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 ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Общинският план за развитие на Община Костенец е основен документ за 
стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие със 7-
годишен времеви хоризонт на изпълнение (2014-2020 г.). Той определя 
средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с 
Областната стратегия за развитие и Общия устройствен план на общината. 

За да постигне ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 
управлението и ресурсното осигуряване, Законът за регионалното развитие (ЗРР) 
предвижда дейности по наблюдение и оценка на Общинския план за развитие 
(ОПР). Към средата на периода на действие, т.е. до края на 2017 г., планът 
подлежи на Междинна оценка. Междинната оценка има за цел да установи 
напредъка по заложените в стратегическия документ цели и приоритети, да 
оцени първоначалните резултати, както и да идентифицира проблеми и 
предизвикателства пред изпълнението му. Въз основа на този анализ се 
формулират изводи и препоръки, които допринасят за вземането на 
своевременни решения за промени във визията за местно развитие и 
релевантните политики на местно равнище. Заключенията, съдържащи се в 
Междинната оценка, са от ключово значение за вземане на решение относно 
актуализацията на ОПР. Оценката се взема под внимание и при разработването на 
стратегическия документ за следващия програмен период. 

Процесът по оценка на ОПР е в тясна взаимовръзка с предвидените в 
рамките на документа дейности по наблюдение. Предмет на наблюдение е 
изпълнението на целите и приоритетите за развитие, съгласно определените 
физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, 
прилагани от органа за управление, както и мерките за осигуряване на 
информация и публичност за резултатите от изпълнението на ОПР. За да се 
направи Междинна оценка на стратегическия документ, е необходимо да се 
извърши сравнителен анализ между идентифицираните във фазата на 
разработване цели и приоритети и постигнатите по време на изпълнението 
резултати. Допълнително предизвикателство представлява нуждата от 
измерване въздействието на постигнатите резултати върху показателите на 
социално- икономическата, териториална, екологична, културна среда. Според 
действащото законодателство в Република България в сферата на регионалното 
развитие, трите типа оценка (Предварителна, Междинна и Последваща), както и 
изготвяните от общинска администрация ежегодни доклади за наблюдение 
изпълнението на ОПР, формират система от механизми за наблюдение, оценка и 
контрол на плановия документ. 

Съгласно ЗРР, Междинната оценка се състои от следните интегрални части: 

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана; 
2. Оценка на степента на постигане на отделните цели; 
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3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
4. Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР. 

Настоящата Междинна оценка на ОПР на Община Костенец за периода 
2014-2020 г. следва законоустановената структура. Добавен е преглед на 
нормативната база, описание на подходите за информационно осигуряване и на 
използваните методи. 
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 МЕТОДИКА  
 

1. НОРМАТИВНА РАМКА 

Междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община Костенец за 
периода 2014- 2020 г. е изготвена в съответствие със следните актове, формиращи 
нормативната рамка за извършването ѝ: 

 
 

Закон за регионалното развитие (ЗРР) 

В Закона за регионалното развитие могат да бъдат намерени основните 
разпоредби относно стратегическото планиране на регионалното развитие. То 
обхваща разработването и актуализацията на система от документи за постигане 
на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, включително развитие 
на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. 
Освен общинските планове за развитие, в нея попадат още Националната 
стратегия за регионално развитие, регионалните планове за развитие, областните 
стратегии за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и 
развитие. Тези планови документи имат за цел да определят актуалните 
проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и 
градовете, които се вземат предвид при разработване на инвестиционни 
програми и привличане на финансиране по линия на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; да идентифицират проекти, допринасящи за постигане 
на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. 

Като част от тази система от документи, ОПР подлежи на наблюдение и 
оценка. Според чл. 30 от ЗРР, наблюдението и оценката на регионалното развитие 
се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 
планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 
регионалното развитие, както и с оглед отчитане на резултатите от 
изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие. 

Чл. 33 от закона допълва, че Междинната оценка се извършва към средата 
на периода на тяхното действие. 

Законът дава указания относно наблюдението на изпълнението на ОПР. То 
се организира от кмета на общината, а орган за наблюдение на плана е 
Общинският съвет. За целите на наблюдението се изготвят Годишни доклади, 
които съдържат следната информация: 

1. Общи условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в 
социално- икономическите условия в общината; 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР 
въз основа на индикаторите за наблюдение; 
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3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР; 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Годишните доклади, както и Докладът за Междинна оценка трябва да 
бъдат публично достъпни, т.е. да бъдат публикувани на Интернет страницата на 
общината. 

 

Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) 

Правилникът за прилагане на Закона за регионално развитие урежда 
условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране 
и изпълнение на общинските планове за развитие, както и наблюдението на 
изпълнението на документите. 

В акта е посочено, че изпълнението на ОПР се отчита чрез Годишни 
доклади за наблюдението на изпълнението, изготвяни на основата на данните от 
системата за наблюдение и оценка. 

В чл. 42 от Правилника става ясно, че докладът за резултатите от 
Междинната оценка на изпълнението на ОПР се внася от кмета на общината за 
обсъждане и одобряване от Общинския съвет. С цел гарантиране съблюдаването 
на принципите за добро управление, информация и публичност, докладът се 
публикува на Интернет страницата на общината. 

В чл. 38, ал. 1 от Правилника са посочени пет обстоятелства, налагащи 
актуализацията на Общинския план за развитие, а именно: 

1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в 
общината; 

2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на 
Областната стратегия за развитие; 

3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 
законодателството на ЕС; 

4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи 
върху изпълнението на ОПР; 

5. На основата на резултатите от Междинната или Последващата оценка. 
 
 

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 

Законът за местното самоуправление и местната администрация посочва 
сферите, в които общината разполага с компетентност да взема решения и които 
попадат в обхвата на плана за местно развитие, а именно: 1) общинско имущество, 
общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинска 
администрация; 2)устройство и развитие на територията на общината и на 
населените места в нея; 3) образование; 4) здравеопазване; 5) култура; 6) 
благоустрояване и комунални дейности; 
7)  социални  услуги;  8)  опазване  на  околната  среда  и  рационално  използване  на 
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природните ресурси; 9) поддържане и опазване на културни, исторически и 
архитектурни паметници; 10) развитие на спорта, отдиха и туризма; 11) защита 
при бедствия. 

В чл. 21, т. 12 от Закона е записано, че Общинският съвет, като орган на 
местно самоуправление, следва да приема стратегии, прогнози, програми и 
планове за развитие на общината, които се съобразяват и с европейските 
политики за развитие на местните общности и в тази връзка, Общинският съвет 
одобрява Общинския план за развитие. 

 
 

Закон за администрацията (ЗА) 

Законът за администрацията посочва, че в изпълнение на стратегическите 
цели, органите на изпълнителната власт поставят ежегодни цели за дейността на 
съответната администрация и осъществяват контрол за тяхното изпълнение. 
Това са Методическите указания на МРРБ от 2011 г. за разработването на 
Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-
2022 г.), Регионалните планове за развитие на районите (2014-2020 г.), 
Областните стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общинските планове за 
развитие (2014-2020 г.) 

Част Пета от Методическите указания на МРРБ е посветена на 
разработването на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 

ЗРР (чл. 37, ал. 1) гласи, че стратегиите и плановете, както и документите, 
свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, 
одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална 
обществена информация. 

На Интернет страницата на Община Костенец (www.kostenetz.com) , са 
публикувани всички документи, имащи отношение към стратегическото 
планиране на местното развитие в общината. Освен ОПР на Община Костенец за 
периода 2014-2020 г., публично достъпни са и Годишните доклади за наблюдение 
изпълнението на ОПР за  2015 и 2016 г.  

Извършването на Междинна оценка на изпълнението на ОПР на Община 
Костенец за периода 2014-2020 г. се опира на информация и данни, получени от 
следните информационни източници: 

• ОПР на Община Костенец за периода 2014-2020 г.; 

• Годишни доклади за  2015 и 2016 г. за наблюдение изпълнението на ОПР на 
Община Костенец за периода 2014-2020 г.; 

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

• Годишни бюджети на Община Костенец за 2014, 2015 и 2016 г.; 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 
 

• Справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и секторни 
политики на територията на Община Костенец; 

• Секторни стратегии на Община Костенец, обхващащи периода на действие 
на ОПР (2014-2020 г.); 

• Отчети, доклади и статистически документи, предоставени от компетентни 
органи; 

• Официални статистически издания; 

• Други нормативни и ненормативни документи на Община Костенец, имащи 
отношение към целите и приоритетите на ОПР. 

 

3. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ 

Процесът по подготовка, разработване и одобряване на Доклад за 
Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Костенец за 
периода 2014-2020 г. се състои от следните четири основни етапа: 

При разработването на Междинна оценка на ОПР на Община Костенец за 
периода 2014-2020 г. се прилагат както количествени, така и качествени методи 
за анализ и оценка, сред които: 

• Документален анализ – включва преглед и анализ на наличната 
информация относно процеса по изпълнение на ОПР и свързаните 
дейности, включена в различни документи, статии, проучвания, доклади, 
нормативни и ненормативни актове и др.; прави се задълбочен преглед и 
запознаване с ОПР на Община Костенец за периода 2014-2020 г.; 

• Анализ на пропуските – този метод е насочен към идентифициране на 
липсваща информация, която има особено значение за постигането на 
качествен анализ и оценка; в случай че са налице пропуски, трябва да се 
изготви стратегия за набавяне на необходимите данни; 

Осигуряване 
на данни и 

информация 
Анализ Оценка 

Обсъждане и 
одобряване 
от ОбС - 
К  
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• Експертен метод – основава се на експертното мнение и заключения на 
екипа, който извършва оценката на въздействие на документа; 

• Сравнителен метод – той предвижда анализ и съпоставка между 
планираните цели и приоритети, от една страна, и постигнатите резултати 
за оценявания период на изпълнение, от друга; на сравнение подлежат 
също така планираните и реално инвестирани ресурси (финансови, 
технически, човешки и др.), с цел установяване степента на ефективност и 
ефикасност на стратегическото планиране; 

• Оценка на ефективността и ефикасността – извършва се оценка на 
ефективното и ефикасното използване и разходване на ресурсите за 
развитие на общината; 

• Анализ на средата (вкл. SWOT и STEP анализ) – този метод предвижда 
преглед и анализ на основни индикатори за социално-икономическо 
състояние, политически контекст, равнище на технологично развитие, 
екология, образование и др.; 

• Количествени методи –преглед и анализ на статистически данни и 
информация, които позволяват количествено измерване и оценка на 
въздействието на плана върху местното развитие; 

• Анализ на разработената система от индикатори – методът включва 
преглед и анализ на разработената в ОПР на Община Костенец за периода 
2014-2020 г. система от индикатори; въз основа на това се прави оценка на 
степента на релевантност и приложимост на индикаторите в процеса по 
наблюдение и оценка на плановия документ. 
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1. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Населението на Община Костенец по данни на ГРАО към 31.12.2016 г. е по 
постоянен адрес е 12 916  души, а по настоящ адрес е 12 160 души. Наблюдава се 
неравномерно разпределение на населението на територията на общината –  8679 
души живеят в градовете, а 4237 души в селата. В сравнение с края на 2014 г., - 
13 210 души,  общото население на Община Костенец намалява с 294 души ,  или  9 
% в резултат на наблюдаваните през годините негативни тенденции по 
отношение на естествения и механичен прираст на населението. 

Фигура 1: Население на Община Костенец за периода 2014-2016 г. 
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                                                                                                                 13054                                     
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За периода се отчита отрицателен прираст: 
2014 г. – родини – 85 деца – починали – 255 лица 
2015 г. – родени – 98 деца – починали 208 лица 
2016 г. – родени 100 деца – починали 225 лица 

Образователната структура на населението в Община Костенец за отчетния 
период значително се подобрява, като делът на регистрираните с висше 
образование остава по- висок спрямо регистрираните без образование, което се 
обяснява със структурата на населението по образование и тенденцията на 
продължаване на образованието във висши учебни заведения. По-високият дял 
на регистрираните висшисти се определя и от изпълняваните програми и 
проекти, които увеличават възможностите на младите

ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 
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висше образование 
средно специално и професионално образование 
средно общо образование 
основно и по-ниско образование 

безработни   до 29-годишна  възраст да кандидатстват в субсидирана заетост или стажуване, включително и чрез схеми по 
ОП РЧР. 
 

Фигура 2: Образователна структура на регистрираната безработица в Община Костенец 
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Източник: Дирекция "Бюро по труда” град Ихтиман  
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Община 
Костенец                   
                  брой 

Население към 31.12.2016 

Населено 
място ОБЩО 

по пол 

по 
местонахожд

ение по етническа принадлежност  

Не се 
самоопре

делят 

Неотг
овори

ли 

по образование 

мъже 
жен

и 
в 

града 
в 

селата българи роми турци други висше 
сред
но 

осно
вно 

нача
лно 

Незавъ
ршено 
началн

о 

никога 
не 

посеща
вали 

учили
ще 

Дете(до 7 
г. 

вкл.,коет
о още не 
посещав

а 
училищ

е) 

За общината 11656 5715 5941 7664 3992 11511 4 468 23 26 761 1456 5935 3175 904 524 99 24 
гр. 
Костенец 6202 3024 

317
8     6287 .. .. .. 11 533 881 3470 1577 383 195 9 13 

гр. Момин 
проход 1462 686 776     1539 .. 25 .. 4 .. 184 776 450 79 55 .. .. 

с. Костенец 3444 1728 
171

6     3135 .. 432 .. 11 108 354 1492 891 365 248 79 10 
с. Горна 
Василица 252 121 131     264 0 .. .. 0 4 9 62 113 56 19 4 - 
с. Долна 
Василица 1 1 0     .. .. 0 0 0 0 - .. - - - - - 

с. Пчелин 237 121 116     219 0 0 .. 0 .. 22 114 108 13 6 - - 

с. Очуша 36 19 17     40 0 0 0 0 10 5 12 22 .. .. 3 - 

с. Подгорие 17 10 7     .. 0 0 0 0 0 .. 7 8 .. - - - 

с. Голак 5 5 0     .. 0 0 0 0 0 - .. .. - - - - 
                   
                   
Данните са анонимизирани, съгласно изискванията за конфиденциалност на 
Закона за статистиката          
                   
Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено 
образование към 01.02.2011 година         

 
 
Източник: НСИ
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2. ПАЗАР НА ТРУДА 

В годините се отчита понижение на общия дял на хората в и под 
трудоспособна възраст, паралелно с наблюдаваните негативни тенденции, 
характеризиращи демографската картина в Община Костенец. По данни на 
НСИ от 2014 г. до 2016 г. се наблюдава спад с под един процент в дела на 
трудоспособното население в Община Костенец. Населението над 
трудоспособна възраст се увеличава с  като през 2014 г. е бил  3089 лица а 
през 2015 г. е нараснал до 3102 лица, бележейки ръст с почти половин 
процент за сметка на общия дял на жителите в и под трудоспособна възраст. 

В съответствие с тенденциите на национално и европейско ниво на 
застаряване на населението, в общината се развиват процеси на увеличаване 
на дисбаланса във възрастовата структура на населението поради 
нарастването на относителния дял на жителите над трудоспособна възраст. 

 
Пазарът на труда в община Костенец през периода от 2014 г. до 2016 г. 

се характеризира с процеси на възстановяване и развитие, вследствие 
преодоляване на последиците от икономическата криза и оживление в 
редица стопански дейности. 

Със стартирането на нов програмен цикъл на структурните фондове 
на Европейския съюз 2014-2020 г., прилаганите мерки, програми и схеми, 
финансирани със средства от държавния бюджет и Европейския социален 
фонд, способстват за намаляване на безработицата и осигуряване на 
подкрепа за активно включване на пазара на труда на уязвимите групи.  

 

Фигура 4: Равнище на безработицата 

 
Източник: Дирекция "Бюро по труда” град Ихтиман 
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Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически 

дейности в Община  Костенец                   
                            

  

2016г. 2015 г. 2014 г.            
брой 
наети мъже жени брой 

наети мъже жени брой 
наети мъже жени               

Общо 2363 993 1370 2246 926 1320 2340 990 1350               

Преработващата промишленост 1021 458 563 947 437 510 1013 486 527               
Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 310 138 172 310 133 177 347 154 193               
Образование 240 31 209 236 26 210 251 24 227               
Селско, горско и рибно стопанство 91 62 29 91 60 31 96 71 25               
Добивна промишленост - - - - - - - - -               
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива 

.. 
.. .. .. .. .. .. .. ..               

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

51 
33 18 51 34 17 47 31 16               

Строителство 96 64 32 87 54 33 25 17 8               
Транспорт, складиране и пощи 71 46 25 65 43 22 56 35 21               
Хотелиерство и ресторантьорство 137 39 98 146 37 109 144 36 108               
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

8 
5 3 7 4 3 .. .. ..               

Финансови и застрахователни 
дейности 24 5 19 22 4 18 .. .. ..               
Операции с недвижими имоти 6 2 4 8 3 5 .. .. ..               
Професионални дейности и научни 
изследвания 25 11 14 20 9 11 37 11 26               
Административни и спомагателни 
дейности 36 23 13 29 14 15 62 36 26               
Държавно управление .. .. .. .. .. .. .. .. ..               
Хуманно здравеопазване и социална 
работа 69 11 58 70 10 60 63 9 54               
Култура, спорт и развлечения 25 13 12 4 2 2 2 1 1               
Други дейности 42 16 26 42 17 25 50 21 29               
                            
                            
                            
- няма случай                           
 .. Конфиденциални 
данни                          

 
 
По данни от НСИ 
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Възрастовата структура на регистрираната безработица се определя от 
протичащите социално-икономически и миграционни процеси, състоянието на бизнеса 
за генериране на работни места и обхвата на реализираната през годините активна 
политика по заетостта. При безработните младежи до 29 години се наблюдава 
тенденция за намаляване на относителните дялове от 144 края на 2014 г. до 93 в края на 
2016 г. Паралелно с това младежката безработица в общината поддържа нива около 
средните за страната. И през трите години, най-голям е делът на безработните над 50- 
годишна възраст. За периода 2014 г. – 2016 г. се наблюдава тенденция на понижаване  от 
290 безработни регистрирани – до 177 през 2016 г. Причината за това може да се търси в 
повишения интерес от страна на работодателите към наемане на работна сила с по-
голям професионален и житейски опит, както и на участието на все по-голям брой хора в 
програми и проекти на ЕС. 
 
 

 
 
 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” град Ихтиман 
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Разглеждайки разпределението по образователен ценз  за периода 2014 г. – 2016 
г., се наблюдава тенденция към понишаване на безработицата сред лицата със 
средно и по-високо образование. 

Продължителната безработица по брой лица от 2014 г. до 2016 г. бележи 
понижаване, както следва – 773, 709 и 522 безработни. 

В Дирекция "Бюро по труда" превес на постъпилите на работа чрез субсидирана 
заетост, вкл. директни схеми по ОПРЧП се наблюдава през 2014 г. в сравнение с 
другите години за периода. 

 
 

3. ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 
Инвестициите през плановия период 2014 г. -2020 г. следва да са съгласувани с 

целите на стратегия "Европа 2020", чиято визия цели превръщането на ЕС в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и 
социално сближаване. 

 Фактор, силно благоприятстващ развитието на икономиката в Община Костенец, е 
близостта до столицата. Инвестиционната привлекателност на общината се определя и от 
ж.п. линията 

Основните отрасли, които се развиват на територията на общината са:  
• Целулозно-хартиена промишленост;  
• Хранително-вкусова промишленост;  
• Търговия;  
• Туризъм 
• Транспорт;  
• Услуги (шивашки, дърводелски, занаятчийски монтьорски и др.);  
• Дървообработване;  
• Мебелно производство;  
• Шивашка промишленост;  
• Химическа промишленост;  
• Производство на стоки за широко потребление.  
 
Към настоящия момент в община Костенец има  около 364 предприятия, като най-

много са микро предприятията с до 10- 15 заети работни места. Преобладаващите малки 
предприятия  оказват негативно влияние върху осигуряването на по-голяма заетост, 
възстановяването и съживяването на населените места от общината. 

 Най-малко са големите и средни предприятия, които реализират голям процент от 
приходите от стопанската дейност на територията на общината. По-големите предприятия 
на територията на община Костенец са  :  

-  “Костенец Пейпър Мил” ЕАД ; 
-  “Терем” ЕАД, клон – Костенец ; 
-  “ Файърпродъктс Плам България” - ЕООД; 
-  ЕТ “Актив Комерс” - производство на тетрадки и хартиени изделия;  
- „Травелтекс” ЕООД – плетачен цех в с. Костенец 
-  Синхрон-инвест” ЕООД – производство на спиртни напитки; 
- „ИВКОМ -63 „ ЕООД – металообработване , строителство и ремонт на ел. мрежи и 

системи. 
 “Специализирани болници за рехабилитация – НК” ЕАД – клон Момин проход – която 

е специализирана в сферата на здравни услуги;  
По- малки предприятия който действат на територията на общината са : 
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- “Каучук” ООД – производство на каучукови изделия; 
-  “Марица НИС” СД – производство на метални изделия;  
-  “Балканпродукт” ООД – производство на автомобилни части; 
-  „ ЕТ „ Нинела” – производство и търговия на обувки 
-  “Любница 78” ЕООД – производство на фуражи;  
- “Булфрукт” ЕООД и “Бетелхайзе комерс” – преработка и търговия с плодове и 

зеленчуци;  
- „Булкост” ООД  - производство на кибрит 
-  Горско стопанство Костенец – дърводобив и дървообработка; ЕТ “Гледичие” и “ВАЛ 

– 77” ЕООД - дървопреработване;  
- ЕТ “Стройкомерс” - строителство;  
- “АСД 555” ЕООД – търговия с горива и строителство; ; “Булкодин” ООД – търговия с 

горива;  
- “Олимпия” ЕООД – с. Костенец – производство на шивашки изделия,  
- “Белопейпър” ЕООД – производство на хартия.; 
- „ Т- Маркет „ – търговия с хранителни продукти и стоки за широко потребление 
- “Хари Грийвс” ЕООД – търговия с хранителни продукти и стоки за широко 

потребление и други 
В общината функционират две производителни кооперации - РПК “Венера” – гр. 

Костенец и ТПК “Иван Чолев”. 
Делът на заетите лица в община Костенец посочен по-горе, потвърждава 

структуроопределящия характер на нейната икономика. Лидер е преработващата 
промишленост, следвана от търговията, хотелиерството и ресторантьорството и 
строителството. Съобразно природните ресурси на територията обаче земеделието се 
оказва по-перспективен отрасъл за развитието на стопанския потенциал на общината, което 
води и до почти постоянна заетост без резки спадове в този отрасъл. 

За периода 2014-2016 г. липсват достатъчно инвестиции в отрасъл „Промишленост“. 
Чрез нови инвестиции трябва да се гарантира пълноценно функциониране на 
предприятията от отрасъла, така че да се оптимизират условията за затваряне на 
производствения цикъл в селското и горско стопанство. 

Използването на предоставени възможности от национални, европейски и други 
външни донорски програми в посока развитие на бизнеса, ще повишат жизнения стандарт 
на населението, създавайки условия за заетост.  

Физико-географските характеристики на община Костенец не предполагат развитие 
на интензивно земеделие. Поради тази причина земеделието не е структуроопределящ 
отрасъл за икономиката ни.  

 Налице са основно два процеса които характеризират и определят развитието на 
земеделието в община Костенец : 

- На територията на общината има не много голям брой земеделски производители и 
стопанства, които обработват по-голямата част от обработваемата земя на територията на 
общината с цел –пазарна икономика и реализация. 

- Налице е свободен земеделски фонд  който не се използва за производство на 
селскостопанска продукция, но който би могъл да се използва за лични нужди за местното 
население без никаква пазарна или икономическа стойност. 

На територията на община Костенец, подобно на ситуацията в растениевъдството, 
преобладава отглеждането на малки стада от животни в малки стопанства, подотраслите  
като овцевъдство и птицевъдство се явяват структуроопределящи за сектора. Благоприятен 
фактор за отглеждане както на овце, така и на кози е наличието на големи тревни площи 
/пасища и естествени ливади/ на територията на общината. Развитието на пчеларството 
също бележи положителна тенденция в последните години и има потенциал да се обособи 
като важно животновъдно направление от местно значение. 

 
Благоприятни условия за интензивно развитие на неинтензивно земеделие;  
• развитие на алтернативно земеделие, поради благоприятния и разнообразен релеф;  
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• доразвиване на пчеларството;  
• производство на екологично чиста селскостопанска продукция;  
• животновъдните ферми не са пазарно ориентирани;  
• необходимо е модернизиране и технологично обновяване на земеделските и  
 
Недостатъчно развитата инфраструктура се явява основна пречка за развитието на 

икономиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Ролята, която град Костенец 
има като икономически, административен, транспортен и културен център както в 
национален, така и в европейски мащаб, очертава необходимост от допълнително развитие 
на инфраструктурата. Стратегическото географско местоположение и инфраструктурното 
развитие могат да превърнат Костенец в притегателен център за инвеститорите в 
строителството на индустриални и логистични паркове, търговски центрове и жилища. 
 

4. АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 Съгласно чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
общината като юридическо лице има право на самостоятелен бюджет. Тя има компетенции 
по въпроси, свързани със собствените си приходи по бюджета с цел осигуряване 
ефективното реализиране на всички свои дейности. 

Дирекция "Финансово-стопански дейности" в Община Костенец осъществява контрол на 
изпълнението на общинския бюджет, с цел гарантиране на неговото ефективно и 
ефикасно разходване. 

Всяка година се изготвя инвестиционна програма на Община Костенец, даваща 
информация за направленията, в които ще се вложи финансов ресурс. Те кореспондират със 
стратегическите цели на Общинския план за развитие, а планираните средства се 
разходват за реализацията на мерки и дейности, съдържащи се в документа. През 2014 лв. 
бюджетът на Община Костенец възлиза на 9 322 850 лв., през 2015 г. – на 7 373 792  лв., през 
2016 г. – на 10 520 711 лв. Въпреки регистрираните изменения, налице е относителна 
устойчивост в планираните от страна на общината разходи през първите три години от 
периода на изпълнение на плана за развитие. 

 

Фигура 7: Бюджет на Община Костенец за периода 2014-2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Източник: Община Костенец 
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Както е видно от графиката, най-високи стойности на общинския бюджет се 
наблюдават през 2016 г.  

Данните сочат, че за периода 2014 -2016 година местните приходи като част от 
общинския бюджет са както следва: 

2014 г. – 2 965 113 лв. 

2015 г – 2 859 735 лв. 

2016 г. – 2 942 523 лв.,  

 
и за 2016 година намаляват, макар и не значително спрямо 2014 г. 

Годишните бюджети са балансирани и се изготвят въз основа на осъществен анализ на 

приходите за и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за 

управление и Общинския план за развитие на Община Костенец 

 

В резултат на проведените проучвания сред местната общност, на база 

изготвения социално-икономически анализ, SWOT-анализ и генерираните изводи 

за тенденциите в развитието, текущото състояние и бъдещия потенциал за 

развитие и в съответствие със стратегическите и програмни документи на по-

високо ниво, беше формулирана следната визия за развитие на общината, която 

да съответства на нуждите и желанията на местната общност, да дефинира 

достатъчно ясно и категорично желаното бъдещо състояние на общината след 

края на периода на действие на ОПР: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Община Костенец – 

благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със 

съхранени природа и културна идентичност, развита 

икономика и туризъм. 
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Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Мерки: 

• Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия. 

• Разширение и модернизация на химическите и целулозно-

хартиени производства. 

• Развитие и модернизация на предприятията от хранително-

вкусовата промишленост. 

• Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното 

производство. 

• Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на 

селскостопанското производство и животновъдството. 

• Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от 

общинските горски територии. 

• Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа 

инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически продукт. 

• Развитие на алтернативния туризъм. 

• Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация 
 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Мерки: 

• Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината 

• Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови 

съоръжения в населените места 

• Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените 

места. 

• Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа 

• Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. 
• Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни 

станции 

• Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, 

социална, културната и спортна инфраструктура с мерки за енергийна 

ефективност. 

• Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

• Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

• Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

• Подобряване управлението на отпадъците. 
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Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване 

на човешкия ресурс 

Мерки: 

• Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене 

през целия живот. 

• Образователна среда за активно социално приобщаване. 

• Подобряване на образователната материална база. Внедряване на 

съвременни ИК технологии и оборудване в образователния процес. 

• Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса. 

• Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални 

умения от работната сила. 

• Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на 

заболяванията. 

• Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги. 

• Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи 

и общности. 

• Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на 

всички представители на местната общност. 

• Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението. 
 
 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на 

гражданите и бизнеса 

Мерки: 

• Подобряване възможностите на местното самоуправление чрез ефективно 

междуобщинско сътрудничество. 

• Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество 

със структурите на държавното управление. 

• Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация за ефективно управление и качествени услуги. 

• Разширяване на мрежата за партньорство. 

• Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на 

регионално, национално и международно ниво.
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ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЦЕЛИ  

 

 
 
 
 

 
 

Мярка 1.1.1 Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 
 

 1.1.1.1 Създаване на индустриален парк "Костенец" 

 1.1.1.2 Изграждане на газопреносна мрежа 

 1.1.1.3.Разработване на програма за насърчаване на малкия и среден бизнес в общината, вкл. селско 
стопанство(интензификация на производството и стимулиране на органичното земеделие) 
През 2016 г. е приета Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Костенец 2010, в която са предвидени за 
подпомагане дейности за насърчаване на малкия и среден бизнес в общината, вкл. селско стопанство(интензификация на 
производството и стимулиране на органичното земеделие). 
Изразходван финансов ресурс за изготвянето на документа: 11 210 лв.  

Специфична цел1.1.: Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия. 
 

 

Приоритет 1.: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 
Икономически растеж, основан на знание и иновации 

 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Костенец  ( 2014-2020 г.) 

 

 
 

 

 

 

Неизпълнени дейности 

• 1.1.1.1 Създаване на индустриален парк "Костенец" 
• 1.1.1.2 Изграждане на газопреносна мрежа 

 
 

Източник на финансиране: ПРСР 

 1.1.1.4.Подпомагане на дейността по сдружаване на земеделските производители, субекти в туризма и др. 
Дейността може да бъде подпомагана по мерки от  Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Костенец 
2010. 
Източник на финансиране: ПРСР 

 1.1.1.5. Технологична модернизация и внедряване на системи за управление в предприятията 

 

През 2014 г. е реализиран проект за въвеждане на енергоспестяващи технологии,доставка на машини и  използване на ВЕИ 
в "Белопейпър" ЕООД.  
Стойност на проекта: 408 597 лв. 
Източник на финансиране: Оперативна програма”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
 
През 2014 г. е реализиран проект за закупуване на струг с цифрово програмно управление и оборудване за цех за механична 
обработка на метал, с. Костенец - ЕТ "Рум-Маш - Румен Момчилов" 
Стойност на проекта:  210 866,25 лв. 
Източник на финансиране: ПРСР 
 
През 2015 г. е реализиран проект за внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни 
консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги – фирма „ГЕТИ” ЕООД 
Стойност на проекта:  20 698, 23 лв. 
Източник на финансиране: ПРСР 
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Мярка 1.2.1 Разширение и модернизация на химическите и целулозно-хартиени производства 

 
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.2.1.1. Разширение и модернизация на химическите и целулозно-хартиени производства  
          През 2014 г. е реализиран проект за въвеждане на енергоспестяващи технологии,доставка на машини и  използване на     

ВЕИ в "Белопейпър" ЕООД.  
          Стойност на проекта: 408 597 лв. 
          Източник на финансиране: Оперативна програма”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

 
 

Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.2.2.1. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост 

 
Мярка 1.2.3. Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното производство 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.2.3.1. Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното производство. 

 
Неизпълнени дейности 

Специфична цел 1.2:  Развитието на ключови за региона  производства, двигател на 

общинската икономика 
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• 1.2.2.1. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата промишленост 
• 1.2.3.1. Насърчаване на дървопреработвателната промишленост и мебелното производство  

 

 
 
 
Мярка 1.3.1 Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство 
и животновъдство 

 
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.3.1.1. Възстановяване и модернизиране на напоителните системи в земеделските зони 

 1.3.1.2. Проучване на потребностите по населени места и отреждане на терени с подходяща инфраструктура за 
изграждане на съвременни животновъдни ферми 

 1.3.1.3. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изграждане на месиви с трайни насъждение за 
селскостопански и индустриални цели 

 1.3.1.4. Подпомагане развитието на пчеларството 
 
Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии 

 
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.3.2.1. Поддържане и изграждане на горски пътища с цел подобряване извозването на дървесината и свеждането до 
минимум негативното влияние върху екосистемите 

 1.3.2.2. Оборудване с механизация и техника за изпълнение на горскостопанските дейности 

Специфична цел 1.3: Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното 

използване на горскостопанските ресурси 
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          През 2015 г. от община Костенец е закупена специализирана горска техника и оборудване за подобряване 
икономическата стойност на горите 

             Стойност на проекта: 660 087,60 лв. 
             Източник на финансиране: ПРСР 

 1.3.2.3. Запазване биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни ресурси, почви, уникални и крехки 
екосистеми и ландшафти с цел поддържане екологичните функции и целостта на гората 

 1.3.2.4. Въвеждане и подобряване на превантивните дейности за намаляване на опасността от горски пожари в 
общинските горски територии чрез изработване на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение 

       През 2015 г.  община Костенец е реализирала проект за изграждане на 3 бр. кули за детекция на пожари, с обхват на    
кулите цялата територия на общината. 

           Стойност на проекта: 915 627, 39 лв. 
           Източник на финансиране: ПРСР 

 
 

Неизпълнени дейности 

 1.3.2.3. Запазване биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни ресурси, почви, уникални и крехки 
екосистеми и ландшафти с цел поддържане екологичните функции и целостта на гората 

 
Специфична цел 1.4: Развитие на туризма като част от общинската икономика 
 
Мярка 1.4.1 Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 
предлагания туристически продукт 

 
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 
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 1.4.1.1. Реставрация и консервация на крепостта Траянови врата. 
През 2015 г. община Костенец е приключила изпълнението на проект „Развитие на културното наследство на община 
Костенец чрез популяризиране на крепостта при Траянови врата”. Извършени са дейности по консервация и 
реставрация на крепостта, изграждане на туристически център, паркинг, ремонтирани са участъци от локални 
пътища.  

                Стойност на проекта: 3 333 293,76 лв. 
                Източник на финансиране: ОП „Регионално развитие” 
 1.4.1.2. Реализиране на проект за спортно-туристически комплекс "Костенец-Белмекен" 

 1.4.1.3. Развитие на балнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец, Пчелински бани 
На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели , места за настаняване и къщи за гости, предлагащи 
възможност за почивка сред живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През годините броят на 
реализираните нощувки на територията на общината  бележи ръст и повишаване в  сравнение с 2014 г. и 2015 г. -  
съответно 42 324 бр. ( за 2014 г. ) и  44 889 бр. (за 2015 г.)  и е станал – 48 529 бр. ( за 2016 г. ).  Усеща се и  повишаване 
на броят на туристите, посетили местата за настаняване   в сравнение с  2014 г. и 2015 г., съответно от  14 470 бр.  ( за 
2014 г.)  и  13 950 бр. (за 2015 г.)   е   нараснал на 15 087 бр. ( за 2016 г. ) 

 1.4.1.4. Реконструкция на водопада в курорт Вили Костенец 
През 2016 г. е продължено  и завършено подобрението на инфраструктурата около Костенския водопад и осветяване 
на природната забележителност. 

         Изразходван финансов ресурс: 30 000 лв.  
         Източник на финансиране: общински бюджет 

 1.4.1.5. Подобряване на състоянието на туристически, природни, културно-исторически обекти, храмове и достъпа до 
тях  
През 2015 г. е извършен основен ремонт на храм "Св. Георги Победоносец", гр. Костенец. 

                Стойност на проекта: 107 372, 96 лв. 
Източник на финансиране: ПРСР 
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Неизпълнени дейности 

• 1.4.1.2. Реализиране на проект за спортно-туристически комплекс "Костенец-Белмекен" 

 
 
Мярка 1.4.2 Развитие на алтернативния туризъм 

 
Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.4.2.1. Изграждане на екопътеки. 
През 2014 г. в рамките на проект „Развитие на културното наследство на община Костенец чрез популяризиране на 
крепостта при Траянови врата” са изградени 2 бр. екопътеки с обща дължина 8 км. и кътове за отдих към тях.  
През 2015 г. по проект Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони 
на територията на НП „Рила“ за специализиран туризъм по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на 
Национален парк Рила І-ва фаза“ е изградена екопътека и огледно място „Пътят на орела” с дължина приблизително 5 
км.  

 1.4.2.2. Придобиване на собственост на водни басейни и развитие на спортен риболов. 

 1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 
На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , Вили Костенец и курорт 
Пчелински бани, в които има добре оборудвани хотели и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред 
неповторима и живописна природа, спокойствие, уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на 
територията на общината  се е увеличил от  5 бр. къщи за гости (за 2014 г. ), 10 бр. къщи за гости (за 2015 г.)  и 10 бр. 
къщи за гости (за 2016 г.). Изявен е голям интерес  за новосъздаване и откриване на нови къщи за гости на 
територията на село Пчелин.  

        В периода 2014 - 2015 г. по проекти към ДФ Земеделие са изградени 3 къщи за гости в гр. Момин проход и Вили 
        Костенец  и е подобрено  оборудването в две къщи за гости в с. Пчелин.  За същия период са издадени 6 броя 
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разрешениия за строеж за къщи за гости.  
         Стойност на проектите: 843 048,04 лв. 
         Източник на финансиране: ПРСР 

 
Неизпълнени дейности 

• 1.4.2.2. Придобиване на собственост на водни басейни и развитие на спортен риболов. 

 
Мярка 1.4.3 Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 1.4.3.1.Организиране на изнесени промоции за туристически потенциал и възможностите на Костенец и региона в 
други градове на страната, в побратимените градове  

              През 2014 г. община Костенец взе участие в: Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”;    списание 
            „Туризъм и отдих”; Национална конференция по здравен туризъм и Списание „Еврорегион”; 
             През 2015 г. община Костенец взе участие в: Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”, списание 

„Туризъм   и отдих”, списание „Еврорегион”; книгата „50 места, които да посетите в България през 2016 г.”; „Селата в 
България – нови посоки за туризъм и култура”; пътен атлас България – 2015 г.; 

 През  2016 г. община Костенец взе участие в: Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”; списание  
„Туризъм и отдих”; списание „Еврорегион”; книгата „50 места, които да посетите в България през 2017 г.”; Пътеводител 
България. През 2016 г. община Костенц беше домакин на Петата национална конференция по медицински и здравен  
туризъм в България.  

         Изразходван финансов ресурс: 13 594,80 лв.  
         Източник на финансиране: общински бюджет 

 1.4.3.2. Изграждане на съвременен общински туристически информационен център (ТИЦ). 
През 2014 г. в рамките на проект „Развитие на културното наследство на община Костенец чрез популяризиране на 
крепостта при Траянови врата” е изграден и оборудван туристически информационен център, сертифициран през 
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2016 г.  

 1.4.3.3. Участие в изграждането на интегрирана информационна система с междуобщински туристически дестинации. 

 
 

Неизпълнени дейности 
•       1.4.3.3. Участие в изграждането на интегрирана информационна система с междуобщински туристически    

дестинации. 

 
 
Източници: Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020),  информация от Общинска администрация, 
информация за изпълнението на СМР на МИГ Костенец 2010 за периода 2007-2013;
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Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 1: 

 
За периода 2014-2016 г. по Стратегическа цел 1: „Икономически растеж, основан на знание и иновации” , се наблюдава добро изпълнение 
според заложените в ОПР резултати. По най-значимите – създаване и развитие на малки и средни предприятия, развитие на ключови за 
региона производства, насърчаване на селскостопанското производство, стопанисване и ползване на ресурсите от общинските горски 
територии, развитието на туризма като част от общинската икономика.Най-сериозна динамика се наблюдава в дейностите по развитието на 
туризма.  

В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 61 дейности, за реализацията на които са 
предвидени инвестиции на обща стойност 140 477 000 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 1 са отчетени общо 4 5  изпълнени 
проекта/дейности на обща стойност 11 066 855,80 или 7 % . 

Анализът на резултатите показва 73% техническо изпълнение, като процентите на изпълнение по двата включени приоритета 
е както следва: по Приоритет 1 "Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика" –  19 дейности или 70 % и по 
Приоритет 3 "Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс” – 21 дейности или  91 % техническо 
изпълнение. И по Приоритет 4 „ Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса” – 5 дейности или – 45  %  

Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо 
първоначално заложените през 2014 г. показва 7 % финансово изпълнение на плана, което едновременно е най-високият процент 
на финансово изпълнение измежду четирите стратегически цели на ОПР и в същото време съответства и на най-голям дял от общо инвестираните 
средства за изпълнението на проекти/дейности от цялата програма 

В обобщение, може да се посочи, че е постигната висока степен на изпълнение на стратегическата цел – 73.% и висока степен на 
ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на над половината от общия брой проекти/дейности в рамките 
на стратегическата цел възлиза на 7% от първоначално предвидения за това бюджет.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:    Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места 
 

           
 

                  
 

Мярка 2.1.1.Изготвяне на проекти и устройствени планове на територията на общината 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.1.1.1 Изготвяне на общ устройствен план на община Костенец 
През 2016 г. е разработен Проект за общ устройстван план на община Костенец. 

         Изразходван финансов ресурс: 14 279,70 лв.  
         Източник на финансиране: общински бюджет и ПРСР 

  2.1.1.2 Изготвяне на общ устройствен план на гр. Костенец.  

  2.1.1.3. Актуализация на морално остарелите устройствени планове на селата 

 2.1.1.4 Паспортизация на общинската собственост. 
За периода 2014-2016 г. са издадени 28 бр. технически паспорти на обекти общинска собственост. 

 2.1.1.5 Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за финансиране чрез оперативните програми, 
бюджета и др. източници 
В периода 2014-2016 г. са изготвени 32 бр. инвестиционни проекти и са направени 12 проектни предложения за 
финансиране чрез оперативните програми, държавния бюджет и други източници. 

Специфична цел 2.1.: Подобряване плановата осигуреност и проектното обезпечаване на 

инвестиционните инициативи 

 
 

Приоритет 2.: Устойчиво интегрирано териториално развитие 
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         Изразходван финансов ресурс: 220 200 лв.  
Източник на финансиране: общински бюджет. 

 
Неизпълнени дейности 

• 2.1.1.2 Изготвяне на общ устройствен план на гр. Костенец 
• 2.1.1.3 Актуализация на морално остарелите устройствени планове на селата 

 

                 
 
 

Мярка 2.2.1.Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения в населените места 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда в 
населените места на общината. 

         В периода 2014 -2016 г. са издадени 4 бр. разрешения за строеж и 10 бр. удостоверения за въвеждане в експлоатация.      
Изцяло са реконстуирани и рехабилитирани следните улици:  

         - Гр. Костенец - ул. Марица, ул. Средна гора, ул. Бреза, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Първенец, ул. Арда, ул. Мургаш, ул. 
Пионерска; 

        - Гр. Момин проход – ул. Луна, ул. Радост, ул. Княз Борис до пресечката с ул. Дрена;  
        - С. Костенец – ул. Китка, ул. Топола, ул. Здравец и площадно пространство; 
         Изразходван финансов ресурс: 2 447 269, 41 лв.  
         Източник на финансиране: държавен бюджет и ПРСР 

  2.2.1.2 Ремонт и реконструкция на мостовите съоръжения на р. Марица - 2 бр., р. Баншница - 2 бр. и р. Чавча - 1 бр. 
През 2015 г. е изградено ново мостово съоръжение на р. Чавча, с. Костенец.  Изготвено и подадено за финансиране 

Специфична цел 2.2.: Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за 
засилване на икономическото и социално териториално сближаване на територията на 
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пред ДФ Земеделие е предложение за реконструкция на мост на ул. Здравец, над р. Марица. 
         Изразходван финансов ресурс: 305 718, 06 лв.  
         Източник на финансиране: ПРСР 

 
 
 

Мярка 2.2.2.Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места 
 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.2.1 Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, свързваща населените места, вкл. туристически 
обекти и природни забележителности. 

      През 2015 г. са изцяло реконструирани Общински път SFO2373 от кръстовището с път I-8 София - Пловдив до       
кръстовището с път SFO2372 и Общински път SFO2372 от кръстовището с SFO III 8222 Пчелин-Костенец до махала Нова с 
обща дължина 8,7 км. 
     Изразходван финансов ресурс: 2 447 991, 37 лв. 

  Източник на финансиране: ПРСР 
За периода 2014-2016 г.  е извършена рехаблилитация на общинската пътна мрежа за Път ІV Костенец -с.Подгорие- с.Очуша 
мах Шатърци - мах.Кулевци - мах. Каменчанци; Път ІV-82001гр. Костенец -Вили Костенец от км.0+000 до км.9+300; Път ІV 
Костенец -Мирово - Траянови Врата   

   Изразходван финансов ресурс: 490 000,00 лв. 
Източник на финансиране: държавен бюджет 

 
 
 
Мярка 2.2.3.Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа 
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Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.3.1. Изграждане, реконструкция и модернизация на пътища първи, втори и трети клас, свързващи община Костенец 
със съседни общини и области 
 

 
 
 

Неизпълнени дейности 
• 2.2.3.1 Изграждане, реконструкция и модернизация на пътища първи, втори и трети клас, свързващи община 

Костенец със съседните общини и области. 

 
 
Мярка 2.2.4.Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи 

 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.4.1 Ремонт и доизграждане на централното водохващане. 

 2.2.4.2 Подмяна на главен водопровод община Костенец. 
През 2016 г. започна подмяната на 898 м. главен водопровод по ул. Цар Самуил – Вили Костенец. Подменени са 367 м. 

      Изразходван финансов ресурс: 147 982,04 лв. 
Източник на финансиране: държавен бюджет, ПУДООС 

 2.2.4.3 Ремонт и реконструкция на старата водопроводна мрежа във всички населени места. 
За периода 2014-2015 г.  е реконструирана водопроводна мрежа с обща дължина 19 368 м. в т.ч. в гр. Костенец 13 182 м. по 
улици: ул. Странджа, ул. Екзарх Йосиф, ул. Стадионна, ул. Тунджа, ул. Мургаш, ул. Търговска, ул. Синчец, ул. Рила, ул. 
Пионерска, ул. Зорница, ул. Перуника, ул. Арда, ул. Първенец, ул. Цариградско шосе, ул. Марица, ул. Боровец, ул. Свети 
Георги, ул. Явор, ул. Бреза, ул. Средна гора, ул. Цар Самуил, ул. Оборище, ул. Заря, ул. Акация, ул. Момина сълза, ул. Искра, 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Костенец  ( 2014-2020 г.) 

 
 

 

ул. Васил Левски, ул. Свобода, ул. Роза, ул. Белмекен, ул. Пердова, ул. Морава, ул. Очушница, ул. Пчелинска, ул. Извор, ул. 
Василишка, ул. Кокиче, ул. Славей, ул. Чучулига, ул. Калинка, ул. Здравец, ул. Липа, ул. Стефан Караджа, ул. Бузлуджа;  
Гр. Момин проход 3 156 м. по улици: ул. Луна, ул. Стара планина, ул. Ружа, ул. Княз Борис І, ул. Дрена, ул. Радост, ул. Христо 
Ботев, ул. Венера, ул. Еделвайс; 
С. Костенец 2 670 м. по улици: ул. Ягода, ул. Чавча, ул. Бунара, ул. Топола, ул. Китка, ул. Здравец, ул. Хан Аспарух, ул. 
Мусала, ул. Република, ул. Васил Левски, ул. Иван Вазов; 
С. Пчелин 360 м. 

   Изразходван финансов ресурс: 1 069 090,90 лв.  
   Източник на финансиране: ПРСР, държавен бюджет и общински бюджет. 

 
 

Неизпълнени дейности 
• 2.2.4.1. Ремонт и доизграждане на централното водохващане. 

 
Мярка 2.2.5.Реконструкция и изграждане на канализационни  мрежи и пречиствателни станции 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.4.3 Ремонт и реконструкция на старата канализационна мрежа във всички населени места.       
      За периода 2014-2016 г. е подменена канализационна мрежа с обща дължина 4 252 м. в т.ч.  
      - в гр. Костенец за улици: ул.   Рила, ул. Родопи, ул. Искра, ул. Пердова, ул. Морава, ул. Св.Св. Кирил и Методий, ул. 
Очушница, ул. Пчелинска, ул. Извор, ул. Василишка;  
     -  в гр. Момин проход за улица Ружа; 
     -  в с. Костенец за улици: ул. Ягода, ул. Чавча,  ул. Цар Самуил;  

  Източник на финансиране: държавен бюджет, общински бюджет 
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 2.2.5.2 Изграждане на ГПСОВ и на локални пречиствателни съоръжения с. Костенец, вкл. Вили Костенец, гр. Момин 
проход, с. Пчелин, вкл. Пчелински бани 

 
Неизпълнени дейности 

• 2.2.5.2 Изграждане на ГПСОВ и на локални пречиствателни съоръжения с. Костенец, вкл. Вили Костенец, гр. 
Момин проход, с. Пчелин, вкл. Пчелински бани 

 
 
Мярка 2.2.6.Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културна и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност 
 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 
2.2.6.1 Въвеждане на местна енергийна политика - система за управление на енергията, съгласно Стандарт БДС ISO EN 50001 – 
сформиране на екип/звено по енергиен мениджмънт, отговорен за цялостното управление на енергийното потребление 
(общински сграден фонд, улично осветление и др.). 

 2.2.6.2 Енергийно обследване за общински обекти с РЗП под 500 m² и реализиране на заложените мерки в доклада.  
През 2014 г. е извършно енергийно обследване на сградата на Домашен социален патронаж и сградите на ПГ 

„Г.С.Раковски”, издадени са енергийни сертификати. 
   Изразходван финансов ресурс: 4 656, 00 лв.  
   Източник на финансиране: държавен бюджет, общински бюджет. 

 2.2.6.3 Въвеждането на енергоефективни  мерки в общинските сгради – административни сгради, здравни заведения и 
др. 

        В периода 2014-2016 г. са въведени мерки за енергийна ефективност – външна и вътрешна топлоизолация на сгради,  
смяна на дограма, топлоизолация на покрив и др. на следните сгради общинска собственост: ОУ „Хр. Смирненски”, ДГ 
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„Звънче” Корпус 2, НЧ „Просвета 1881” , НЧ „Прогрес 1907”, НЧ „Гео Милев 1954”, НЧ „Г. Бенковски 1928”, ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” – физкултурен салон. 
През  2014 г.  по проект е изградена котелна и отоплителна инсталация на пелети в ПГ „Г.С. Раковски”.  

   Изразходван финансов ресурс: 1 563 672,41 лв.  
   Източник на финансиране: ПРСР, държавен бюджет и общински бюджет. 

 2.2.6.4 Изграждане на спортно-тренировъчен комплекс в гр. Костенец  
В периода 2014-2015 г. е изграден спортно-тренировъчен комплекс в гр. Костенец в т.ч. футболно игрище, мини-футболно 
игрище, трибуни с покрита централна част, мултифункционална зала и др.   

   Изразходван финансов ресурс: 6 106 025,00 лв.  
   Източник на финансиране: ПРСР 

 2.2.6.5 Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни 
сгради. 

 
Неизпълнени дейности 

 2.2.6.1 Въвеждане на местна енергийна политика - система за управление на енергията, съгласно Стандарт БДС ISO EN 
50001 – сформиране на екип/звено по енергиен мениджмънт, отговорен за цялостното управление на енергийното 
потребление (общински сграден фонд, улично осветление и др.). 

 2.2.6.5 Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни 
сгради. 

 
Мярка 2.2.7.Подобряване на състоянието на обществената градска среда 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.2.7.1 Изграждане на енергийно ефективна система за улично и алейно осветление, използваща слънчева енергия и 
енергийно-спестяващи осветителни тела в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец. 

 2.2.7.2 Поддържане на зелените площи. 
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        В периода 2014-2016 г. са поддържани 5 600 м2 зелени площи. През 2014 г. е изградена напоителна система в   
централните части на гр. Костенец. 

   Изразходван финансов ресурс: 76 101, 00 лв.  
   Източник на финансиране: общински бюджет 

 2.2.7.3 Ремонт и модернизация на спортните бази и детски площадки и съоръжения в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. 
Костенец, с. Пчелин, с. Горна Василица, в т.ч. и в детските градини и училищата. 

  В периода 2014-2016 г. е извършен основен ремонт и саниране на физкултурния салон на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” и  
основен ремонт на физкултурен салон и съблекални на СУ „Св. Кл. Охридски”. През 2014 г. е закупено детско съоръжение за  
двора на ДГ „Здравец”. 

   Изразходван финансов ресурс: 98 498,01 лв.  
   Източник на финансиране: общински бюджет 

 
 
 

Неизпълнени дейности 
 

• 2.2.7.1 Изграждане на енергийно ефективна система за улично и алейно осветление, използваща слънчева 
енергия и енергийно-спестяващи осветителни тела в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец. 

 
 

                 
 
 

Мярка 2.3.1.Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието 
 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

Специфична цел 2.3.: Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на 

благоприятна околна среда и опазване на природата 
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 2.3.1.1. Изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на защитените зони по Натура 2000 
 

 
Мярка 2.3.2.Планиране, управление и поддържане на зелената система 
 

 

 2.3.2.1 Доизграждане на корекция на р. Марица след етап І от моста на ул. Ал. Стамболийски до заустването в р. 
Очушница. 

 2.3.2.2 Изграждане на възобновяеми енергийни източници.   

 2.3.2.3 Паспортизация и обновяване на амортизираната улична дървестна растителност. 

 2.3.2.4 Укрепване на свлачища 
През 2015-2016 г. е изградено укрепитено съоръжение на участък от общински път SFO 3375/ІV8222 /Ново село - 

гр.Костенец - с.Очуша/ км.+2.958 
   Изразходван финансов ресурс: 98 498,01 лв.  
   Източник на финансиране: общински бюджет 

 
 

Неизпълнени дейности 
• 2.3.2.1  Доизграждане на корекция на р. Марица след етап І от моста на ул. Ал. Стамболийски до заустването в р. 

Очушница. 
• 2.3.2.2 Изграждане на възобновяеми енергийни източници.   
• 2.3.2.3 Паспортизация и обновяване на амортизираната улична дървестна растителност. 

 
Мярка 2.3.3.Подобряване управлението на отпадъците 
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 2.3.3.1 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци. 

 2.3.3.2 Изграждане на системата за разделно събиране, рециклиране и компостиране на отпадъци.   

 2.3.3.3 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Костенец. 
 

 
Неизпълнени дейности 

• 3.3.1 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци 
• 2.3.3.2 Изграждане на системата за разделно събиране, рециклиране и компостиране на отпадъци.   
• 2.3.3.3 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Костенец. 

 
 

Източници: информация от Общинска администрация, информация за изпълнението на СМР на МИГ Костенец 2010 за 
периода 2007-2013;
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Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 2: 

За периода 2014-2016 г. по Стратегическа цел 2: " Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места” 
 се наблюдава добро изпълнение според заложените в ОПР резултати. По най-значимите за местното развитие дейности като изготвяне 
на проекти и устройствени планове на територията на общината, рехабилитация и до изграждане на уличната инфраструктура, 
рехабилитация на общинската пътна мрежа, реконструкция и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи. Успешно са 
извършени дейности по осъвременяване и оборудване на общински сгради, подобряващи образованието, здравеопазването и социалните 
услуги.  

В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 30 дейности, за реализацията на които са 
предвидени инвестиции на обща стойност 151 370 000 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 2 са отчетени общо 1 4  изпълнени 
проекта/дейности на обща стойност 15 089 981,91 лв. 

Анализът на резултатите показва 46 % техническо изпълнение. 
Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо 

първоначално заложените през 2014 г. показва  10 %финансово изпълнение на плана, което се явява доста нисък  процент на 
финансово изпълнение измежду трите стратегически цели на ОПР. 

В обобщение, може да се посочи, че е постигната висока степен на изпълнение на стратегическата цел –  46 % и висока 
степен на ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на над половината от общия брой 
проекти/дейности в рамките на стратегическата цел възлиза на 10% от първоначално предвидения за това бюджет 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:  Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 
здравеопазване, богат културен живот и личностна изява 
 

           
 

                  
 

Мярка 3.1.1.Изготвяне на проекти и устройствени планове на територията на общината 
 

Специфична цел 3.1.: Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване 

образователното ниво на населението 
 

 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 
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 3.1.1.1. Подкрепа на педагогическите иновации, квалификация и продължаващо обучение на заинтересованите страни 
(учители, ръководители, родители). 

 
 

2014 година 
 

 ДГ 
Звънче 

ДГ 
ЗЗдравец 

ДГ 
Радост 

СУ 
„Св. 

Климент 
Охридски” 

ОУ”Св.св. 
Кирил и   

Методий” 

ОУ 
”Константин 
Костенечки” 

ОУ 
”Христо 

Смирненски” 

ПГ 
„Георги 

С.Раковски” 

Брой  
ръководители и 
учители, 
преминали 
квалификационни 
курсове 

 
11.5 

 
9 

 
14 

 
35 

 
4 

 
7 

 
Участие на 
педагогически
те 
специалисти в 
обучения, 
дискусии и 
работни 
срещи 

1 – 
придобил V 
ПКС; 
29 / на 
различни 
нива / 

Продължаващо 
обучение 

1       1 -  за 
придобиван
е на 
педагогичес
ка 
правоспособ
ност 

 
 

2015 година 
 ДГ 

Звънче 
ДГ 

  Здравец 
ДГ 

Радост 
СУ 

„Св. 
Климент 

Охридски” 

ОУ”Св.св. 
Кирил и   

Методий” 

ОУ 
”Константин 
Костенечки” 

ОУ 
”Христо 

Смирненски” 

ПГ 
„Георги 

С.Раковски” 
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Брой  
ръководители, 
учители, преминали 
квалификационни 
курсове 

 
9.5 

 
9 

 
14 
 

 
38 

 
8 

 
12 

 
Участие на 
педагогически
те 
специалисти в 
обучения, 
дискусии и 
работни срещи 

 
31 / на 
различни 
нива/ 

Продължаващо 
обучение 

1   1 – за ПКС  1  2 – ОКС 
„Магистър” 

 
 
 
 
 

2016 година 
 

 ДГ 
Звънче 

ДГ 
    Здравец 

ДГ 
Радост 

СУ 
„Св. 

Климент 
Охридски” 

ОУ”Св.св. 
Кирил и   

Методий” 

ОУ 
”Константин 
Костенечки” 

ОУ 
”Христо 

Смирненски” 

ПГ 
„Георги 

С.Раковски” 

Брой ръководители 
и учители, 
преминали 
квалификационни 
курсове 

 
9.5  

 
9  
 

 
8 

 
40 

 
11 

 
30 

 
Участие на 
педагогически
те 
специалисти в 
обучения, 
дискусии и 
работни срещи 

 
20 

Продължаващо 
обучение 

1   4-обучаващи 
се в ОКС 
”Магистър” 
2 – за ПКС 
 

   2 – ОКС 
„Магистър” 
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Мярка 3.1.2 . Образователна среда за активно социално приобщаване 
 

 3.1.2.1. Осигуряване на условия за активно социално приобщаване на деца от социално уязвими групи (деца от 
маргинализираните общности, деца със специални образователни потребности, деца с девиантно поведение и други) 

             
 ДГ 

Звънче 
ДГ 

Здравец 
ДГ 

Радост 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Приобщени деца със специални образователни 
потребности 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 

 
2 

 
1 

Работа с логопед  
/ приобщаващо образование/ 

18 18 20 20 18 20 18 20 17 

 
Брой деца със СОП в общинските училища: 
 

СУ”Св.Климент 
Охридски” 

ПГ”Георги Сава 
Раковски” 

ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий 

ОУ”Константин 
Костенечки” 

ОУ”Христо 
Смирненски” 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

4 4 5 8 12 11 3 
 

3 
 

2 1 
 

4 
 

6 8 
 

13 
 

10 

 
С децата със СОП работят ресурсни учители, назначени към РЦППО, а в СУ „Св.Климент Охридски” -  психолог. 
Други мерки, в помощ на децата от уязвимите групи са: стипендии / „Св.Климент Охридски”гр.Костенец/; включване в 

извънкласни и извънучилищни дейности; допълнителна работа през ваканционните дни; целодневна организация на учебния 
ден / І-V клас/; осигуряване на безплатна закуска на деца и ученици / ПГ и І-ІV клас /; консултации по учебни предмети; 
ресурсно подпомагане; провеждане на училищни тържества и приобщаване на учениците от уязвимите групи; включване в 
състезания, конкурси и др.дейности 
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 3.1.2.2.Формиране на социални и граждански компетентности, кариерно ориентиране, свободно време, талантливи 
деца и деца в риск, доброволчество, ученически съвети. 

- ДГ „Звънче” гр.Костенец – работа с талантливи деца: 
 

Вид дейност 2014 2015 2016 
Спорт в детската градина 61 53 56 

Народни танци 25 40 45 

Английски език 15 18 12 

ДФ ”Вайялет” 17 18 18 
 

- ДГ „Здравец” гр.Костенец – работа с талантливи деца: 
Вид дейност 2014 2015 2016 

Спорт в детската градини 40 35 32 

Народни танци 25 40 45 

Английски език 15 18 12 
 

- ДГ „Радост” с.Костенец – работа с талантливи деца: 
Вид дейност 2014 2015 2016 

Спорт в детската градина 
 

42 35 34 

Английски език 
 

  20 

 
 
СУ „Св.Климент Охридски” 
гр.Костенец 

 

2014 2015 2016 

 
Проект „Успех” по ОПРЧР 

„Да направим училището привлекателно за младите хора.Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” 

 
Национална програма ”Ученически 

Модул: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически 
олимпиади” – със средствата се обучават допълнително ученици, резултат от което е 
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олимпиади и състезания” класиране на призови места в олимпиади по химия и опазване на околната среда, 
биология и здравно образование, история и цивилизация 

Проект „Твоят час” по ОП „Наука и 
образование за интелигентен 
растеж 

  Сформирани са 22 клуба по 
интереси / спорт, изкуство, 
туризъм, театър и др./ 

 
НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда” 

  2016/2017 
Модул ”Подобряване на 
условията за лабораторна и 
експериментална работа” – 
закупени уреди, прибори, 
пособия 

Програма на фондация 
„Работилница за граждански 
инициативи” 

 Обновен интериорът на библиотеката и е закупена 
съвременна информационна система за обслужване на 
читателите 

Изградени  ученически съвети в двете общински средни училища 
 
ОУ „Св.св.Кирил и Методий” 
гр.Костенец 

  По проект „Твоят час” – 
формирани 11 групи по 
интереси 

 
ПГ „Георги Сава Раковски” 
гр.Костенец 

Участие в НП „На училище 
без отсъствие”, мярка „Без 
отсъствие – 18 ученика 

Участие в НП „На училище 
без отсъствие”, мярка „Без 
отсъствие – 21 ученика 

Участие в НП „На училище 
без отсъствие”, мярка „Без 
отсъствие – 19  ученика 

Проект BG051PO001-
4.3.02”Система за 
кариерно развитие на 
учениците” – 54 ученика 

Проект BG051PO001-
4.3.02”Система за 
кариерно развитие на 
учениците” – 48 ученика 

 

 

 

 
Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни ИК технологии и 
оборудване на образователния процес. 
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 3.1.3.1 Подмяна на остаряло оборудване в детските градини 

 3.1.3.2.Подмяна на амортизирано оборудване и закупуване на нови компютри в училищата. 
 

  
                                                          Вид   ремонт 

 
 

2014 2015 2016 
У „Св.Климент 

Охридски” 
.Костенец 

Училището разполага с много добра материално-
техническа база за осъществяване на обучението на 
учениците, включително и в профилираните 
паралелки.  
Ежегодно преди началото на учебната година със 
средства от училищния бюджет се провеждат 
текущи ремонти на учебните кабинети и 
коридорите. 
Дарение от Училищното настоятелство са 1 бр. 
телевизор за училищната библиотека, 1 
мултимедиен проектор.  
На разположение на учителите са 13 бр. лаптопи, 7 
бр. мултимедийни проектори.  
По отношение на подобряването на материално-
техническата база и условията на обучение и труд, 
Стратегията за развитие на училището до 2020 – 
2021 учебна година предвижда изграждането на 
още 2 учебни кабинета, реновиране на актовата 
зала и външно саниране на сградата на училищния 
комплекс. 

- Подмяна на паркет в 
класните стаи; 
- Текущи ремонтни 
дейности; 
- Нов кабинет за 
училищен психолог 

ОУ „Св.св. Кирил и 
Методий” 
гр.Костенец 

 
 

/ 

Обновен компютърен 
кабинет по НП ИКТ в 
училище;  
стойност – 4 641.00лв. 
основен ремонт на 
физкултурен салон 

 
 

/ 

ОУ „Константин 
Костенечки” 
с.Костенец 

- Игротека за целодневните групи по проект „Уча и 
играя –много зная”, НП ”Училището-територия на 
учениците”, Модул ”Подкрепа на целодневното 
обучение на учениците от начален етап” –      

Закупено оборудване и 
материали по природни 
науки /по Национална 
програма на МОН/ 
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10 000.00 лв. 
- Ново оборудване за кабинет ИКТ; Национална 
програма „ИКТ в училище” – 9 500.00 лв. 
- Закупуване на мултимедия и обзавеждане на 
мултимедиен кабинет със средства на училищно 
настоятелство – средства, в размер на  1 862.00 лв. 

ОУ” Христо 
Смирненски”  
гр. Момин проход 

Саниране на учебния 
корпус; частична 
подмяна на дограма и 
радиатори 

Закупуване на компютри 
– 2 бр., 1 брой монитор и 
принтер – 1 бр. на обща 
стойност – 677.00 лв. 

Смяна на покрива на 
учебния корпус; 
 Закупуване на 1бр. 
Принтер и лаптоп на 
обща стойност – 535.00 
лв. 
 Дарение на 5 
бр.преносими компютри 
и 5 бр. настолни 
компютри 

 
ПГ „Георги Сава 
Раковски”  
гр. Костенец 

1.НП ”Модернизация 
на материалната база 
в училище”, Модул 
„Подобряване на 
училищната среда” 
Стойност – 63 484.00 лв. 
+ 1 859.99 лв. 
съфинансиране 
1.1.Дейност : 
Обновяване на учебно-
техническото 
оборудване на кабинети 
за практическо 
обучение, работилници 
и лаборатории”  
Стойност – 63 484.00 лв. 
1.2.Дейност2: Учебни 
материали и пособия, 
спортно оборудване” 
Стойност – 6 500.00 лв. 
1.3. Дейност 3: „Подмяна 
на подови настилки” 

-закупуване и монтаж на 
бензинов генератор и 
ел.табло за парна 
инсталация и ремонт на 
помещение със средства 
от МОН – 17 274.00 лв. 
 
Текущи ремонти на 
кабинети със средства от 
бюджета на училището 
на стойност – 1 500 лв. 

 

-Закупуване на 
мултифункционално 
устройство – 950.00 лв.; 
-Гилотина – 45.00 лв.; 
-Инструменти за учебна 
работилница -38.50 лв.; 
-Камера за 
видеонаблюдение -     
117.60 лв.; 
-DVR – записващо 
устройство  с HDD –   
297.60 лв.; 
-Учебни карти и шкаф – 
541.00 лв.; 
-Текущ ремонт в 
кабинети  
/английски език, БЕЛ, 
учебна кухня/ -  1 600.00 
лв. 
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Стойност- 5 468.00 лв.+ 
1859.00 лв. 
съфинансиране 
2. Проект „Изграждане 
на котелна и 
отоплителна 
инсталация на пелети в 
ПГ” стойност – 
188 625.00 лв. 
3. Проект „Извършване 
на обследване на сгради 
за установяване на 
технически 
характеристики и 
изготвяне на 
технически паспорти” 
стойност – 6 430.00 лв. 
4. Проект „Детайлно 
обследване за 
енергийна ефективност 
и издаване на енергиен 
сертификат” стойност – 
4 656.00 лв. 
5. НП „ИКТ в училище” – 
изграждане на WiFi 
мрежа в училище с 
обхват всички кабинети 
на стойност – 4 000.00 
лв. 
Текущи ремонти на 
кабинети със средства 
от бюджета на 
училището на стойност 
– 8 327.00 лв. 

 
ДГ „Звънче” 
гр.Костенец 

-закупуване на радио 
СD; ел.уреди-бойлер, 
ел.отоплител 

Ново оборудване-
акумулаторна 
колона,косачка, 
вентилационна система 

- Закупени модулни маси; 
-Подмяна детски 
креватчета; 
- Столове за учителска  
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за кухня; кухненско 
обзавеждане;  
 
Закупуване на 1 бр. 
принтер 

стая; 
- Закупени кухненски  
уреди – хладилник, 
пасатор,кухненски 
робот,миксер; 
пожарогасители 
Стойност -3 085.00 лв. 

ДГ „Здравец” 
гр.Костенец 

-закупуване  на 
съоръжение  за двора; 
-соларна инсталация 
Обща стойност – 
3 992.40 лв. 

-закупуване на косачка 
-масички за две групи 
- бойлер към парно 
отделение 
Обща стойност – 3 710.00 
лв. 

-масички за две групи 
-пожарогасители 
-ламинат за две групи 
-касетофони за две групи 
Обща стойност – 3 916.33 
лв. 

ДГ „Радост” 
с.Костенец 

-ремонт на санитарните 
помещения във всички 
група; 
-нова мебелировка във 
всички група 
Обща стойност – 
31 159.00 лв. в т.ч. 
10 000.00 лв. капиталов 
разход 

-ремонт на кухненски 
блок; 
-закупено технологично 
оборудване; 
-нова пералня и 
съдомиялни 
Обща стойност – 
29 155.00 лв. в т.ч. 
10 000.00 лв. капиталов 
разход 

-закупени музикални 
системи за всички групи; 
-получена от МОН 
интерактивна дъска; 
-ремонт на съоръженията 
в двора на детската 
градина 
Обща стойност – 8 215.00 
лв. от бюджета на 
детската градина 

 

 3.1.3.3.Модернизация и оборудване на читалища 
През 2015 г. в НЧ „Прогрес 1907“ е изградена нова механизация на сцената и е поставено ново сценично облекло, а в 
НЧ „Гео Милев 1954“ е закупено оборудване за озвучаване, компютърна техника, инвентар за голяма зала и др. 
Проектът е реализиран от община Костенец чрез МИГ Костенец 2010 по ПРСР 2007-2013 г.  
В периода 2014-2016 г. е подменена част от дограмата на НЧ „Г. Бенковски 1928“. 
През 2016 г. са ремонтирани помещения – фоайе, библиотека, гримьорна в НЧ „Прогрес 1907“. 

         Изразходван финансов ресурс: 208 193,31 лв.  
         Източник на финансиране: ПРСР, държавен бюджет, общински бюджет 

 
Мярка 3.1.4. Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса 
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 3.1.4.1. Популяризиране и включване в проект ”Ученически и студентски практики” 
ПГ „Георги Сава Раковски” гр.Костенец участва в : 

- НП „Ученически и студентски практики” / участват през 2014 година – 45, а през 2015 година – 46 ученика/;   проект 
„Ученически практики“ на стойност 33 708 лв.,  включени  91 ученици от  всички направления в рамките на 3 години, 
период   2013-2015г. ,  осъществен с  подкрепата на 12 работодатели - партньори  от общината и района. 

- Проект „Трансфер на добри практики от испанския опит в туристическото обслужване” към секторна програма 
„Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” на обща стойност – 51 502 евро, за периода – 2013 – 2015 година; 

        Изразходван финансов ресурс: 134 435,61 лв.  
           Източник на финансиране: държавен бюджет, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” 

 
 
 

                  
 

Мярка 3.2.1.Повишаване на трудована заетост чрез усвояване на нови професионални умение от работната сила 
 
 
 

 3.2.1.1. Стаж за млади хора и адаптиране в работната среда 
 3.2.1.2. Реализация на проекти за квалификация/преквалификация, финансирани по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. 
 3.2.1.3. Субсидирана и защитена заетост за лица, които не могат да се реализират на пазара на труда. 

 
2014г. длъжност срок брой наети 

лица 

Специфична цел 3.2.: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на 

знанията и уменията 
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НП„Старт на кариерата” Младши експерти 9м. 3 
Чл.52, ал.2 от ЗНЗ, д-р м.04.2013г. Изпълнител 6м. 2 
ОПРЧР-1111, проект „Подкрепа за 
заетост” ІІ-фаза 

Работник поддръжка 
сгради 
Организатор спортни 
прояви и първенства 

9м. 8 
2 
 

НП”ЗОХТУ” Технически сътрудник 
Технически сътрудник 

2г. 2 
 

ОПРЧР-1111, проект „Подкрепа за 
заетост” І-фаза 

Техник екология 
Земекопачи 
Организатор спортни 
прояви и първенства 

9м. 6 
7 
2 
 

ОПРЧР-1103 , проект „Развитие” ІІ-
ра фаза 

Работник озеленяване 
Работник поддръжка 
сгради 
Работник поддръжка 
пътища 

1г. 32 
19 
15 

Чл.52, ал.2 от ЗНЗ, д-р м.03.2014г. Изпълнител 6м. 1 
„Регионална програма за заетост” Общ работник 6м. 5 
НП”ОСПОЗ” Общ работник 7м. 

6м. 
3 
1м. и 3д. 
19д. 
2м. 
3м. 
7м. 

1 
2 
3 
7 
11 
14 
19 
3 

ОПРЧР-1111, проект „Подкрепа за 
заетост” ІІІ-фаза 

Общ работник поддръжка 
на сгради  
Работник озеленяване 

6м. 10 
10 
 

    
2015г. длъжност срок брой наети 

лица 
НП”ЗОХТУ” Технически сътрудник 

Технически сътрудник 
2г. 2 
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НП”ОСПОЗ” Общ работник 2м. 18 
НП„Старт на кариерата” Младши експерт 9м. 2 
„Регионална програма за заетост” Градинари 

Работник поддръжка 
напътища 

6м. 8 
2 
 

НП”КЛИО” Охранител 6м. 1 
2016 година длъжност срок брой наети 

лица 
НП „ЗОХТУ” хигиенист 2 г. 1 
НП „КЛИО” охранител 6 м. 3 
Регионална програма за заетост Общ работник 6 м. 5 
НП „Старт на кариерата” Мл.експерти 9 м. 2 
ОП РЧР – Обучение и заетост на 
младите хора”  

Общ работник 6 м. 34 бр. 

 
 

 
 

Неизпълнени дейности 
 

 
 

                  
 

Мярка 3.3.1.Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на заболяванията  
 

 
 3.3.1.1. Организиране на профилактични прегледи на социално значими заболявания 
 3.3.1.2.Създаване условия за осигуряване на здравни услуги на социално слаби лица с прекъснати здравно 

осигурителни права 
 

Специфична цел 3.3.: Подобряване на качеството и осигуряване на достъп до здравни услуги 

на населението. 
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Мярка 3.3.2.Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги  

 
 

 3.3.2.1. Увеличаване на мобилните екипи на Центъра за спешна медицинска помощ 
 3.3.2.2.Възстановяване на стоматологичните кабинети в училищата 

 
 
 

Неизпълнени дейности 
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Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности 
 

 
 3.4.1.1 Разкриване на социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на хората с увреждания и 
старите хора - личен асистент, домашен помощник, социален патронаж, дневни центрове, клубове на пенсионера и др. 

            Реализиране на проект "Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи" - През 2014 г. са изпълнени поетите 
ангажименти в Управленската програма за администриране на схема "Алтернативи" на проект "Подкрепа за достоен живот", 
по който се предоставя социалната услуга "Личен асистент" на деца и лица с увреждания. През отчетните години като лични 
асистенти са работили 64 лица, които са предоставяли услугата в домовете на 73 потребители от Община Костенец. 
Изготвени са  междинни технически доклади за дейността и останалата необходима документация за дейността по проекта.             

Стойност на договора:  556 892,67 лв. 
           Източник на финансиране: ОП РЧР 
 
             През  2015 година  Община Костенец подписа споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане при 
реализацията на проект "Нови възможности за грижа" по схема "Нови алтернативи" на ОПРЧР 2014-2020 г. През2015 г.-2016 
г. като лични асистенти са наети 51 лица,на 52 потребители,  изготвени са междинни технически доклади и финансови отчети 
за отчитане на дейностите по проекта.  
             Стойност на договора: 162 691,11 лв.  
          Източник на финансиране: ОП РЧР 

             Реализиране на проект "Звено за услуги в домашна среда" по схема "Помощ в дома" - Проектът е насочен към 
самотно живеещи хора и лица с трайни увреждания, които имат необходимост от помощ в домашна среда. Почасовите услуги 
включват дейности за социално включване, комунално-битови дейности и дейности за лична помощ, в това число и дейности с 
медико – социална насоченост в домашна среда на потребители от целевите групи от населените места на Община Костенец.  
               Проект „Помощ в дома в Община Костенец“ BG051PO001-5.1.04-0102-C0001 осъществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският социален фонд на Европейския съюз. 
              Стойност на проекта: 243 215.80лв. 

Специфична цел 3.4.: Подобряване на качеството на социалните услуги и развитие на услуги 

в общността за превенция на социалното изключване и изолация 
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              Продължителността на проекта е 14месеца, а продължителността на предоставяне на социалната услуга е 12 месеца. 
               Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/заповедта за проекта: 01.02.2013 г .- 31.03.2014 г. 
               Обгрижвани потребители за целия период на проекта – 110 бр. 
               Включени изпълнители - 41бр. и 2 бр.социални работника към „Звено за услуги в домашна среда“. От тях 9 лични 
помощници /обгрижващи по 2лица/, 8 социални помощници/обгрижващи по 2 лица/ и 24 домашни санитари /обгрижващи по 
3 лица/. 

 
               През 2016 г. е осъществен Проект "Независим живот в община Костенец” в Звено за услуги в домашна среда - 
Костенец" по ОП РЧР 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-
2.002 "Независим живот" в размер на 499 518.87  лева. В периода от 19 месеца - от 01.03.16 г. до 01.10.2017 г. потребители на 
услугите са лица с трайни увреждания, в т.ч. и деца и възрастни. 135 потребители са получили грижи в домашна среда от 98 
изпълнители- лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. 

            Източник на финансиране – ОП РЧР 
            Домашен социален патронаж -  През 2014 г. - 2016 година средно по 89 лица се ползват от услугата. Закупен е нов 
автомобил за разнос на храната. 
                Обществена трапезария  - Домашен социален патронаж - Костенец  предоставя безплатна храна на потребители от 
уязвими социални групи, които изпитват затруднения за осигуряване на прехраната си. През 2015 г. за финансиране на 
дейностите по предоставянето на социалната услуга "Обществена трапезария", Община Костенец сключи два договора с 
фонд "Социално закрила" на МТСП и е осигурена топла храна за 60 потребители в периода 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. и от 
01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.  
                 Проект „Топъл обяд”  - В периода от 01.05.2015 г. до 30.09.2015 г. Община Костенец подписа договор и реализира проект 
по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП за храни и/или основно материално 
подпомагане от фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България – 2014BG05FMOP001-03.01 
"Осигуряване на топъл обяд в Община Костенец". Осигурен е в този период от време топъл обяд на 100 лица от посочените 
на програмата целеви групи. През 2016 г. Община Костенец сключи два договора с фонд "Социална закрила" на МТСП за 
финансиране на дейностите по предоставянето на социалната услуга "Обществена трапезария", като е осигурена топла храна 
за 99 потребители в периода 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г., а в периода 03.05.2016 г. - 30.04.2017 г. е осигурен топъл обяд на 
110 лица от посочените в програмата целеви групи. 
             Стойност на проекта: 26 559,94 лв. за 2016 г.  
              Източник на финансиране: ОП за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейско подпомагане                 

на най-нуждаещите се лица в България 
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            Сдружения на хора с увреждания -   През годините са отпуснати средства за заплащане на извършени разходи за ел. 
енергия, отопление, вода, телефони и дейности на сдруженията на хората с увреждания – диабетни дружества в гр. Костенец, 
гр. Момин проход. 
            Клубове на пенсионери - 4 бр. - През годините са отпуснати средства за заплащане на извършени разходи за ел. 
енергия, отопление, вода и дейности на пенсионерските клубове към сдруженията на хората от третата възраст. 

               
 

Неизпълнени дейности 
 

 

    
 

Мярка 3.5.1.Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички представители на местната 
общност  

 
 

 3.5.1.1 Обогатяване дейността на читалищата, като специфични културни и просветни центрове на населението.  
          В периода 2014-2016 г. в НЧ „Гео Милев – 1954” гр. Момин проход с провежда читалищно лято – обучение и практикуване 
на местни традиции и занаяти и обучение по ИКТ с възрастното население на селището. 
През 2016 г. в НЧ „Просвета 1913” с. Пчелин е създаден танцов фолклорен състав, състоящ се от две групи: Детски танцов 
състав и Основна група „Пчелински извор” 

 3.5.1.2 Разработване на проекти  по ОП и други донори, целящи съхраняването на нематериалното културно 
наследство. 

               2014 г. НЧ „Гео Милев 1954” реализира проект за изграждане на готварски кът/концерт, готвене на юнашки тиган на 
академия „Кулинарен историк“ и заснемане на филм от ТВ “Дестинация БГ“ / Проект на Фондация работилница за граждански 
инициативи/стойност – 2500,00 лв. от Проект ФРГИ и 1 000,00 лв. от Община Костенец; 
Представен е бичай „Войданки –Молебен за дъжд“ за вписване в Националната система  „Живи човешки съкровища - 
България“ –етап 2014; 

Специфична цел 3.5.: Съхраняване на културна идентичност и създаване на условия за 

културен живот, спорт и свободно време 
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              Изготвен е филма за представяне на читалището като част от проекта „Българското читалище-практически опит в 
съхраняването на жизнеността на нематериалното културно наследство”; 
              Реализиран е проект „От  огнището на баба до съвременната кухня  на моя роден край “ по програма “Живо наследство“ 
към ФРГИ;  
              През 2014-2015 г. НЧ „Прогрес 1907” е партньор на Фондация за развитие „Читалища” по проект „Мънистата на 
Европейския съюз”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
              През 2016 г.  обичаят „Писаното Костенско яйце“е вписан в Националната представителна листа на нематериалното 
културно наследство за 2016 година 

 3.5.1.3 Организиране на различни форми за изява – прегледи на любителското творчество, фестивали, конкурси, 
изложби и др. 

 
читалища 2014 2015 2016 

 
НЧ „Просвета – 

1881” с.Костенец 

 
- Ежегодно шарене на 
яйца и аранжиране на 
изложба 
- „Пъстър юли“ - 10 дни 
с ежедневни 
мероприятия 
- изложба на Детска 
театрална 
работилница / 6 броя /; 
- Ежегодна изложба 
под надслов: 
„Марнетичка бяла и 
червена“; 
- Отбелязване на 
Еньовден  /ежегодно/ 

 
- Великденското 
яйце в с. Костенец – 
ежегодно шарене на 
яйца и аранжиране 
на изложба; 
- Девет изложби  на 
детски рисунки на 
Детска театрална 
работилница; 
- Домакин на  
„Артистична 
резиденция“ – група 
млади и талантливи 
студенти по изящни 
изкуства от 
Холандия, 
Финландия и 
България създават 
творбите  си в 

 
- Ежегодна изложба 
от детски рисунки на 
Детска театрална 
работилница – 4 броя; 
- Ежегодна изложба 
под надслов: 
„Мартеничка бяла и 
червена“; 
- Отбелязване на 
Еньовден   
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читалището; 
- Ежегодна изложба 
под надслов: 
„Мартеничка бяла и 
червена“; 
- Отбелязване на 
Еньовден  - ежегодно 

НЧ „Прогрес 1907” 
гр.Костенец 

- Фестивал на старата 
градска песен „Да 
попеем по съседски”  
- Фестивал „Слънчови 
повратки“ ; 
-  Организирани три  
изложби 

- Организирани 
четири изложби 

- Фестивал на старата 
градска песен: „Да 
попеем по съседски”; 
- Организирани 
четири изложби; 
- конкурс, 
организиран от 
читалищната 
библиотека 

НЧ „Гео Милев – 
1954” гр.Момин 

проход 

- Отбелязване на 
Бабинден ; 
- Кукерски събор 
„Поклади – 2014“; 
- Великденски концерт;           
- Гергьовски концерт;              
- Фолклорен спектакъл 
на гости от ансамбъл 
„Младост“, Холандия; 
- Представяне книги на 
писателките – В. 
Люцканова и Б. 
Касабова и Тео 
Буковски; 
- Коледен концерт;                  

- Отбелязване на 
Бабинден; 
- Кукерски събор 
„Поклади – 2015“; 
- Гергьовски концерт          
- Изложба под 
надслов  
„Етнографията в 
Ихтиманския край“;   
- Коледен концерт;                  
 
 
 

- Отбелязване на 
Бабинден; 
- Вечер на любовната 
лирика и представяне 
творчеството на 
поетесата Т. 
Симеонова; 
- Фотоконкурс „С 
технологиите съмна 
ти“;  
- Кукерски събор 
„Поклади 2016“ ; 
- Великденски 
концерт; 
- Коледен концерт                  

НЧ „Георги 
Бенковски – 1928” 
с.Горна Василица 

Организиране на 
ежегоден кукерски 
фестивал за Поклади 

Организиране на 
ежегоден кукерски 
фестивал за Поклади 

Организиране на 
ежегоден кукерски 
фестивал за Поклади 



Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Костенец  ( 2014-2020 г.) 

 
 

 

 
                  
                 Изразходван финансов ресурс: 21 100 лв.  

                      Източник на финансиране: общински бюджет, собствено финансиране 
 3.5.1.4. Обвързване на културния календар с нуждите на събитийния туризъм 

 

От 2016 г. през месец юли НЧ „Просвета 1881” организира литературно четене – слово, посветено на патриарха на 
българската литература Иван Вазов / „Вазовото вдъхновение”, което се провежда на популярни места във Вили Костенец. 
Традиционно ежегодно на Християнския празник Сирни заговезни се провеждат Кукерски събори в гр. Момин проход и с. 
Горна Василица. 

 

 3.5.1.5 Разработване и реализация на проекти, насочени към обогатяване на културния календар. 
 
 

 
 

Неизпълнени дейности 

   3.5.1.5 Разработване и реализация на проекти, насочени към обогатяване на културния календар. 
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Мярка 3.5.2.Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението  

 
 
 3.5.2.1. Промотиране на възможностите и ползите за хората от практикуването на спорт през свободното време 
 3.5.2.2. Изработване и популяризиране на общинския спортен календар 
След изграждането на спортно-тренировъчен комплекс в гр. Костенец е изработен спортен календар за събитията в 
община Костенец, който е на разположение на обществеността. Календарът включва спортовете: футбол, лека атлетика, 
бойни спортове, шахмат. 
 3.5.2.3. Подпомагане на детските спортни клубове 
Всички детски клубове се подпомагат от бюджета на община Костенец.  

 
 
 

Неизпълнени дейности 
• 3.5.2.1 Промотиране на възможностите и ползите за хората от практикуването на спорт през свободното време 

 
 

Източници: Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020),  информация от Общинска администрация, 
информация от училищата, детските градини и читалищата от община Костенец;
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Мярка 4.1.1.Подобряване на възможностите на местното самоуправление и междуобщинското сътрудничество 
 

 
 
 4.1.1.1.Разработване на съвместни проектни инициативи с други общини 
 4.1.1.2.Създаване на сдружение за междуобщинско сътрудничество за предоставяне на публични услуги 

 
 

Неизпълнени дейности 
• 4.1.1.1 Разработване на съвместни проектни инициативи с други общини. 
• 4.1.1.2.Създаване на сдружение за междуобщинско сътрудничество за предоставяне на публични услуги 

 
 

Мярка 4.1.2.Въвеждане на компрлексно администативно обслужване в сътрудничество със структурите на 
държавното управление 

 
 

Специфична цел 4.1.: Развитие на междуинституциалното и междуобщинското 

сътрудничество 
 

 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 
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 4.1.2.1.Дейности по изпълнение на стратегията „Електронно правителство” на Р. България- периодична актуализация 

на деловодната система на общината – „Е-община”. 
Качени в сайта на общината www.kostenetz.com формулярите  за различните видове административни услуги с 
информация за необходимите документи, срокове и такси. Администрацията извършва комплексни услуги. 

 
 

Неизпълнени дейности 
 

 
 

                  
 
 
Мярка 4.2.1.Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени 
услуги 

 
 

 4.2.1.1. Повишаване квалификацията на служителите на Община Костенец за по-качествено предоставяне на услуги на 
гражданите и бизнеса.  

През 2014-2015 г. е реализиран проект за повишаване квалификацията на служителите на Община Костенец за по-
качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.  
 

         Изразходван финансов ресурс:  173 379,02 лв.  
        Източник на финансиране: ОП „Административен капацитет” 

 4.2.1.2 Повишаване административния капацитет за разработване и управление на проекти с обществена значимост 

Специфична цел 4.2.: Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на 

публичните услуги 
 

 

http://www.kostenetz.com/
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чрез обучителни и квалификационни програми. 
През 2014 г. шест служители от Общинската администрация работещи по проекти, са преминали обучение на теми: 
финанси, организация и управление на проекти към Института по публична администрация (Маастрихт, Барселона и 
Брюксел). 
Източник на финансиране: Национално сдружение на общините в Р България чрез ОП „Техническа помощ”. 

 
 
                  

Неизпълнени дейности 
 

 
 

 
 
 
Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство 

 
 
 4.3.1.1. Разширяване сътрудничеството с побратимените градове, чрез реализация на съвместни проекти. 
 4.3.1.2. Иницииране на нови партньорски връзки с градове и общини от ЕС. 

 4.3.1.3. Реализиране на съвместни бизнес инициативи между побратимените и партньорски градове-4.3.1.3 
Реализиране на съвместни  бизнес инициативи между побратимените и партньорски градове. 

През 2015 – 2016 г. е установено успешно партньорство с община Нишка баня (Република Сърбия) за изпълнението на 
съвместен проект за управление на риска на територията на община Костенец и община Нишка баня по Програма за 
трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020. 

         Стойност на проекта:  580 185,90 лв.  

Специфична цел 4.3.: Международно сътрудничество и разширяване участието на 

гражданското общество в подкрепа на местното развитие 
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       Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020 
 

 
Неизпълнени дейности 

• 4.3.1.1 Разширяване сътрудничеството с побратимените градове, чрез реализация на съвместни проекти. 
• 4.3.1.2 Иницииране на нови партньорски връзки с градове и общини от ЕС.  

 
Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на регионално, национално и международно 
ниво 

 
 

 4.3.2.1. Сътрудничество и реализация на съвместни проекти и инициативи с НСОРБ. 
             В периода 2014-2020 г. в рамките на проект „Е - ПОДЕМ европейски проекти, общински дейности и електронен 
мениджмънт” на НСОРБ, община Костенец се включва в електронна система за управление на проекти в общините и получава 
оборудване за подпомагане работата по проекти в т.ч. 1 бр. сървър,  2 бр. компютри и периферия, 2 бр. принтери, 2 бр. 
високоскоростни скенери, 1 бр. LCD видео екран, 1 бр. киоск-терминал, 1 бр. широкоформатен скенер и др.  

   Изразходван финансов ресурс: 26 333,60  лв.  
   Източник на финансиране: НСОРБ чрез ОП „Техническа помощ” 

 
 4.3.2.2. Участие в проекти и сътрудничество с неправителствени организации 
 4.3.2.3. Иницииране създаването на нови сдружения на междурегионално и международно ниво за решаване 

на общи проблеми и потребности 
 

Неизпълнени дейности 
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                   •  4.3.2.2 Участие в проекти и сътрудничество с неправителствени организации. 
  • 4.3.2.3 Иницииране създаването на нови сдружения на междурегионално и международно ниво за решаване на 
общи проблеми и потребности. 

 
Източници: Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН 2020),  информация от Общинска администрация, 
информация от училищата, детските градини и читалищата от община Костенец;
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Изводи за напредъка по изпълнението на Стратегическа цел 3: 

 
За периода 2014-2016 г. по Стратегическа цел 3: " Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива 

заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна изява", се наблюдава най-добро изпълнение според заложените в ОПР 
резултати. По най-значимите за местното развитие дейности като образование, здравеопазване и социални услуги са отчетени много 
дейности по реновиране и доизграждане на материалната база, модернизация на материално-техническата база, мерки за енергийна 
ефективност и създаване на предпоставки за по-добро и качествено обслужване на жителите на общината. Най-сериозна динамика се 
наблюдава в дейностите по подобряване на училищната среда, модернизация на детските градини, което води до повишаване качеството 
на образователния процес в общината. През периода се отчита добро развитие на социалните услуги за уязвимите групи от населението. 
Предприети са действия по обновяване на спортни  съоръжения, отчита се значителен напредък в културното развитие с редицата 
проведени инициативи и събития, в контекста на изградените устойчиви политики в сферата на културата, образованието, младежта и 
спорта, повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на Община Костенец като място за живеене, инвестиране и 
туризъм. 

В Програмата за изпълнение на ОПР за тази стратегическа цел са заложени общо 34  проекта/дейности, за реализацията на които са 
предвидени инвестиции на обща стойност 5 537 000 лв. Към края на 2016 г. по Стратегическа цел 3 са отчетени общо 2 6  изпълнени 
проекта/дейности на обща стойност 4 135 549,55 лв. 

Анализът на резултатите показва 76 % техническо изпълнение, като процентите на изпълнение по двата включени 
приоритета е както следва: по Приоритет 3 „Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс”  – 91 % и 
по Приоритет 4 "Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса” – 45 % техническо изпълнение. Важно е да 
се отбележи, че процентът на изпълнение на Приоритет 3 е формиран от изпълнението на 21 проекта/дейности спрямо първоначално 
заложени общо 23, а за Приоритет 4  -   5 изпълнени от общо 11 планирани. 

 

 
Сравнението на общо инвестираните средства за изпълнението на тази стратегическа цел от ОПР към 2016 г. спрямо 

първоначално заложените през 2014 г. показва 74 % финансово изпълнение на плана, което едновременно е най-високият процент 
на финансово изпълнение измежду трите стратегически цели на ОПР и в същото време съответства и на най-голям дял от общо 
инвестираните средства за изпълнението на проекти/дейности от цялата програма – 4 135 549,55 лв. от общо 5 537 000  лв. или 74 %. 

В обобщение, може да се посочи, че е постигната висока степен на изпълнение на стратегическата цел – 76 % и висока степен 
на ефикасност, предвид че изразходеният финансов ресурс за реализацията на над половината от общия брой проекти/дейности 
в рамките на стратегическата цел възлиза на 74 % от първоначално предвидения за това бюджет. 
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 ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ  
 

Измерването на ефективността и ефикасността е сред основните задачи, с които трябва да се справи Междинната оценка на 
Общинския план за развитие. Отношението на постигнатия резултат спрямо заложената цел показва коефициент на ефективност. 
Ефективността е насочена към осъществяването на правилните дейности и не отчита количеството ресурси, необходими за тяхното 
изпълнение. За да бъдат оценени като ефективни, действията на компетентните институции, ангажирани с изпълнението на плана, 
следва да допринасят за постигането в голяма степен на целта. Разходите за постигането на целта са предмет на ефикасността, която 
отчита вложените ресурси спрямо отчетения накрая ефект. 

Стратегическата рамка на ОПР на Община Костенец за периода 2014-2020 г. очертава връзката между прилагането на конкретни 
мерки в контекста на изпълнение на идентифицираните специфични цели и приоритети за постигане на четирите стратегически цели. 
Оценката на ефективността се извършва посредством разработена в рамките на ОПР система от индикатори за наблюдение и оценка. 
Обобщена информация относно съвкупността от индикатори не е налична в Годишните доклади за наблюдението изпълнението на 
ОПР. Тези доклади съдържат данни относно напредъка по изпълнението на целите чрез реализацията на заложените мерки, както и за 
разходваните за това средства. В тези документи и приложенията към тях, свързани с наблюдението и оценката на плана, не е посочен 
напредъкът по изпълнението на заложените цели по индикатори. За целта на изготвянето на настоящата Междинна оценка и по-точно 
отчитане на напредъка по изпълнение на стратегическите цели на ОПР беше събрана обобщена информация за периода 2014-2016 г. за 
постигнатите резултати съгласно приетата система от индикатори за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на Община 
Костенец за периода 2014-2020 г. (вж. Приложение 1). Посочените в списъка от индикатори стойности са получени от Националния 
статистически институт, Дирекция "Бюро по труда", както и от съответните дирекции и звена към Община Костенец, имащи отношение 
към събирането и отчитането на информация по съответните индикатори. Общият извод, който може да бъде направен на база на 
събраните данни е, че за трите разглеждани години е постигнат значителен напредък по изпълнението на всички стратегически 
цели на ОПР. 

С оглед на анализите за постигнат напредък по отделните специфични цели на ОПР може да се заключи, че през първите три 
години от периода на изпълнение на Общинския план за развитие на Община Костенец, т.е. 2014-2016 г., е регистрирана 68% 
ефективност,което се равнява на 85 бр. изпълнени дейности/проекти от общо 125 бр. първоначално заложени в ОПР. Необходимо е да се 
подчертае, че отчетният период се състои от 3 от общо 7 години, което означава, че наблюдаваният напредък е много добър. 

Ефикасността следи за отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи и се свързва с икономичността на 
предприетите действия. Чрез изследване на ефикасността трябва да се даде отговор, дали дейностите/проектите за изпълнение на 
специфичните цели и приоритетите се изпълняват икономично и целесъобразно. 
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За извършване на оценка на ефикасността на използваните ресурси в процеса на изпълнение на ОПР за периода 2014-2020 г. се 
прави съпоставка и сравнителен анализ на заложените в Индикативната финансова таблица на ОПР стойности и реално отчетените 
разходи и инвестиции. Оценката на ефикасността може да се тълкува като оценка на направените разходи в периода на действие на 
плана. Необходимо е да се подчертае наличното ограничение, че за целите на Междинната оценка ефикасността се измерва единствено и 
само с оглед на разходените финансови средства, без да може да се направи реален анализ на ефикасността на вложените човешки и 
други ресурси. 

При условие, че ефикасността се разглежда като отношение на вложените средства спрямо изпълнението на заложените 
проекти/дейности, могат се формулират следните изводи за четирите стратегически цели на ОПР на Община Костенец за периода 2014- 
2020 г. 

Стратегическа цел 1 „ Икономически растеж, основан на знание и иновации” 
Данните за инвестираните средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е 
постигната много висока степен на ефикасност, тъй като за изпълнението на над 73% от проектите/дейностите са изразходени 7 % от 
първоначално заложените финансови средства. 

 

Таблица : Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 1 за периода 2014-2016 г. 
 
Приоритет Общо 

заложени 
проекти/дейн

ости (бр.) 

Отчетени 
проекти/дейн
ости към 2016 
г. (бр.) 

Техническо 
изпълнение 

(%) 

Инвестицио
нен план 
(лв.) 

Инвестира
ни 
средства 
към 2016 
г. (лв.) 

Финансово 
изпълнение 

(%) 

Приоритет 
1 

27 19 70% 134 910 
000 

6 971 
139,03 

5% 

Приоритет 
3 

23 21 91% 3 547 
000 

3 355 
651,03 

95% 

Приоритет 
4 

11 5 45% 1 990 
000 

779 898,
52 

39% 

ОБЩО 61 45 73% 140 447 
000 

11 066 
885,80 

7% 
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Стратегическа цел 2 " Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места” 
 Данните за инвестираните средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е 

постигната висока степен на ефикасност, тъй като за изпълнението на над 46% от проектите/дейностите са изразходени малко 
над 10% от първоначално заложените финансови средства. 

 

Таблица: Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 2 за периода 2014-2016 г. 
 

Приоритет Общо 
заложени 

проекти/дейн
ости (бр.) 

Отчетени 
проекти/дейн
ости към 2016 
г. (бр.) 

Техническо 
изпълнение 

(%) 

Инвестицио
нен план 
(лв.) 

Инвестира
ни 
средства 
към 2016 
г. (лв.) 

Финансово 
изпълнение 

(%) 

Приоритет 
2 

30 14 46% 151370000 15089981,91 10% 

ОБЩО 30 14 46% 151 370 000 15 089981,91   10% 
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Стратегическа цел 3 " Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, здравеопазване, 

богат културен живот и личностна изява” 

 Данните за инвестираните средства за реализацията на заложените проекти/дейности по стратегическата цел показват, че е 
постигната висока степен на ефикасност, тъй като за изпълнението на близо 76 % от проектите/дейностите са изразходени 
около 74% от първоначално заложените финансови средства. 

 
Таблица : Техническо и финансово изпълнение на Стратегическа цел 3 за периода 2014-2016 г. 

 
Приоритет Общо 

заложени 
проекти/дейн

ости (бр.) 

Отчетени 
проекти/дейн
ости към 2016 
г. (бр.) 

Техническо 
изпълнение 

(%) 

Инвестицио
нен план 
(лв.) 

Инвестира
ни 
средства 
към 2016 
г. (лв.) 

Финансово 
изпълнение 

(%) 

Приоритет 3 23 21 91% 3 547 000 3 355 651,03 95% 
Приоритет 4 11 5 45% 1 990 000 779 898,52 39% 
ОБЩО 34 26 76% 5 537 000 4 135 549,55 74% 
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В обобщение на гореизложеното може да бъде направено заключение, че към края на 2016 г. – средата на действие на Общински 
план за развитие на Община Костенец за периода 2014-2020 г., е постигнато много добро ниво на ефективност, предвид че са отчетени 
като изпълнени 68 % от заложените проекти/дейности, включени в Програмата за неговото изпълнение. В същото време, на база на 
отчетените данни в годишните доклади за наблюдение изпълнението на плана по отношение на финансовото изпълнение, се констатира 
и много високо ниво на ефикасност, като за изпълнението на общо 85  от 125 проекта са изразходени 30 292 417,26 лв., или 10 % от 
първоначално предвидените за това средства. 

Таблица : Техническо изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014-2016 г. 
 

Стратегическа 
цел 

Общо 
заложени 

проекти/дей
ност и (бр.) 

Отчетени 
проекти/дейн
ост и към 2016 
г. (бр.) 

Техническо 
изпълнение 

(%) 

Инвестицио
нен план 
(лв.) 

Инвестира
ни 
средства 
към 2016 
г. (лв.) 

Финансово 
изпълнение 

(%) 

Стратегическа 
цел 1 

61 45 73% 140 447 
000 

11 066 
885,80 

7% 

Стратегическа 
цел 2 

30 14 46% 151 370 000 15 089 981,91   10% 

Стратегическа 
цел 3 

34 26 76% 5 537 000 4 135 549,55 74% 

       
ОБЩО 125 85 68% 297 354 000 30 292  417,26 10% 
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 ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР  
 

Целта на Междинната оценка на ОПР на Община Костенец е да формулира конкретни изводи 
по отношение на изпълнението през първите три години от периода на действие и да отправи 
препоръки, насочени към оставащия период до 2020 г. Анализът на първоначалните резултати от 
изпълнението на плана посочи промени в някои основни икономически показатели, настъпили в 
резултат на изпълнението на плана. Анализът на степента на постигане на отделните цели послужи 
като основа за анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. С оглед 
на всички направени анализи, могат да бъдат формулирани няколко изводи и препоръки, които да 
допринесат за подобряване на провежданите местни политики и да гарантират успешното 
изпълнение на ОПР на Община Костенец до края на 2020 г. 

 

 Изводи 

 Най-висок процент на техническо изпълнение е постигнат по Стратегическа цел 1 „ 
Икономически растеж, основан на знание и иновации”– 73%. Сред включените в нея три 
приоритета най-голям брой проекти/дейности са отчетени по Приоритет 3 "Създаване на 
условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс”– 91% техническо изпълнение. 
Този приоритет се отличава и с висока ефикасност (95% финансово изпълнение). 
Необходимо е обаче да се отбележи, че броят на заложените към Стратегическа цел 1 
проекти/дейности е най-голям, в сравнение с останалите стратегически цели (общо 61). 

 

 Изключително голям напредък е постигнат и по Стратегическа цел 2 "Балансирано и 
устойчиво развитие на територията и населените места”, която се характеризира с 46% 
техническо изпълнение и със  14 отчетени при 30 заложени проекти/дейности. Висока 
ефикасност се наблюдава по отношение на Приоритет 2 "Устойчиво  интегрирано 
териториално развитие  – 46 % техническо изпълнение при 10 % финансово изпълнение. 

 

 

За три годишния период над 50 % е техническото изпълнение на Стратегическа цел 3 " 

Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 

здравеопазване, богат културен живот и личностна изява (отчетени 26  от общо 34 

проекти/дейности) . 

 

 Приоритет 3 "Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс” към 
Стратегическа цел 3 е постигнал  91% техническо изпълнение при 95 % финансово 
изпълнение, което го нарежда на челни позиции по ефективност и ефикасност. 

 

 По-ниският процент на техническо и финансово изпълнение на Стратегически цели 2 в 
сравнение със Стратегически цели 1 и 3 се дължи на факта, че 1 и 3 обхващат предимно 
мащабно и високобюджетни инфраструктурни проекти, чиято реализация изисква повече 
време и чиито резултати следва да се отчетат в рамките на по-дълъг времеви хоризонт от 
подлежащия на Междинна оценка. Освен това, разглежданите проекти/дейности 
предполагат значителни инвестиции, които трябва да бъдат привлечени от различни 
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източници на финансиране. 
 

 С най-голям процент на финансово изпълнение се характеризира Стратегическа цел 3 " 
Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 
здравеопазване, богат културен живот и личностна изява”- 74 % Този резултат се дължи 
основно на Приоритет 3  "Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия 
ресурс”. 

 С най-нисък процент на финансово изпълнение е Стратегическа цел  1 „Икономически 
растеж, основан на знание и иновации”-   7%. Ниските стойности на финансово изпълнение 
могат да бъдат обяснени с това, че става дума за инфраструктурни дейности/проекти, които 
зависят от мобилизирането на значителен финансов ресурс, предимно по линия на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Необходимите средства се търсят чрез 
кандидатстване с проекти за получаване на безвъзмездна финансова помощ. По отделни 
дейности се констатират значителни разминавания между първоначално заложените 
средства и реално отчетените през годините, както и пропуски при отразяването на 
инвестициите за тяхната реализация. 

 
 

 Наблюдава се значителен дисбаланс в броя на заложените проекти/дейности между 
приоритетите в рамките на съответните стратегически цели. Поради факта, че голяма част от 
дейностите/проектите са предвидени за реализация чрез привличане на външни за 
общината финансови средства (предимно по европейски програми) и в процеса на 
разработване на ОПР са заложени с прогнозни стойности, са налице някои несъответствия 
между планирани и реално разходвани средства при изпълнение на плана. 

 

 Анализът на степента на постигане на отделните цели показва, че общинската 
администрация работи активно за разработване и управление на проекти, финансирани чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Оценката на изпълнението на ОПР за 
периода 2014-2016 г. сочи, че голяма част от най- значимите за общината проекти са 
реализирани тъкмо благодарение на привлечено финансиране от ЕС и други донорски 
програми, след процес на кандидатстване. 

 

 В периода на отчитане се наблюдават някои слабости по отношение на прилагането на 
разработената като част от ОПР система за наблюдение и оценка, особено що се отнася до 
редовното събиране и обобщаване на информация, отнасяща се до системата от индикатори 
за наблюдение. В процеса на събиране на актуална информация за напредъка по изпълнение 
на стратегическите цели на ОПР се установява, че част от индикаторите са недостатъчно 
прецизно формулирани или са изгубили своята актуалност и следва да бъдат адаптирани 
към новата ситуация, което възпрепятства предоставянето на точни данни.  

 

 Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачността при вземане на 
решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от съществено значение за 
постигане на добро управление и устойчивото развитие. За постигане на качествен и 
пълноценен процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано регионално и 
местно развитие от изключителна важност е включването на гражданското общество на 
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всички нива и етапи – планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите, което 
гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на ОПР. Действията на 
Община Костенец по осигуряването на информация и публичност следва да бъдат откроени 
като особено активни: организират се множество публични обсъждания и консултации със 
заинтересовани страни, публикува се редовно информация на Интернет страницата на 
общината, поддържа се публичност чрез изпращане на информация до средствата за масово 
осведомяване и др. 

 

 Препоръки 

Като резултат от извършената Междинна оценка на ОПР на Община Костенец за периода 
2014-2020 г. се отправя обща препоръка за актуализация на стратегическия документ за 
оставащия период на действие (2017-2020 г.). Правилникът за прилагане на закона за 
регионално развитие (ППЗРР) допуска пет обстоятелства, налагащи актуализация на документа: 
при съществени промени в икономическите и социалните условия в Общината, при актуализиране 
на Областната стратегия за развитие на Софийска област, в резултат на промени в свързаното 
национално законодателство или в законодателството на ЕС, при съществени промени в секторни 
стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие, както и на 
основата на резултатите от Междинната или Последващата оценка. Въз основа на направените по- 
горе анализи и оценка са формулирани следните препоръки: 

 

 Актуализиране на Аналитичната част на ОПР, с оглед на настъпилите промени в 
социално-икономическата ситуация в общината 
През първите три години от изпълнението на ОПР са настъпили промени в състоянието на 
секторите, влизащи в обхвата на стратегическия документ. 

Анализът следва да се допълни с актуална информация и статистически данни, отнасящи се 
до периода 2014-2016 г. и получени от надеждни източници като Националния 
статистически институт, Дирекция „Бюро по труда” град Ихтиман и др. Актуализираният 
анализ на ситуацията ще подпомогне вземането на решения за адаптация в провежданите на 
територията на Община Костенец местни политики. 

 

 Актуализиране на Програмата за изпълнение на ОПР, с оглед на настъпилите в периода 
2014-2016 г. промени 

За постигане на оптимални резултати при техническото и финансово изпълнение на плана 
до края на 2020 г. следва да се актуализира Програмата за изпълнение на ОПР. Анализът 
показва, че част от предварително заложените проекти/дейности трябва да бъдат 
адаптирани към възникналите след 2014 г. възможности за финансиране. Освен това, 
успешно приключили или в процес на реализация са проекти/дейности, които не са 
намерили място в досегашния вариант на плана, но за сметка на това съществено допринасят 
за постигането на неговите цели и поради тази причина следва да бъдат отразени в отчета на 
неговото изпълнение. При актуализирането на Програмата за изпълнение би могло да се 
вземе под внимание  Председателство на България на Съвета на Европейския съюз пред 
настоящата 2018 година. 

Актуализирането на Програмата за изпълнение на ОПР трябва да кореспондира и с всички 
разработени, одобрени и влезли в сила общински секторни стратегически документи. 
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 Актуализиране на предпоставките за разработване на ОПР и отразяване на съществени 
промени в секторните политики, след приемане на нови секторни стратегии и 
програми в периода 2014-2016 г., в т. ч.: 

o Програма по енергийна ефективност на Община Костенец за периода 2017-2020 г. 
o Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. 
o План за действие на Община Костенец за подкрепа на интеграционните политики 2016-

2018 г. 

o Програма за опазване на околната среда 2006-2011 г. 
o Програма за управление на отпадъците 2013-2020 
o Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 

 

 Актуализиране на системата от индикатори за наблюдение и оценка, с цел 
идентифициране на такива, които обективно да оценяват напредъка по изпълнението 
на целите 

Индикаторите, използвани за проследяване изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Костенец за периода 2014-2020 г., както и за цялостна оценка на ефективност и 
ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното 
осигуряване на местното развитие на територията на Община Костенец следва да отразяват 
и оценяват пряко, обективно и коректно изпълненото по заложените мерки в ОПР; да бъдат 
лесно и навременно измерими и проверими от всички заинтересовани страни; да бъдат 
надеждни, достатъчно чувствителни и прецизни с цел да регистрират всички важни 
изменения при изпълнението на плана; да бъдат стандартизирани с изискванията на Евростат 
и практически насочени, да позволяват информацията за тях да бъде съпоставима и сравнима 
с тази в останалите общини. 

 

 Изготвяне на ефективна система за периодичното събиране и анализиране на 
информация, свързана с изпълнението на ОПР 
Необходимо е да бъде създадена ефективна система за периодичното събиране и 
анализиране на информация, свързана с изпълнението на ОПР, като напредъкът по 
поставените цели и приоритети за развитие бива отчитан спрямо заложените физически и 
финансови индикатори. Систематичното и периодично анализиране на индикаторите ще 
позволи от една страна да се сравни реалният прогрес по изпълнението на плана спрямо 
предварително планираните дейности, а от друга страна – да бъдат предприети навременни 
мерки за предотвратяване на възможни рискове пред изпълнението на заложените 
интервенции, а оттам и на стратегическата цел и приоритети на плана. При събирането на 
информация по индикаторите за изпълнение на плана следва да бъдат използвани сигурни 
източници на данни, като Националния статистически институт, Информационната система 
за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), 
Агенцията по заетостта, както и данни от други надеждни регионални и местни източници на 
информация. 

За ефективното наблюдение и оценка е необходимо общинската администрация да поддържа 
актуална база данни за проектите на Община Костенец, в т.ч. проекти, в процес на 
реализация, проекти, имащи проектна готовност за реализация; проекти, в процес на 
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подготовка. 

Необходимо е за всеки индикатор да бъде определено конкретно звено от структурата на 
Община Костенец, което да следи за неговото изпълнение и да дава актуална информация на 
определени и ясно разписани периоди от време. Формулирането на индикаторите следва да 
бъде извършвано при съгласуване със съответното отговорно звено, за да бъдат 
предотвратени всякакви затруднения при събирането на информация. 

Необходимо е също да се ревизират целевите стойности на индикаторите към края на 
периода на действие на ОПР, поради възможни допуснати технически грешки. 

 

 Актуализиране на Индикативната финансова  таблица 

Целта  на  Индикативната  финансова   таблица   е   да   обобщава   необходимите ресурси за 
реализация на ОПР, като се използват финансови и физически индикатори за конкретен 
продукт, индикатори за резултат и индикатори за въздействие. Финансовите и физическите 
индикатори отчитат какво е изпълнението на финансирането и реализацията на конкретни 
продукти за всеки от приоритетите на база на планираните ресурси в индикативната 
финансова таблица. Актуализацията е необходима, предвид правилното обобщаване на 
ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана.
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	 4.3.2.1. Сътрудничество и реализация на съвместни проекти и инициативи с НСОРБ.
	             В периода 2014-2020 г. в рамките на проект „Е - ПОДЕМ европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт” на НСОРБ, община Костенец се включва в електронна система за управление на проекти в общините и получава оборудване за подпомагане работата по проекти в т.ч. 1 бр. сървър,  2 бр. компютри и периферия, 2 бр. принтери, 2 бр. високоскоростни скенери, 1 бр. LCD видео екран, 1 бр. киоск-терминал, 1 бр. широкоформатен скенер и др. 

