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СЪЩНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

2014-2020 

 

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на 
устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината). 

ОПР определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като от една страна 
се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, а от друга  
стратегическите насоки, съдържащи се в съответната областна стратегия за 
развитие за периода до 2020 г. 

Общинският план за развитие е от особено значение за общината, тъй като това ще 
бъде основата за привличане на европейски фондове в община Своге през 
следващия програмен период. 
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СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

2014-2020 

1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; 

2. Определяне на целите и приоритетите за развитие на общината за определен период; 

3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на 
плана; 

4. Определяне на индикатори за наблюдение и оценка на плана; 

5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана; 

6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност; 

7. Програма за реализация па общинския план ча развитие, с която се конкретизират 

проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за 
изпълнение на прооектите 
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АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА. 

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 Застаряване на населението, нарушена възрастова структура 

 Намаляване на броя на учениците в общината 

 Икономическа криза 

 Необходимост от рехабилитация на пътната инфраструктура 

 Слабо развита канализационна и амортизирана водопроводна мрежа 
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 Г. 

 
Визията за развитие дефинира достатъчно ясно и категорично 
желаното бъдещо състояние на общината след края на периода на 
действие на ОПР. 

 

 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ОБЩИНА СВОГЕ Е СЪЗДАЛА НЕОБХОДИМИТЕ  УСЛОВИЯ ЗА 

ПОЗИТИВНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ТЕРИТОРИЯ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНООБЩИНСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ,  

РЕГЕНЕРИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА И ЕФЕКТИВНО 
КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА СРЕДАТА, В КОЯТО  

ФУНКЦИОНИРА ФОРМИРАНАТА УСТОЙЧИВА ПРИРОДО-СОЦИАЛНА СИСТЕМА НА 
ОБЩИНАТА. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:  ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 
 

Мерки: 
1. Повишаване на конкурентноспособността на бизнеса  и насърчаване на предприемачеството 

 Привличане  на  инвеститори  в  сферата  на леката  промишленост  и  услугите  

 Разработване на стратегия за икономическо развитие на община Своге 

 Провеждане на маркетингови кампании и участие в инвестиционни форуми 

 Насърчаване развитието на организации на производителите в сферата  на селското и горското стопанство 
и преработвателната промишленост 

 Създаване на лицензирана строителна работна група към Община Своге, разполагаща с техническо 
оборудване. 

 

2. Модернизация на предприятията и въвеждане на иновации 

 Обновяване на МТБ и внедряване на нови технологии в предприятията в община Своге 

 Изграждане на бизнес инкубатор в гр. Своге и прилежаща инфраструктура 

 

3.      Създаване на условия за реализиране на публично-частни партньорства 

 Провеждане на информационни кампании за насърчаване на публично-частните партньорства 

 Привличане на външни инвестиции с цел развитие на средния и малък бизнес 

 Инвентаризация на общинските и частни имоти с потенциал за развитие на бизнес и привличане на 
инвеститори 
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5. Развитие на устойчив туризъм 

 Подобряване на маркетинга и рекламата с цел развитие  на Община Своге като привлекателна 

туристическа дестинация 

 Развитие на селския туризъм чрез разработване на Програма за развитие на селския туризъм 

 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура 

 Подобряване на техническото състояние и социализация на паметници на културата 

 Реставрация и разработване като туристически обекти на манастирите “”Успение Богородично” в 

с.Искрец, “Св.арх.Михаил” в с.Гара Бов, “Св.Св.Кирик и Юлита” в  с.Желен 

 Реновация и експлоатация на Хижа „Пробойница” и Хижа „Тръстеная”  

 Разработване на стратегия за Ефективно използване на местния природен и културно-исторически  

потенциал за устойчиво развитие на туризма 

 Изграждане на екопътеки и туристически маршрути в община Своге 

 Създаване на постоянна етнографска експозиция и Музей на шоколада и включването им в туристическа 

дестинация за град Своге 
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6. Стимулиране на развитието на културно-историческото развитие в община Своге 

 Реставрационни работи в манастира “Седемте престола” 
 Реставрационни работи в манастира “Света Петка” 
 Реконструкция и модернизация на театралните салони в читалищата на територията на 

община Своге 
 Повишаване на информираността и популяризирането на културния  сектор в община 

Своге 
 Културен обмен с културни институти в страните членки на ЕС и извън него. 
 Развитие и обогатяване на културния живот чрез утвърждаване в културния календар 

на: „Искър пее и танцува”,  „Огньове в Дефилето”; детския фестивал „Хей, пътечко, 
моя!”; празниците на град Своге. 

 Създаване на Фолклорен ансамбъл и духов оркестър 
 Включването на ХТК „Полет” в организацията и реализирането на националния 

литературен конкурс, посветен на Александър Вутимски 
 Ежегодно издаване на алманах, в който участват местни и гостуващи творци с превес на 

наградените деца в литературния конкурс „Хей, пътечко, моя!” 
 Осъвременяване на материалната база в читалищата в общината 
 Културен обмен с побратимени общини 
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 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ, БИЗНЕС И РЕКРЕАЦИЯ  МЕРКИ 
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1.Подобряване на образователната инфраструктура в община Своге 
 Подобряване материално- техническата база  на образователните институции 
 Изграждане на детска площадка в района на кв.”Старо село”, община Своге. 
 Подобряване на сградния фонд на образователните институции  
 

МЕРКИ: 
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2.Подобряване на социалната и спортна инфраструктура в община Своге 
 Рехабилитация на спортен комплекс в град Своге 
 Ремонт на стадион в с.Искрец 
 Ремонт на стадион в с.Реброво 
 Ремонт на стадион в гара Бов 
 Ремонт на стадион в гара Лакатник 
 Ремонт на спортна зала в гр.Своге 
 Изграждане на спортни обекти и съоръжения в училищата на територията на община Своге 
 Изграждане на паркове за спорт и отдих  на територията на община Своге 
 Адаптиране на хора с увреждания към спортния живот и създаване на подходящи и достъпни условия за 

спорт в община Своге 
 Изграждане на общински образователно-информационен портал 
 Изграждане на дом за възрастни хора в община Своге 
 Рехабилитиране на читалищните библиотеки в община Своге  
 Реконструкция на  спортната площадка в дворното пространство на ПГ „Велизар Пеев” - гр.Своге 
 Проучване на възможности за изграждане на общински жилища 
 Разработване на стратегия за подпомагане и оптимизиране дейността на културните институции 
 Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в социалните заведения в 

общината 
 Изграждане на съвременни  детски  и  спортни  площадки във  всеки  квартал  на  населеното място 
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3.      Развитие на инфраструктурата за развитие на бизнеса и административната 
инфраструктура в община Своге 
 Изграждане на центрове за достъп до интернет в малките селища на Общината 
 Разширяване на публичните зони със свободен WiFi интернет 
 Ремонт на сграда на Общинска администрация гр. Своге и общинската сграда на ул.Ал.Стамболийски 
 Ремонти на сградата на кметство с. Свидня 
 Ремонт на сградата на кметство с. Искрец 
 Ремонт на сградата на кметство с. Церово 
 Ремонт на сградата на кметство с. Бов 
 Ремонт на сградата на кметство с. Томпсън 
 Ремонт на сградата на кметство с.Реброво 
 Ремонт на сградата на кметство с. Вл.Тричков 

 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ ИНТЕГРИРАНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА 

ТЕРИТОРИЯ, ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И АДЕКВАТНО 

ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 

Мерки: 

1.Рехабилитация на пътната инфраструктура на общината 
 Основен ремонт на пътя Своге-Искрец 
 Поддържане на селскостопански и горски пътища в землището на гр. Своге и в по-

малки населени места в общината 
 Ремонт на общинска пътна мрежа, свързваща малки населени места в общината 
 Изграждане на път с. Лакатник, хижа „Тръстеная“ 
 Дейност 3.1.7.  Изграждане на велоалеи 
 Ремонт на мостове в Общината 

2.Рехабилитация на уличната инфраструктура 
 Асфалтиране на улиците в с. Луково 
 Рехабилитиране на улици в с. Оплетня 
 Ремонт и изграждане на улична мрежа в населените места 
 Насипване на черни пътища в с. Осеновлаг 
 Направа на подпорна стена и улици в с. Осеновлаг 
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3.Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в община Своге 
 Подмяна  довеждащ водопровод Искрец- Своге  . Проучване и подсигуряване на 

допълнителни водни количества за населените места с режим на водоснабдяване. 
 Изграждане и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура в населените 

места 
 Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води 
 Направа на нов резервоар в с. Лакатник 
 Изграждане на пречиствателни станции на р. Искър и р. Искрецка за пречистване на 

отпадните води 
 Подмяна на водопроводната мрежа в с. Лакатник и Габровица 
 Изготвяне на идейни и работни проекти за водопровод и канализация в с. Гара 

Лакатник и изграждане на пречиствателна станция 
 Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и ПСОВ за агломерация Своге- Свидня 
 Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и ПСОВ за с.Церово, с. Гара Лакатник, 

с. Искрец, с. Реброво , с. Гара Бов, с. Томпсън , с. Владо Тричков 
 Изграждане на канализация за отпадни води в с. Луково 
 Подмяна на водопроводната мрежа в с. Луково 
 Каптиране на питейна вода в с. Оплетня 
 Изготвяне на проекти  и изграждане диги по поречието на р. Искър и р. Искрецка 
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4.      Подобряване на екологичната инфраструктура на общината 
 Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци и доставка на транспортни средства 
 Нерегламентираните сметища – отстраняване и рекултивиране на засегнатите терени 
 Залесяване на изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за залесяване и сеч 
 Изграждане на диги и предпазване от наводнения  по поречието на р.Искър и р.Искрецка и кандидатстване пред 

финансиращи институции 
 Разработване на стратегия за изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура в Общината 
 Поддържане на горите и санитарни сечи 
 Укрепване на речните брегове и борба с ерозията 
 Комплексен проект за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие 
 Укрепване на участъци с активни свлачищни процеси и с опасност от свлачища на територията на община Своге 
 

5.      Подкрепа за балансирано пространствено развитие на територията 
 Изработване на концепция за пространствено развитие на община Своге 
 Изграждане на  паркинги и създаване на паркоместа 
 Комплексен  подход  към  обособяване , поддържане  и изграждане на  нови  и  съществуващи  зелени  площи   и 

насаждения  в  и  около  населените места  
 Създадена Географска информционна система на община Своге, заедно с ГИС портал  
 Създаване/актуализиране на устройствени, кадастрални и регулационни планове.  
 

6.      Енергийна и ресурсна ефективност 
 Направа на улично осветление – проводник и лампи в с. Осеновлаг 
 Подобряване на отделни райони на електроснабдяването и други електронни връзки 
 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на публични и обществени сгради 
 Изграждане на водохващане и микроязовири 
 Развитие и подобряване на енергийната инфраструктура 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 

УСТОЙЧИВО ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ В УСЛУГА НА 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА  
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Мерки: 

1. Повишаване на капацитета за управление на проекти на общинската 

администрация 

 Осигуряване на подходящо обучение за повишаване квалификацията на административния 

капацитет  

 Развиване на активно сътрудничество между община Своге и побратимените с нея общини 

(Палилула, Сърбия; Ступава, Словакия); проучване на социално-икономическите условия в другите 

общини и въвеждане на добри практики в тази област в община Своге 

 Реализиране на общи проекти със съседни общини от регионално значение – изграждане на 

инфраструктура, управление на отпадъците 

 Изграждане към Общината на звено за информация и консултации на предприемачите с цел 

улесняване функционирането на бизнеса и съвместно усвояване на средства от финансови 

инструменти 

 Обучение на служителите на читалищата по разработване и управление на проекти 

 Разработване на общи съвместни проекти с близките до Своге общини с пространствена близост и 

сходни идентични характеристики 
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2.    Предоставяне на качествени и модернизирани публични услуги 
 Периодично  провеждане  на  обучения , курсове , семинари  с  персонала,  пряко  ангажиран  с  обслужването  на  

гражданите 

 Интегрирана система за Общински Съвет –  (Безхартиено заседание и електронно гласуване) 

 Въвеждане на електронен архив на документите, свързани с дейността на Община Своге. Създаване на възможност за 

електронно входиране и проверка за отговор при кореспонденцията с физически и юридически лица. 

 Въвеждане на административно обслужване на принципа „Едно гише“ 

 

3. Осигуряване на достъпно и качествено образование 
 Модернизация на системата за образование и обслужване 

 Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда 

 Повишаване  нивото на  образование  и  извънкласна  с  насоченост -  ангажираност  на  подрастващото  поколение 

 Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до образование (вкл.и от лица от групи в изолация и риск) 

 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса. 

 Внедряване на съвременни информационно-комуникационни технологиии в образователните институции на 

територията на община Своге 

 "Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система,осигуряване на качествено 

образование в мултикултурна образователна среда" 

 Превенция на отпадане от училище на ромските деца.  

 Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния 

живот .  
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4.    Подкрепа за повишаване на квалификацията на работната сила в съответствие с 

нуждите на пазара на труда 

 Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда, чрез курсове за 

придобиване на квалификация на редки професии, като обущар, ключар, кожар, работник химическо 

чистене и други 

 Създаване на материална база за дейности по обучаване на населението в малките селища на 

Общината за ползване на електронни услуги 

 Провеждане на обучения за квалификация и преквалификация в съответствие с нуждите на пазара на 

труда 

 

5.    Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги 

 Изграждане и поддържане на здравни кабинети в училищата 

 Доставка на медицинско оборудване в “МБАЛ - Своге“, гр. Своге 

 Участие в Европейските програми за личен асистент 

 Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация на 

населението от малцинствените общности 
 



ФИНАНСОВО ИЗМЕРЕНИЕ  НА ОПР НА ОБЩИНА СВОГЕ 2014-2020 
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Период 2014-2020

Общински 

бюджет

Местни 

публични 

фондове

Общ дял % Централен 

бюджет

Общ дял % Фондове на 

ЕС 

Общ дял % Фондове, 

фирми

Общ дял 

%

Стойност

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Интензифициране 

на социално-икономическото развитие на 

общината

254900 0 5% 726465 14% 4116635 81% 0 0% 5 098 000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване 

качеството на средата за живот, бизнес и 

рекреация 

663000 0 5% 1889550 14% 10707450 81% 0 0 13260000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване 

интегрираността на общинската територия, 

чрез балансирано пространствено развитие и 

адекватно инфраструктурно осигуряване

2235000 0 5% 6369750 14% 36095250 81% 0 0 44700000

6.      Енергийна и ресурсна ефективност 262500 0 5% 748125 14% 4239375 81% 0 0 5250000

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Подобряване 

качеството на човешките ресурси и 

устойчиво повишаване на 

административният капацитет в услуга на 

гражданите и бизнеса

335000 0 5% 954750 14% 5410250 81% 0 0 6700000

ОБЩО ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ОПР - 

СВОГЕ: 3487900 0 5% 9940515 14% 56329585 81% 0 0 69758000

Частно финансиранеВъншно публично финансиранеМестно публично финансиране



ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

Използвана е SMART концепцията, а именно: 

 Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни 

 Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано 
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено 
определен, така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на 
мерната единица. 

 Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни 
за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.  

 Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на 
проекта и също така да бъде реалистичен 

 Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в 
ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в 
проекта. 

 

 

 
 Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при 

подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 



ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 Разписани са общи индикатори, които проследяват базов показатели за 
развитието на общината 

 

 Налице е подробна матрица с индикатори, която проследява изпълнението на 
всяка дейност, мярка и цел.  
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ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, 

ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 Разписана е организацията за наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР.  

 

 Описани са изискванията по оценката и актуализацията на плана 

 

 Описани са необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство  
и осигуряване на информация и публичност 
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ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ.  
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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