най-склонно 

към емиграция е по-младото население,  това допълнително влошава 

възрастовата структура на общината.  

Що се отнася до образованието, на територията на община Своге функционират 

общо 11 учебни заведения: 1 средно общообразователно, 1 начално, 1 

професионално и 8 основни училища. СОУ „Иван Вазов“ и НУ „Д-р Петър Берон“ и 

ПГ „Велизар Пеев“ се намират в град Своге, останалите училища са локализирани 

в Искрец, Свидня, Церово, Гара Бов, Гара Лакатник, Осеновлаг, Владо Тричков и 

Реброво. СОУ „Иван Вазов“ е преобразувано от основно в средно 

общообразователно училище през 2008 г. 

Образователната инфраструктура е сравнително добра, като част от сградите са 

ремонтирани. Училището в с. Свидня няма физкултурен салон, а в училищата в 

гара Бов, Гара Лакатник  физкултурният салон се нуждае т ремонт.  В с. Осеновлаг 

покривът на училището се нуждае от ремонт, а  ОУ”Елин Пелин” в с. Владо 

Тричков сградата се нуждае от основен ремонт.  
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Всички училища са технически обезпечени с компютри, като те са общо 170 на 

брой. В общинските училища броят компютри на 100 ученика е 0,16. Най-добра е 

техническата база в ПГ” Велизар Пеев”, където  учат около 600 ученика, на които 

се полагат 75 компютъра,.  

В общинските училища намаляването на учениците е много по-драстично и 

тенденцията по-силно изразена. Броят на учениците е намалял с общо 25,8% за 

периода 2008-2013 година, като продължава да намалява и  в училищата влизат 

все по-малко ученици. 

Този проблем води до опасност от затваряне на училища в по-малките населени 

места. Това може да доведе до негативен ефект както върху образованието на 

местното население, така и върху развитието на населеното място. През 

последните десет години са затворени 2 училища в общината –с. Зимевица и в с. 

Томпсън, а едно училище в град Своге е преобразувано. 

Броят на отпадналите ученици от общинските училища варира през годините, 

като през 2012/2013 година са 18, което представлява 12,1%.  Като цяло, делът на 

отпадналите ученици към 2012 година на национално ниво е 12.5%, 2012 г, като 

целите, поставени от НПРБ2020 са 11%, а от Европа 2020 – 10% 

Общината предлага редица социални услуги за населението  като полага усилия 

да осигури благоприятни условия за живот за всички групи в риск: 

86 лица, ползващи соц. услуга „Личен асистент“ по проект „Подкрепа за достоен 

живот”, финансиран от ОПРЧР;  

- 18 лица, ползващи социалната услуга „Личен асистент“ – дейност по Национална 

про грама „Асистенти на хора с увреждания” към Дирекция „Социално 

подпомагане“;  
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- 16 потребители в Защитено жилище с. Дружево за хора с увреждания, с психични 

заболявания;  

- 60 потребители към Домашен социален патронаж;  

- 30 потребители към Център за обществена подкрепа;  

- 90 потребители в Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Гара 

Лакатник4   

Задълбочаващото се застаряване на населението, безработицата, етническата 

структура на населението и бедността, са едни от основните фактори са 

сформиране на групи в риск, които продължават да се влошават и да поставят на 

дневен ред осигуряването на социални услуги на населението. 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Развитието на транспортната инфраструктура в общината се определя от една 

страна от специфичния релеф на района, а от друга носи характерните проблеми 

на инфраструктурата в страната, особено характерни за по-малките населени 

места.  

Определящите видове транспорт са автомобилния и железопътния. Пътните 

артерии, преминаващи през общината са второкласни, третокласни и общински. 

Транспортната инфраструктура, както и селищната мрежа се предопределят от 

преминаването на път ІІ-16 Мездра – София, като главната пътна артерия, 

железопътната магистрала София- Мездра - Горна Оряховица са разположени по 

протежението на река Искър. Пътят е жизненоважна транспортна връзка, тъй 

като на юг свързва града със столицата и международен път Е80, преминаващ 

                                                             

4 Източник: Община Своге 
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през територията на България от Калотина до Капитан Андреево, а на север се 

свързва с европейски път Е79, преминаващ през цялата територия на България от 

най- северната до най- южната и точка или Видин – Кулата, част от транспортен 

коридор № 4 (Централна Европа-Видин-София-Атина). Добрата транспортна 

връзка е предпоставка за икономическото развитие на района и по-лесния превоз 

на работна ръка и стоки.  

На територията на общината има 22 активни свлачища, 17 от които могат до 

доведат до проблеми в пътната инфраструктура. 

Макар да се правят периодични ремонти на отделни участъци, голяма част от 

пътищата имат нужда от ремонти и рехабилитация, за което са необходими и 

големи финансови ресурси. Добрата инфраструктура има ключово значение за 

бързия достъп до населените места, за мобилността на населението, за достъпа до 

медицинска помощ и образование и развитието на бизнеса. 

Що се отнася до ВиК инфраструктурата в общината – тя също се характеризира с 

основните за страната проблеми – амортизация, чести аварии, големи загуби на 

вода, водещи и до финансови загуби.  За 2013 г. броят на авариите е 486. 

Канализационната мрежа е слабо развита или липсваща - гр. Своге (60%) и селата 

Церово (40%), Реброво (20%),гара Лакатник (30%) и с Искрец (35%).  В 

останалите населени места няма канализация. Поради тази причина подземните 

води също са с влошено качество, поради липсата на пречиствателни станции и 

наличие на септични ями и попивателни кладенци. Налични са Две 

пречиствателни станции за питейна вода при по-големите населени места  – в с. 

Искрец, с. Гара гр. Лакатник.  Пречиствателната станция в с. Искрец  не е 

довършена, като е на етап груб строеж. 

Всички населени места са електроснабдени, като община Своге е с въздушна 

мрежа. Изключение прави с. Манастирище. 
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Община Своге е богата на възможности за развитие на алтернативна енергия, 

като на река Искър са разположени 5 малки ВЕЦ-а, а в процес на изграждане е 

проект с обща инсталационна мощност на деветте си съоръжения - 145 милиона 

киловатчаса. Каскада "Среден Искър" струва 115 млн. евро и се реализира чрез 

публично - частно партньорство между "ПВБ Пауър България" и община Своге. 

Проекта е с огромно екологично и социално-икономическо преимущество. 

Повишаването на енергийната ефективност и енергията от ВЕИ е една от 

насоките, които Европа 2020 приоритизира. Енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление на транспорта  в България към 2012 г. 

е 0.3%, като НПР: БГ2020 предвижда то да достигне до 10%. Повишаването на 

енергийната ефективност е от важно значение за страната, тъй като 

амортизираната производствена база води до голяма консумация на 

електроенергия. В същото време, консумацията в бита също е голяма. За 2010 г.  

нараства употребата  на твърди горива – дърва за огрев и въглища поради 

относително по – ниската им цена и ефекта от икономическа криза върху 

доходите. Към 2020 г.  е предвидено енергийната ефективност да се повиши с 

20%. Една от мерките, която българското правителство е предприело за 

повишаване на енергийната ефективност е Законът за енергийната ефективност. 

Той въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО и урежда обществените 

отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 

енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и 

предоставянето на енергийни услуги. 

ЕКОЛОГИЯ 

Основната част от съвременните екологични проблеми в обхвата на територията 

на община Своге имат унаследен характер и са свързани с комбинираното 

въздействие на природни и антропогенни фактори, а именно: 
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• замърсяване на атмосферния въздух от промишлеността, транспорта, 

битовото отопление, нерегламентираните сметища, строителните дейности;  

• замърсяване на водите от комунално-битовия сектор, промишлеността, 

селското стопанство, нерегламентираните сметища, както и при възникването на 

условия за свлачища и поройност на реките с повишаване на нивото на твърдия 

им отток; 

• замърсяване на почвите от кариерите за добив на полезни изкопаеми, 

отпадни води от комунално-битовия сектор, сметищата, строителните дейности, 

селското стопанство и др; 

• нерегламентирана сеч, неконтролирано събиране на ядливи гъби и билки, 

бракониерство, спонтанни горски пожари или опожарявания с цел увеличаване на 

пасищата. 

В обхвата на Общината като потенциални източници на замърсяване могат да 

бъдат разглеждани промишлени предприятия и звена на специализираната 

инфраструктура, сред които: предприятия от хранително-вкусовата 

промишленост – захарни изделия (гр.Своге,  с.Владо Тричков, с.гара Лакатник) и 

млекопреработка (м.Пършевица, с.Бов); производство на картонени опаковки 

(гр.Своге); дърводобив и дървопреработване (гр.Своге, с.Церово, с.Свидня, 

с.Миланово, с.Реброво, с.Искрец, с.Гара Бов, с.гара Лакатник, с.Батулия, с. Томпсън 

и с. Луково); производство на текстил и кожени изделия (гр.Своге, с.Искрец); на 

месингови изделия (гр.Своге); добивна промишленост ( с. Искрец и с. Губислав); 

производство на циментови изделия и други материали за строителната 

промишленост (гр.Своге, с. Свидня); метални изделия (с.Свидня); производство на 

електроенергия, в т.ч. МВЕЦ (Прокопаник, Церово, Лакатник, Свражен, и Оплетня); 

селищни канализационни системи (гр.Своге, с.Искрец) и др. Общинско депо за 

битови отпадъци (с.Церово) е затворено и подлежи на рекултивация. Специално 
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внимание изискват кариерните разработки, сред които кариерите за 

метаморфозирани базалтоиди (с.Заноге и с.Заселе), както и изземването на 

инертни материали от речните корита (с.Томпсън, гр.Своге). 

Като източник на замърсяване, могат да се посочат и дейностите, свързани с 

традиционното за района животновъдство – птицевъдство, овцевъдство, 

козевъдство, говедовъдство, зайцевъдство, както по отношение на 

организираните животновъдни ферми (с.Миланово, с.Бов), така и в личните 

стопанства. 

Инцидентно възникващите горски пожари влияят отрицателно върху качеството 

на атмосферния въздух, биоразнообразието в региона, почвообразувателните 

процеси, регулирането на водните запаси, задълбочават ерозията и др. В тази 

насока се осъществява активна превенция. 

За региона на община Своге се правят системни наблюдения на радиационния 

фон от Гражданска защита. По данни на специалистите от ''Гражданска защита" в 

общината няма регистрирани екстремни стойности, с големи отклонения от 

естествения радиационен фон за региона. Независимо от това е необходима 

активна превенция предвид възможността за постъпването на замърсители в 

транзитно преминаващата река Искър от отпадъчни, руднични и дренажни води 

от райони на бивши уранодобивни обекти и ТЕЦ на твърдо гориво. 

В изпълнение на изискванията за опазване и поддържане на компонентите на 

околната среда и за преодоляване на екологични проблеми по територията й в 

подкрепа на местното стопанско развитие и социален прогрес община Своге 

изпълнява следните актуални програми: 

• Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2011-2016; 
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• Дългосрочна програма (за периода 2012-2022) и Краткосрочна програма 

(2012-2017) за насърчаване на използването на енергийни възобновяеми 

енергоизточници; 

• План и програма за енергийна ефективност на община Своге, 2012-2015; 

• Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената 

система на територията на община Своге; 

• Програма за управление на дейностите по отпадъците, 2011-2016; 

• „Програмата за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения в 

Община Своге”. 

Общината е използвала възможностите на Оперативните програми „Регионално 

развитие” и „Околна среда” (2007-2013) за реализация на важни за общината 

проекти, като: „Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за 

изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа – гр. Своге”; „Укрепване 

на свлачище на път ІV – 16061 с. Реброво – с. Ябланица”; “Подобряване на 

енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции 

в гр. Своге” и др. В процес на реализация са проектите: „Повишаване на жизнения 

стандарт на жителите на община Своге чрез по-добър достъп до качествена 

питейна вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища, в т.ч. 

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Свидня; Рехабилитация на 

общински път с. Бов – с. Гара Бов; Рехабилитация на общински път с. Лакатник – с. 

Гара Лакатник; Рехабилитация на общински път гр. Своге - с. Желен; 

Рехабилитация на общински път с. Искрец – с. Брезе; Рехабилитация на общински 

път с. Томпсън – с. Церецел; „Устойчиво управление на горите и опазване на 

околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в 

ранен стадий и мониторинг на околната среда” и др. 
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Подобряването  на екологичните показатели е също един от основните 

приоритетни на Европа 2020. Емисии на въглероден диоксид в страната са на 

ниво 47.8%, 2010 г. (1988 г.=100%). В НПР БГ2020 е предвидено увеличаване на 

нивата на емисиите парникови газове (GHG) извън ЕСТЕ с не повече от 20% до 

2020 г. спрямо 2005 г, а Европа 2020 предвижда намаляване с 20% (30%) 

В област София наличните ДМА  с екологично предназначение на човек от 

населението  е 256 145 хил. лв към 2011 г. 

В заключение, община Своге изостава в своето социално-икономическо развитие 

спрямо специфичните за страната икономически тенденции, но се  характеризира 

със същите проблеми от инфраструктурно, екологично, демографско отношение. 

Община Своге трябва да измине дълъг път преди да постигне заложените в 

Европа 2020 цели, тъй като ограниченията, поставени както от финансовите 

възможности на общината, но и на страната като цяло, така и текущото състояние 

на основните социално-икономически характеристики, предполага необходимост 

от инвестиции  в области, в които останалите страни от Европейския съюз са 

решили своите проблеми. Това поставя страната в позиция на „догонване“ на 

останалите страни-членки при наличие на ограничени ресурси. Тази ситуация 

предполага  необходимост от много добра приоритизация на основните 

интервенции, и инвестиции в ключови проекти, които носят най-голяма добавена 

стойност.  

4. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 
НА ОБЩИНА СВОГЕ, СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 
2020“  
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Стратегическата рамка на настоящата Програма има за цел да дефинира 

основните цели и приоритети пред община Своге, които да насочат развитието на 

общината към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.  

Те са съобразени както с основните направления, посочени то Европа 2020, НПР  

БГ 2020, Споразумението за партньорство на РБ, НСРР, НКПР, така и със 

спецификите на община Своге и предвидените в Общинския план за развитие на 

община Своге 2014-2020 интервенции, базирани на вътрешните потребности на 

общината. По този начин се цели да се постигна една пресечна точка между 

желанията и потребностите на местната общност, съществуващите възможности 

за развитие и направлението за развитие, посочено на по-високо ниво.  

Структурата на стратегическата рамка следва следната логика: 

 

 

Визията за развитие на община Своге за следващия програмен период има за цел 

да даде представа за бъдещото състояние на общината, което се стреми да се 

постигне с прилагането на интервенциите в настоящата стратегическа рамка, а 

именно: 

Визия 

Главна стратегическа 
цел 

Специфични цели 

Приоритети 
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В тази връзка Главната стратегическа цел, поставена като предизвикателство 

пред община Своге през следващия програмен период е: 

Интегрирано развитие на  човешките  ресурси, конкурентоспособна 

икономика и функционална инфраструктура, обслужваща нуждите на 

населението и бизнеса и създаваща екологосъобразна среда за живот.  

 

Специфичните цели, които Програмата за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж на община Своге преследва са следните: 

 

СЦ.1. Повишаване качеството на човешкия капитал и засилване връзката 

му с пазара на труда;  

СЦ.2. Насърчаване на иновациите и повишаване на конкурентоспособността 

на на икономиката на община Своге 

СЦ.3. Подобряване на физическата и институционалната инфраструктура. 

 

СЦ.1. Повишаване качеството на човешкия капитал и засилване връзката 
му с пазара на труда 
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Тази специфична цел е насочена към развитие на човешките ресурси като основен 

генератор на растеж и основен фактор за развитието на конкурентоспособна 

икономика.  

 

В този смисъл усилията следва да се насочат към образованието, създаването на 

добре подготвени кадри, които да отговарят на нуждите на пазара на труда. За 

тази цел е приложим така наречения модел на тройната спирала, или “Triple Helix 

Model”. Според този модел в новата икономика на знанието все по-важна роля в 

процеса на иновации ще играят университетите, но също така и държавни звена, 

НПО, научни организации и други организационни образувания. В този смисъл 

следва да се установи тясна връзка между бизнеса, образованието и общинската 

администрация, като представителните институции си сътрудничат помежду си.  

Приоритетите, които конкретизират интервенциите за постигането на тази цел 

са: 

1. Повишаване на качеството на образованието чрез внедряване на иновации 

2. Подобряване на връзката между бизнеса и образованието 

3. Квалификация на човешкия капитал, отговаряща на нуждите на пазара на 

труда 

СЦ.2. Насърчаване на иновациите и повишаване на конкурентоспособността 

на икономиката на община Своге 

Специфична цел 2 е насочена към развиване на икономика, която генерира висока 

добавена стойност и създава продукти, конкурентоспособни както на българския, 

така и на чуждестранния пазар. Перспективите за развитие на икономиката на 

общината са насочени предимно към леката промишленост, възможности за 

развитие има и биологичното земеделие. Усилия следва да се насочат и към 
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развитието на туризма, предвид запазената околна среда и природните ресурси, с 

които разполага общината.  

Приоритетите, които конкретизират интервенциите за постигането на тази цел 

са: 

1. Увеличаване на ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда 

2. Създаване на условия за привличане на инвестиции 

3. Изграждане на капацитет за развитие на производства с висока добавена 

стойност  популяризиране на местните продукти 

 

СЦ.3. Подобряване на физическата и институционалната инфраструктура. 

Необходимостта от подобряване на инфраструктурата в община Своге е 

приоритетна, особено предвид, че тя е ключов фактор за привличане на 

инвестиции, постигане на по-добра ефективност и ефикасност на производствата, 

създаване на условия за развитие на бизнес и по-качествена и екологосъобразна 

среда за живот.  

Приоритетите, които конкретизират интервенциите за постигането на тази цел 

са: 

1. Подобряване състоянието на техническата инфраструктура 

2. Подобряване на институционалната инфраструктура в община Своге 

Конкретните мерки, които следва да се предприемат за изпълнението на 

програмата за конкретизирани в Програмата за реализация.  

5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ  
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В програмата за реализация са предвидени конкретните мерки, тяхната стойност 

и времевия период за тяхната реализация.  
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Програма за реализация към Програма за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж на Община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“ 

Специфични цели/Приоритети/Мерки 
Стойнос

т (лв.) 

Период за изпълнение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СЦ.1. Повишаване качеството на човешкия капитал и засилване 
връзката му с пазара на труда;  1 828 000               

Приоритет 1. Повишаване на качеството на образованието чрез 
внедряване на иновации 515 000               

Мярка 1.1. Провеждане на обучение на преподавателите в община 
Своге 150 000               

Мярка 1.2. Внедряване на информационно-комуникационни 
технологии в общината 300 000               

Мярка 1.3. Провеждане на интерактивни часове 65 000               

Приоритет 2. Подобряване на връзката между бизнеса и 
образованието 455 000               
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Мярка 2.1. Провеждане на открити уроци от страна на бизнеса с 
учащите в общината 120 000               

Мярка 2.2. Провеждане на конкурс за разработване на бизнес проекти 260 000               

Мярка 2.3. Провеждане форуми за обмяна на опит и диалог между 
бизнеса, образованието и администрацията  75 000               

Приоритет 3. 3. Квалификация на човешкия капитал, отговаряща 
на нуждите на пазара на труда 858 000               

Мярка 3.1.Провеждане на курсове за квалификация и 
преквалификация 280 000               

Мярка 3.2. Откриване на сайт за информация относно работещите 
предприятия на територията на общината 68 000               

Мярка 3.3. Въвеждане на стажантски програми  за младежи до 29 
годишна възраст 310 000               
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Мярка 3.4. Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на 
пазара на труда, чрез курсове за придобиване на квалификация  

200 000               

СЦ.2. Насърчаване на иновациите и повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката на община Своге 

3 733 000               

Приоритет 1. Увеличаване на ефективността на предприятията и 
развитие на благоприятна бизнес среда 2 950 000               

Мярка 1.1. Внедряване на иновационни технологии в предприятията в 
общината 650 000               

Мярка 1.2. Модернизация на материално-техническата база на 
предприятията в общината 1 600 000               

Мярка 1.3. Въвеждане на безотпадни технологии 250 000               

Мярка 1.4. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
предприятията в общината 450 000               
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Приоритет 2. Създаване на условия за привличане на инвестиции 303 000               

Мярка 2.1. Провеждане на информационни кампании за насърчаване на 
публично-частните партньорства 

40 000 

              

Мярка 2.2. Привличане на външни инвестиции чрез провеждане на 
информационни кампании 

100 000 

              

Мярка 2.3. Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за 
развитие на бизнес и привличане на инвеститори 

23 000 

              

Мярка 2.4. Създаване на ГИС приложение за промотиране на 
възможностите на инвестиции в община Своге 80 000               

Мярка 2.6. Създаване на ОУП на община Своге 60 000               

Приоритет  3. Изграждане на капацитет за развитие на 
производства с висока добавена стойност  популяризиране на 
местните продукти 480 000               
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Мярка 3.1.Провеждане на обучения на представителите на местния 
бизнес за добри практики  120 000               

Мярка 3.2.Провеждане на обучения на представителите на 
общинската администрация за повишаване на капацитета и 
насърчаване на предприемачеството 120 000               

Мярка 3.2.Провеждане на обучения за създаване на публично-частни 
партньорства 80 000               

Мярка 3.3. Създаване на маркетингова кампания за популяризиране 
на местните продукти  160 000               

СЦ.3. Подобряване на физическата и институционалната 
инфраструктура. 58 870 

000               

Приоритет 1.       Подобряване състоянието на техническата 
инфраструктура 46 750 

000               
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Мярка 1.1.      Рехабилитация на пътната инфраструктура на общината 6 900 000 

              

Мярка 1.2.      Рехабилитация на уличната инфраструктура 4 200 000 

              

Мярка 1.3.      Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в 
община Своге 

22 750 
000 

              

Мярка 1.4.      Подобряване на екологичната инфраструктура на общината 7 650 000 

              

Мярка 1.5.      Енергийна и ресурсна ефективност 5 250 000 

              

Приоритет 2.       Подобряване на институционалната 
инфраструктура в община Своге 12 120 

000               

Мярка 2.1.      Подобряване на образователната инфраструктура в община 
Своге 

6 780 000 

              

Мярка 2.2.      Подобряване на социалната и спортна инфраструктура в 
община Своге 

3 900 000 
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Мярка 2.3.      Развитие на инфраструктурата за развитие на бизнеса и 
административната инфраструктура в община Своге 

1 440 000 

              

ОБЩО 
64 431 

000               

Забележка: Маркираните в синьо проекти се покриват с такива, предвидени в Общинския план за развитие 
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6. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА  ПРОГРАМА 
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 
НА ОБЩИНА СВОГЕ, СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 
2020“  

 

Важна част от изпълнението на Програмата за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж на община Своге, съобразно стратегия „Европа 2020“  е 

организацията на процеса, мониторингът и контролът на изпълнението на 

програмата, който ще следи за изпълнението на дейностите, ще събира 

информация  за протичането на процесите и ще отчита постигнатия напредък и 

въздействието, ефективността и ефикасността върху развитието на общината.  

За изпълнението на програмата се препоръчва да се сформира Работна група, 

което да подпомага кмета на общината  в неговата дейност, като предвид малката 

администрация и сходните дейности с Общинския план за развитие, е 

препоръчително тя да съвпада с работната група, отговаряща за изпълнението на 

ОПР. Тя следва да включва представители на общата и специализираната 

администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение 

към заложените Програмата цели и проекти, представители на Общинския съвет 

и не на последни място,  представители на неправителствения сектор, 

представители на бизнеса и други заинтересовани страни. Привличането на 

представители на гражданското общество в изпълнението на Програмата е важен 

елемент в прилагането на принципите на партньорство.  

Препоръчително е работната група да има следната структура:  

- Ръководител 

- Заместник-ръководител 

- Секретар 

- Експерти 
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- Представители на заинтересовани страни 

 

Работната група следва да изпълнява следните функции:  

- Да следи за напредъка по изпълнението на Програмата и да организира 

събирането на изходна информация по приетите индикатори; 

- Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по 

изпълнението на Програмата; 

-  Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

Програмата, които Кметът внася в Общинския съвет. Годишният доклад 

съдържа информация за настъпили социални, икономически и екологични 

промени в рамките на общината, до каква степен са изпълнени  

предвидените приоритети, мерките и индивидуалните проекти и схеми за 

подпомагане, аргументирани предложения за подобряване на системата за 

наблюдение, оценка и актуализация на Плана. Докладът се обсъжда и 

приема от Общински съвет. 

- Да следи за разработване на оценки и актуализации на Програмата; 

- Разглежда и приема резултатите от изготвени оценки и актуализации на 

програмата, включително предлага решения на Кмета на общината, свързани 

с препоръки в резултат на междинната оценка; 

- Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, 

изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на 

документа 

- Обсъжда и инициира промени в Програмата, включително: 

o Промени във финансовата рамка; 

o Промени в източниците на финансиране; 

o Промени в програмата за реализация  

o Промени в структурата и начина на управление на ОПР 

o Други промени 
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- Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на 

капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за 

целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, 

включени в Програмата за реализация; 

- Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. 

концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното 

партньорство, във връзка с изпълнението на проекти от Програмата, 

включително за извършване на предпроектни проучвания – концесионни 

анализи и анализи за приложимостта на публично-частните партньорства; 

За целите на отчетността работната група следва да изготвя протоколи от своите 

заседания.  

Настоящата програма подлежи на оценка и на актуализации. Няма нормативни 

изисквания, фиксиращи необходимостта от оценка на този документ, но е 

препоръчително той да бъде подложен на междинна и последваща оценка. 

Оценката е важен момент от изпълнението на един документ, тъй като поставя 

фокус върху ефектите, постиженията и изпълнението на документа и "преценява" 

необходимостта от актуализация.  

Междинна оценка 

Междинната оценка представлява Прогнозна оценка за въздействието на плана 

върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична 

оценка. Тя има за цел да даде информация за това какви са резултатите и 

ефектите от изпълнението на документа и дали са предприети най-адекватните 

мерки  в съответствие с нуждите на общината.  

Междинната оценка има за цел да даде препоръки за подобряването на 

документа, които да намерят място в евентуални бъдещи актуализации на 

документа. 

Препоръчително е Междинната оценка да се извърши през 2017 г. 
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Последваща оценка 

Последващата оценка има за цел да даде:  

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Препоръчително е тя да се изготви през 2020. Последващата оценка има важно 

значение за разработването на последващи документи, като има за цел да даде 

адекватна представа дали изпълненият документ е бил успешен, къде са слабите 

му страни, ако има такива, за да може това да се вземе предвид през следващ 

програмен период, да се взема поука от направените грешки и да се продължават 

добрите практики, както и да има приемственост между документите. 

 

Актуализация 

 

     При актуализацията на Програмата  трябва да се взимат под внимание: 

 Промените в националната законодателна рамка; 

 Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите 

от  

кохезионната политика на ЕС; 

 Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по 

отношение на регионалното развитие; 

 Подобряване на връзките с оперативните програми; 

 Актуализация на Областна стратегия за развитие. 

 Общинския план за развитие на община Своге 2014-2020 г. , негови 

оценки и актуализации 
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Мониторингът на настоящата Програма представлява непрекъснат и постоянен 

процес на текущ контрол, който се изпълнява през целия процес от 

разработването до приключването на настоящия документ. 

Един от основните инструменти за мониторинга на документа са индикаторите. 

Те отчитат напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие на общината по физически и финансови характеристики. Индикаторите 

имат за цел да събират информация, и поради тази причина от изключително 

значение е как те са формулирани и балансирани като брой  и като вид.  

Индикаторите могат да бъдат за изпълнение, за продукт и за въздействие. Едно 

от основните ограничения пред индикаторите е наличието на достатъчна 

информационна осигуреност, на която да стъпят. При формулирането на 

индикаторите е важно наличието на базова стойност и целева стойност, която да 

дава информация за изменението на основни показатели по време на 

изпълнението на документа.  

Индикаторите за въздействие имат значение за цялостната оценка на 

ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано 

местно развитие за съответния период. 

Степента на въздействие е необходимо да се отчита с количествено и/или 

качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки 

относно достигнатата степен в социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото 

развитие на региона. 

В случая са формирани индикатори за въздействие, които са в съответствие с 

поставените целеви стойности в националните програмни и стратегически 

документи и Европа 2020:  
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Показател  Базово(начално) 

състояние на РБ 

Базово(начално) 

състояние на 

община Своге 

Национални цели 

съгласно НПР и НПР: 

България 2020  

Стратегия Европа 

2020  

Коефициент на заетост на 

населението на възраст 20—

64 години  

63.0%, 2012 г. 6  Коефициентът на 

заетост за 2012 

година е 46% при 

средно за страната 

46,6%. Забележка: 

Коефициент на 

заетост на 

населението на 

възраст 20—64 

години не е 

известен. 

76%  до 75% през 2020 г.  



 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в 
община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

60 

 

Дял на инвестиции в НИРД от 

БВП  

0.64%, 2012 г 7.  Няма информация 1.50%  3%  

Емисии на въглероден 

диоксид  

47.8%, 2010 г. (1988 

г.=100%)  

Няма информация Увеличаване на нивата на 

емисиите парникови газове 

(GHG) извън ЕСТЕ с не 

повече от 20% до 2020 г. 

спрямо 2005 г.  

намаляване с 20% 

(30%)  

Дял на енергия от 

възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление 

на енергия в страната  

16.4%, 2012 г.  Няма информация 16%8  20%  

Енергия от възобновяеми 

източници в брутното крайно 

потребление на транспорта  

0.3%, 2012 г.  Няма информация 10%   
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Повишаване на енергийна 

ефективност  

с 25%  Няма информация с 20%   

Дял на преждевременно 

напуснали училище  

12.5%, 2012 г.  12,1% за учебната 

2012/2013 г. за 

общинските 

училища 

11%  10% през 2020 г.  

Дял на населението на възраст 

30 - 34 години със завършено 

висше образование  

26.9%, 2012 г. 10  Няма информация 36%  40% през 2020 г.  
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подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

 

Прави впечатление, че на местно ниво, по-голямата част от базовите индикатори 

не са налични. Набавянето им през следващите години ще има ключово значение 

за изпълнението на програмата.  

В изпълнението на настоящата програма следва да се приложи принципа за 

партньорство като се осигури възможност за вземане на активно участие от 

страна на заинтересованите страни. За тази цел трябва да се осигури 

информираност на заинтересованите страни, трябва д асе даде възможност за 

консултиране, вземане на съвместни решения, реализацията им, участие в 

наблюдението и  оценката на изпълнението. 

За вземането на съвместни решения могат да се използват подходи като кръгли 

маси, обществени форуми, граждански панели, публични обсъждания, анкетни 

проучвания и др.  


