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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
 

АЗ Агенция по заетостта 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ЕКАТТЕ 
Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици 

ЕФГЗ Европейски фонд за гарантиране на земеделието 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЗАТУРБ 
Закон за административно-териториалното устройство на Република 

България 

ЗРР Закон за регионално развитие 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЗП Използвана земеделска площ 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

НСЗП Национална служба за защита на природата 

НСИ  Национален статистически институт 

ОПР Общински план за развитие 

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет“ 

ОПК Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 

OПР Общински план за развитие 

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“ 

ОПЧР Оперативна програма „Човешки ресурси“ 

ОПТ Оперативна програма „Транспорт“ 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПТП Оперативна програма „Техническа помощ“ 

ППЗРР Правилник за прилагане на закона за регионално развитие 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

УО Управление на отпадъците 
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1. УВОД  
 

Общински план за развитие (ОПР) на община Божурище за периода 2007-2013 г. е 

разработен и одобрен през 2005 г. с решение № 83 на общински съвет от 13.12.2005 г. 

Към момента на подготовка на Общинския план за развитие действащият Закон за 

регионално развитие от 2004 г., отменен в бр. 50 от 30.05.2008 на ДВ, не поставя  

задължителни изисквания към съдържанието и структурата на ОПР. Процесът на 

създаване на дългосрочни планови документи на местно ниво е сравнително нов за 

местните власти, от началото на 2005 г. Нормативните документи, определящи 

условията на местно самоуправление, финансова децентрализация, дългосрочно 

планиране на местно ниво, администриране на плановите документи и финансовите 

инструменти са концептуално неизяснени и непълни,  и не дават цялост и пълнота на 

процесите. В тази връзка актуализацията на ОПР се налага вследствие на динамика в 

нормативната уредба и се извършва предвид препоръките на междинната оценка от 

изпълнението на документа. 

Aктуализацията  на ОПР се основава на изискванията на Закона за регионално развитие 

(ЗРР) и по-специално на чл. 13, ал.2 и чл.14 и се извършва във връзка с чл. 38, ал. 1 и ал. 

2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), както и на 

Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие, одобрени от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството със заповед № РД 02-14-844 от 20.05.2009 г. 

Актуализацията се извършва от ДЗЗД „Обединение за развитие на местното 

самоуправление в Софийска област”, съгласно  Договор № 24/04.12.2012 г. между  

Областен управител на Софийска област и Обединението за изпълнение на дейност по 

проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” (Проекта), Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г. по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 

1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики”.  

Предвид допустимите дейности и периода на изпълнение на Проекта (средата на 2013 

г.), актуализацията на ОПР се състои в обновяване на социално-икономическия профил 

на общината с цел да се осигури анализ и информация, необходими за актуализиране на 

силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитие на общината и за 

формулиране на стратегия на ОПР за следващия планов период 2014-2020 г. 
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Актуализацията на SWOT анализа на ОПР обобщава изводите от актуализирания 

социално-икономически профил и осигурява базата, необходима за актуализацията на 

документа. На базата на установените проблеми, тенденции, изводи и препоръки в 

SWOT анализа се извеждат силните и слабите страни, възможностите и заплахите, 

които са отправна точка, аргумент и обосновка на стратегическата част на документа са 

следващия планов период. 

Настоящият документ отразява задължителната структура, произтичаща от 

нормативната уредба, както и препоръките на междинната оценка за изпълнение на 

ОПР. Предвид целите и допустимите дейности на Проекта, се извършва актуализация 

само на SWOT анализа на документите без да се извършва промяна в другите секции на 

стратегическата част. Отчитайки тези условия и предвид съображенията, че 

актуализацията се извършва в края на плановия период 2007-2013 г., не съществува 

технологично време за изпълнение на актуализираната версия на документа. Предвид 

изложените факти и обстоятелства  се препоръчва настоящият актуализиран документ 

и резултатите от цялата дейност по Проекта да се използват при подготовката на ОПР 

за следващия планов период.  
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2. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ 
 

2.1.1. Административно-териториални и териториални характеристики  

Община Божурище е административно-териториална единица по смисъла на ЗАТУРБ – 

част от Софийска област, и статистическа териториална единица от ниво LAU2 по 

Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Съгласно 

закона за регионалното развитие Софийска област, респективно община Божурище, се 

включва към Югозападния район за планиране. 

Община Божурище е разположена западно от София, като на югоизток граничи със 

Столична община. На север и северозапад граничи с общините Костинброд и 

Сливница,  а на юг - с общините Перник и Брезник. 

 

 

Източник: НСИ 
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Общата площ на община Божурище възлиза на 142,884 кв. км. (НСИ). Тази площ е под 

средната за общините в страната, в Югозападния район за планиране и в Софийска 

област. Територията на община Божурище заема 2% от територията на Софийска 

област и 0,1 % от общата територия на Република България.  

Общият брой на населението е 8 473 души (НСИ, 2011), което представлява 3,4% от 

населението на Софийска област. Гъстотата на населението е 59,3 души на кв.км., което 

е по-ниско от средното за страната, но прави общината относително гъсто населена на 

фона на средното за областта (35,5 души на кв.км.). От 2007 г. се наблюдава тенденция 

за увеличаване на броя и гъстотата на населението които за периода са нараснали 

съответно с 642 души и с  4,4 пункта. 

Община Божурище включва 10 населени места, от които 1 град и 9 села, като в града 

живее 66,3% от населението. Още 28,2% живеят в четири по-големи села (Пролеша, 

Хераково, Храбърско, Гурмазово). В останалите 5 села живее едва 5,4% от населението 

на общината, което наред с тяхната относително по-голяма отдалеченост (с изкл. на с. 

Пожарево) прави като цяло крайната югозападна част от територията на общината 

относително по-слабо развита. 

Административната структура на общината включва Общински съвет с 13 общински 

съветници, 1 кмет на община, 5 кметa на кметства и 1 кметски наместник. 

Таблица 1: Код по ЕКАТТЕ и категория на населените места  

Населено място Код по ЕКАТТЕ Категория съгласно 

Заповед № РД 02-14-

2021 от 14.08.2012 г.* 

гр. Божурище 05027 3 

с. Гурмазово 18174 6 

с. Делян 20626 8 

с. Златуша 31187 8 

с. Мала Раковица 46259 8 

с. Пожарево 57100 7 

с. Пролеша 58606 6 

с. Росоман 63121 8 

с. Хераково 77246 6 

с. Храбърско 77400 6 

 

* Заповедта е издадена на основание чл. 36, ал. 2 от ЗАТУРБ във връзка с т. 4 от Решение № 

921 на МС от 16.12.2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на 

общините, кметствата, районите и населените места в Република България. Съгласно 

Решението, населените места се категоризират въз основа на оценка по 19 показателя в 
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четири критерия: 1) демографски; 2) урбанизационен; 3) инфраструктура (вкл. 3.1. 

транспортна и техническа, 3.2. околна среда, 3.3. комуникационна, 3.4. социална) и 4) 

селищно-административни и културни функции.  

Съгласно Методиката за категоризиране на административно-териториалните и 

териториалните единици в Република България, утвърдена от Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, населените места се категоризират в 8+1 категории (0 за гр. 

София и от 1 (най-висока) до 8 (най-ниска) за останалите населени места) на базата на 

изчислена интегрална оценка според набора от критерии и показатели, като на населените 

места с население под 100 жители се присвоява служебно категория „8”. 

 

2.1.2. Статус на общината в контекста на достъпа до  финансиране от фондовете на 

ЕС 

 

Община Божурище е определена като община от обхвата на селските райони в 

България съгласно  Наредба № 14 от 01.04.2003 г. за определяне на населените места в 

селски и планински райони, издадена от министъра на земеделието и горите и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството  (общиние, на чиято 

територия няма град с население над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 

жители на кв. км.).  

Община Божурище също така попада и в агломерационния ареал на столицата София, 

определен в ОПРР.  

В тази връзка основните инвестиции за подобряване и развитие на техническата, 

социална и екологична инфраструктура в общината са възможни чрез проекти по ОПРР 

и ОПОС. Общината е бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за 

изграждане и подобряване на ВиК инфраструктура за населените места от общината 

под 2000 еквивалент жители (населени места), по мярката за насърчаване на 

туристическата инфраструктура в общини от селските райони с население под 10 000 

души и по мерките за подпомагане на местните общности по ЛИДЕР подхода на 

програмата. Общината е бенефициент по ОПРЧР за реализиране на социални програми 

и проекти.  
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2.1.3. Физико-географски особености 

 

Баланс на територията 

По-голямата част от от територията на общината (75,5%) е заета от земеделски земи, 

като 86% от последните представляват обработваема площ.  

Малко над 1/10 от територията – 13,6%, представляват горски територии. В сравнение с 

другите общини от областта това я поставя на предпоследно място по относителен дял 

на горските територии. Въпреки различията в големината на общините, абсолютната 

стойност от 19 495 дка също показва, че този ресурс е относително незначителен за 

общината. 

Площта, обхваната от населени места, урбанизирани територии, транспорт и 

инфраструктура възлиза на 9,1% от територията на общината, което я прави 

относително урбанизирана и една от най-урбанизираните в Софийска област – същият 

процент е 11,1 за Етрополе и 10 за Костинброд. За сравнение, за Столична община този 

процент е малко над 20. 

Таблица 2: Баланс на територията в декари, 2010 г. 
 Общо Земеделс

ка 

Горска Населени 

места и 

урбанизирани 

територии 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив 

на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

Дка 142 884 107 907 19 495 9 287 1 012 1 448  3 735 

% 100 75,5 13,6 6,5 0,7 1,0 2,6 

Източник: НСИ  

Релеф 

Теренът има преобладаващ хълмисто-равнинен характер, като средната надморска 

височина на района е 625-645 метра.  

 Климат 

Климатът в общината е умерено-континентален. Средната годишна температура в 

района на общината е около 10º С, като зимата е сравнително студена със 

средномесечна температура 2,6º С, а лятото - топло  със средномесечна температура  

21º С. Средногодишният валеж на територията на общината е в границите около 638 

mm – неравномерно разпределен по сезони – пролет - 207 мм., лято - 195 мм., есен - 133 

мм. и зима - 103 мм. Преобладаващите ветрове са източни и западни, в малка степен 

североизточни и северозападни. През една трета от дните в годината преобладава тихо 

време – при средна скорост ва вятъра под 1 м/сек.  
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Водни площи 

През територията  на общината протичат незначителни водни потоци - реките Беличка, 

Гурмазовска и Пожаревска. Съществуват 3 броя микроязовира с обща площ 156 дка.  

Почви 

На общинска територия са формирани два основни типа зонални почви: черноземни 

смолници, заемащи равнинните части на терена, и канелени горски почви по 

хълмистите участъци.  

Може да се направи следното обобщение във връзка с основните административно-

териториални и териториални характеристики на общината. Общината има 

благоприятно разположение в непосредствена близост до столицата, което  подпомага 

нейното развитие и създава предпоставки за развитие на промишленост и услуги, 

свързани със съхранение и транспорт на продукция. Въпреки отрицателния естествен 

прираст (раждаемост), характерен за цялата страна, населението в община Божурище 

бележи тенденция на нарастване чрез механичен прираст (заселвания), което също се 

дължи на благоприятното разположение и се очаква тази тенденция да продължи. 

Преобладаващата земеделска територия и особеностите на релефа и климата създават 

предпоставки за оформяне на земеделието и преработвателната промишленост като 

сектори с основна роля за развитието на общината.  

 

  



 

Този документ е създаден в рамките на проект «Партньори за по-добра местна и регионална политика” в изпълнение на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация на Софийска област  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 

8 

 

2.2 СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  

 

2.2.1. Общо състояние по тип предприятия и по икономически отрасли 

 

На територията на община Божурище се наблюдава стабилна тенденция на нарастване 

на броя на предприятията, които от 2007 до 2011 г. са се увеличили от 224 на 316. Сред 

тях няма нито едно регистрирано голямо предприятие. В същото време относителният 

дял на малките и средните предприятия трайно намалява за сметка на 

микропредприятията с персонал до 9 заети лица. От 89,3% от всички фирми през 2007 

г., те вече са 91,8%  през 2010 г. и 92,1% през 2011 г.  

 

Делът на микропредприятията и посочената тенденция за неговото нарастване като 

цяло са аналогични на наблюдаваните в национален мащаб – от 2007 до 2010 г. делът 

на микропредприятията в страната се е увеличил от 88,8% до 91,8%.  

 

Като цяло микро, малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката, 

доколкото осигуряват основния принос от гледна точка създаването на заетост и 

добавена стойност. В същото време намаляването дела на малките и средни фирми за 

сметка на микрофирмите, които оперират предимно в сферата на дребната търговия и 

услуги, е неблагоприятна тенденция, отразяваща трудностите пред малките и средните 

икономически оператори в последните няколко години, довели до значително 

намаляване на броя им. Многобройните микрофирми с по 1-3 заети лица  не генерират 

трайна и структуроопределяща икономическа активност и заетост на територията и са 

относително по-силно застрашени от фалити.  

 

Броят на единиците е нарастнал в почти всички икономически сектори, съществуващи 

на територията на общината, като изключение правят секторите „Операции с 

недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги“ и „Транспорт, складиране и 

съобщения“, където са намалели. И преди, и сега, най-голям е абсолютният брой на 

единиците в сектор „Търговия, ремонт и техническо обслужване“ (105), следван от 

сектор „Преработваща промишленост“. Най-голямо е относителното нарастване в 

сектор „Селско, горско и ловно стопанство“, където единиците са се увеличили от 7 на 

19.  

 

Въпреки временния спад в средата на периода, стойността на произведената продукция 

като цяло за територията се е увеличила с почти 20% за периода 2007-2011, като най-

голямо е относителното нарастване в селското стопанство (близо 7 пъти),  търговията 

(близо 3 пъти) и строителството (близо 2 пъти). Значителен спад по този показател има 
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в сектора „Транспорт, складиране и съобщения“ (почти 4 пъти) и слаб спад в сектор 

„Преработваща промишленост“ (1,1 пъти). Много сходна е ситуацията по показателя 

нетни приходи от продажби, като последните са се увеличили 6 пъти в сферата на 

земеделието, достигайки над 2 млн. лв. през 2011 г. и с 3,6 пъти в сектор „Търговия...“, 

достигайки почти 64 млн. лв. По-значителен  спад от 4,2 пъти се наблюдава в секторите 

транспорт, складиране и съобщения и от 1,6 пъти в преработващата промишленост. 

 

Броят на заетите лица и на разходите за възнаграждения бележи пик през 2009 г. след 

което спада, като все пак нивата от 2011 г. се задържат по-високи от изходната 2007. 

Най-голяма заетост на територията на общината към 2011 г. се осигурява от секторите 

„Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт и техническо обслужване...“. В 

сравнение с 2007 г. обаче този показател в преработващата промишленост спада, 

докато в търговията се увеличава. Относителното нарастване отново е най-голямо в 

сектор „селско, горско и ловно стопанство“, като респективно в най-голяма степен там 

са нарастнали и разходите за възнаграждения. Последните в този сектор остават 

изключително ниски при разделяне на този показател на броя на заетите лица – 

разходите за възнагражения на едно лице се изчисляват на 250 лв. месечно; в 

преработващата промишленост – 400 лв. и в търговията – 850 лв. 

 

Дълготрайни материални активи (ДМА) за периода 2007 – 2011 г. са се увеличили 

почти двойно – от 26 на 47 млн., като увеличението е много значително в сектора на 

селското стопанство – над 10 пъти, и съществено в търговията, (3,4 пъти), като нараства 

трайно и стабилно в рамките на целия период. Най-значителен спад от 6 пъти има в 

сектор транспорт, складиране и съобщения. В същото време разходите за придобиване 

на дълготрайни материални са намалели, което показва придобиването на собсвеност 

върху активите (изплащане на лизинги и т.н.) и потенциално означава намаляване на 

разходите и освобождаване на оборотни ресурси на фирмите. 

 

За целия период 2007-2011 г. на територията на общината са били осъществени преки 

чуждестранни инвестиции на стойност близо 4,5 млн. евро. Най-големи са 

инвестициите в началото на периода (1,9 млн. за 2007 г.) като след рязък спад се 

наблюдава известно възстановяване на нивата до 1,5 млн. 
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Таблица 3: Относителни дялове на микро, малки, средни и големи предприятия 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Предприятия с до 9 заети лица  89,3 90,4 92,9 91,8 92,1 

Предприятия с 10-49 заети лица  8,5 7,3 5,3 6,4 6,3 

Предприятия с 50-249 заети лица  2,2 2,3 1,8 1,8 1,6 

Предприятия с повече от 250 заети 

лица  
-  - - - - 

Източник: НСИ  

 

Таблица 4: Финансови показатели за предприятията от нефинансовия сектор 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия с 

натрупване към 31.12. (хил.еврo): 
1849,9 .. 224,2 741,7 1545,1 

Разходи за придобиване на ДМА 

(хил.лв): 
14 404 27 651 8 633 7 091 5 537 

Оборот (хил. лв.) 75 437 110 179 136 582 113 240 125 237 

Произведена продукция (хил. лв.) 59 332 74 403 64 763 56 156 69 892 

Добавена стойност по факторни 

разходи (хил. лв.)  
16 583 32 462 25 403 21 988 22 930 

Източник: НСИ  



 

 

Таблица 5: Основни показатели на нефинансовите предприятия за 2007-2011 г. 
 

Брой единици Произведена продукция Нетни приходи от продажби Заети лиза Разходи за възнаграждения ДМА 

 
Брой Хил.лв. Хил.лв. Брой Хил.лв. Хил.лв. 

 
07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 

ОБЩО 
224 261 328 328 316 59332 74403 64763 56156 69892 81590 109523 136219 112765 124635 1370 1527 1608 1531 1471 4051 7658 10272 8689 8463 26066 96359 42047 41209 46776 

Селско, ловно и 

горско 

стопанство 

7 12 13 15 19 374 459 1428 1614 2457 357 347 1292 1522 2156 14 26 30 42 48 33 51 69 90 143 138 276 635 771 1473 

Добивна 

промишленост 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Преработваща 

промишленост 

31 36 42 44 44 16227 19830 14265 13413 14390 23340 21600 13107 12599 14774 681 533 524 496 442 2285 2735 2524 2411 2144 9599 10783 12302 11372 9688 

Строителство 
20 27 31 28 31 9727 8997 6990 6296 18001 12711 8117 7684 6360 16802 79 106 136 130 135 250 475 550 584 469 1969 1976 2143 1713 1990 

Търговия, 

ремонт и 

техническо 

обслужване на 

автомобили и 

мот 

90 80 110 116 105 6507 7968 26190 19410 19102 17682 17502 94680 69574 63875 333 244 464 411 397 659 1588 5715 3972 4028 4601 4000 15645 14351 15779  

Хотели и 

ресторанти 

13 19 23 17 22 206 351 269 250 460 473 1175 489 450 644 42 49 60 41 45 62 99 99 76 90 .. 279 .. .. .. 

Транспорт, 

складиране и 

съобщения 

22 22 24 23 19 24113 10028 5744 5699 5571 24466 9565 5638 5551 5711 131 106 77 57 63 583 411 270 229 239 6980 4771 3330 2107 1122 

Операции с 

недвижими 

имоти, 

наемодателна 

дейност и бизнес 

услуги 

23 10 13 16 16 1663 345 253 1471 1769 2046 282 229 1282 1807 53 17 15 66 65 103 41 28 321 298 2492 762 1568 4325 8896 

Образование 
.. .. 4 .. .. .. .. 337 .. .. .. .. 338 .. .. .. .. 21 .. .. .. .. 80 .. .. .. .. .. .. .. 

Здравеопазване и 

социални 

дейности 

.. 6 12 12 11 .. 198 248 308 394 .. 198 248 308 394 .. 13 16 18 18 .. 25 23 24 35 8     

Други дейности, 

обслужващи 

обществото и 

личността 

9 9 10 14 13 119 226 364 249 408 119 267 171 157 237 17 16 13 19 15 22  
 

  
..  

   

Източник: НСИ  
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От особено значение за развитието на територията е развитието на аграрния сектор, с 

оглед големия дял на земеделските земи и благоприятните физико-географски условия 

за развитие на земеделие.  

По данни на МЗХ от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. 

обработваемата земя на територията на община Божурище е 87 555 дка – над 80% от 

земеделската земя. Преобладаващо обработваемата земя е частна собственост – 85% 

В общината има 278 стопанства, от които над 90% стопанства с използвана земеделска 

площ (използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата земя, 

трайните насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и 

оранжерийните площи). Общият размер на ИЗП за община Божурище възлиза на 64 484 

дка., което прави малко над 60% от земеделската земя и малко над 70% от 

обработваемата земя. Налице е възможен потенциал за утилизиране на неизползвания  

ресурс от обработваема земя за развитие на земеделския сектор, за което е необходимо 

да се направят необходимите проучвания (собственост и статус на обработваемите 

земи, които не са част от ИЗП и т.н.). 

Преобладаващата част от ИЗП на територията на община Божурище – над 90%, е 

разпределена в 23 на брой стопанства с размер над 500 дка, което показва ниска степен 

на разпокъсаност и представлява благоприятна предпоставка за развитие на 

земеделието с оглед наличието на критична маса от стопанства с достатъчен капацитет.  

На територията на общината към 2010 г. най-често се отглеждат зърнени и технически 

култури – респективно на 67% и 22% от обработваемите площи или общо 48 449 дка 

(предимно пшеница, слънчоглед, царевица и овес). Животновъдството е относително 

по-слабо развито и е представено най-вече от овцевъдство (62 стопанства с общо малко 

над 1000 овце); и птицевъдство – в 179 стопанства се отглеждат 8615 птици, което 

прави средно по 48 птици. 

От голямо значение е фактът, че земеделието осигурява допълнителна заетост на 

семейна работна сила, която не е отразена в икономическите данни на НСИ по-горе – 

съгласно преброяването на МЗХ от 2010 г. 484 души са постоянно заета работна сила в 

стопанствата в общината.  

Субсидиите от ЕФГЗ и ЕЗФРСР на територията на Община Божурище, получени от 

земеделски производители, институти и училища за периода 2008-2010 г. вкл. възлизат 

на 636 000 лв. 

 

Като цяло може да направи изводът, че земеделският сектор е потенциално важен, но 

все още подценен сектор на местната икономика. 
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Таблица 6: Земеделски стопанства с ИЗП 

Общ брой 

стопанства 

(вкл. 

стопанства 

без ИЗП) 

Стопанства с ИЗП 

  

Брой 

стопанства 

  

ИЗП 

(дка) 

  

Средна 

ИЗП  

(дка) 

  

278 257 64 484,4 250,9 

Източник: МЗХ, преброяване на земеделските стопанства, 2010 

 

         Таблица 7: Стопанства по размер на ИЗП 

0 дка 0-10 дка 10-20 дка 20-100 дка 100-500 дка >500 дка 

Бр. ст-

ва 

Бр. ст-

ва 

ИЗП 

(дка) 

Бр. ст-

ва 

ИЗП 

(дка) 

Бр. ст-

ва 

ИЗП 

(дка) 

Бр. ст-

ва 

ИЗП 

(дка) 

Бр. ст-

ва 

ИЗП 

(дка) 

21 153 332,9 22 274,9 44 1 682,7 15 3 953,4 23 58 240,5 

Източник: МЗХ, преброяване на земеделските стопанства, 2010 

Таблица 8: Обработваема земя по вид собственост  

 

Частна 
Обществени 

организации 

Държавна 

частна 

Общинска 

частна 

Остатъчен 

фонд по чл. 

19 от 

ЗСПЗЗ* 

Други Общо 

Дка 73906 4 687 2 380 1349 5 102 131 87 555 

% 84,4 5,4 2,7 1,5 5,8 0,1 100,0 

Източник: МЗХ, преброяване на земеделските стопанства, 2010 

 

* Земеделски земи, които не са били заявени за възстановяване от собствениците им по 

административен ред в установените срокове пред общинските служби по земеделие, както и 

имоти, за които са постановени решения за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността по административен или по съдебен ред, но процедурата по 

възстановяването им не е приключила, защото границите на имотите на са установени от 

собствениците. 

 

Визията за развитието на услугите на една територия традиционно се свързва в голяма 

степен с развитието на туризма – привличането на посетители на територията с цел 

предоставяне на туристически услуги. Територията на община Божурище не притежава 

съществен потенциал за развитие на туризъм. За целия период 2007-2010 г. по данни на 

НСИ в общината няма регистрирани средства за подслон, респективно пренощували 
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посетители и приходи от нощувки, като следва да се има предвид, че данните се 

отнасят до средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла. По данни от 

регистъра на общината, на територията се намират семеен хотел (гр. Божурище) и 

хостел (с. Пролеша). 

Обективно, разположението на общината в непосредствена близост до столицата, 

нейният по-скоро земеделски и промишлен облик и липсата на значими интересни 

културни и природни обекти  не благоприятстват привличането на посетители за 

престой, нощувки и консуморане на местни туристически услуги. В същото време 

обаче следва да се отчете наличието на еднодневен посетителски поток от столицата 

или отседнал в столицата, свързан с такива обекти и възможности за краткосрочна 

рекреация, като тези, предлагани например от конната база, както и потенциалът за 

неговото увеличаване. Еднодневният посетителски поток и неговото стимулиране може 

да бъде от ключова важност за подпомагане на микрофирмите в сектора на търговията 

и услугите. 

2.2.2. Доходи 

Средната годишна работна заплата за 2010 г. в община Божурище по данни на НСИ е 

6587 лв. (549 лв. на месец), при 7 777 лв. средно за страната. За периода 2007-2011 г, в 

община Божурище се наблюдава нарастване на средната работна заплата с близо два 

пъти, като тревога буди обаче фактът, че през 2009 г. са отчетени по-високи нива от 

7126 лв., които след това показват тенденция към намаляване. Последната тенденция е 

обратна на тази за страната като цяло, където този показател плавно нараства за всички 

години от разглеждания период. 

По данни от проведеното представително изследване сред населението на община 

Божурище в началото на 2013 г., декларираният среден нетен месечен доход на 

домакинство от респондентите е 500 лв. или 6000 лв. годишно. Този показател не 

подлежи на пряко сравнение със статистическите данни за средна годишна работна 

заплата, но кореспондира с тях и показва, че тенденцията за намаляване на доходите 

вероятно се запазва и след 2011 г.  

Данните от изследването показват, че доходите на домакинствата в общината се 

формират най-вече от заплати и пенсии – по 51% от анкетираните ги посочват като 

източници на доход за техните домакинства, което отразява неблагоприятната ситуация 

на относително по-високия дял на пенсионерите в сравнение с този в страната (близо 

40% по данни от изследването в сравнение с около 30% в национален мащаб). Следва 

да се обърне внимание на факта, че почти 30% от домакинствата разчитат на доходи от 

събиране на природни продукти за подпомагане на бюджета си, което предполага по-
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задълбочено проучване и евентуално планиране на действия, свързани с регулиране на 

тази дейност и улесняване на зависимотото от нея население. 

Субективното възприятие за собственото материално положение на хората на 

територията отразява трудностите пред домакинствата (голям брой зависими от пенсии 

и събиране на природни продукти, понижаване на доходите) – един значителен дял от 

около 1/3 го оценяват като по-лошо от това другите хора в общината. Все пак, 

мнозинството от анкетираните – 44,8%, го оценяват като подобно на това на 

останалите, 13,8% посочват, че не могат да преценят, а 1/10 смятат, че живеят по-добре. 

 

Графика 1: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение (лв.) 

 
Източник: НСИ 
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Графика 2: Източници на доход на домакинствата 

 

Източник: Изследване сред населението на община Божурище 
 

Графика 3: Самооценка на материалното положение в сравнение с това на 

другите хора в общината 

 

Източник: Изследване сред населението на община Божурище. 
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2.2.3. Визия на населението относно икономическото развитие и перспективните 

сектори на територията 

 

Визията на населението относно икономическото развитие и перспективните сектори е 

в голяма степен в унисон с обективните предпоставки, установени за територията: 

 

- Като най-перспективни отрасли за общината се разглеждат 

промишлеността и земеделието (посочени респективно от 59,6% и 38,6% 

от анкетираните в проведеното представително изследване); 

- Като дейност, от която в момента се печели най-добре, населението 

посочва най-често наличието на работа/бизнес изобщо, и по-конкретно – 

земеделието, търговията и промишлеността (посочени респективно от 

21,7%, 19,6% и 10,9%); 

- Като основни ресурси за развитие и предимства на територията се 

разглеждат нейното разположение, природни дадености и земя 

 

В същото време се регистрират някои разбирания, които биха могли да влязат в 

противоречие с констатирани обективни тенденции на база географските и културни 

дадености и статистическите данни за икономиката като цяло – един значим дял от 

близо 1/5 считат, че туризмът е от най-перспективните отрасли за общината, и близо 

1/10 – че са налице условия за туризъм като предимство на територията. Също така, 

населението очевидно вижда перспективи в областта на транспорта и логистиката – 

транспортът е третият най-често посочван най-перспективен отрасъл, като за 

съжаление  в този икономически сектор са наблюдава спад в последните години от 

разглеждания период.  

 

Като цяло, общото съответствие на обществената визия с обективните условия е важна 

предпоставка за приемането и припознаването на един планиращ документ от 

населението. Полезни ще бъдат действия, насочени към повишаване на 

информираността на населението във връзка с отделни аспекти, в които визията не 

съвпада с обективни обстоятелства, с оглед намаляване на нереалични за територията 

или за конкретния период очаквания. 
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Графика 4: Според Вас развитието на кои от посочените отрасли би било най- 

перспективно за Вашата община? (процентите надхвърлят 100, тъй като 

запитаните са давали повече от един отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище  
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Графика 5: От каква работа се печели най-добре във Вашата община?   

(процентите надхвърлят 100, тъй като запитаните са давали повече от един 

отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

Графика 6: Скакви ресурси свързвате основния потенциал на общината за 

развитие (процентите надхвърлят 100, тъй като запитаните са давали 

повече от един отговор) 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 
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Графика 7: Можете ли да посочите някакви други предимства на територията от 

гледна точка на планиране? 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

 

Таблица 9: Можете ли да посочите някакви недостатъци на територията от гледна 

точка на планиране? 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 
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2.2.4. Основни изводи  

Като цяло може да се направи следното обобщение за икономическия облик и ситуация 

в общината: 

. 

- Над 90% от предприятията в общината са микрофирми с персонал до 9 души, 

като тенденцията за увеличаване на техния дял е постоянна от 2007 г. 

Намаляването дела на малките и средни фирми за сметка на микрофирмите, 

които оперират предимно в сферата на дребната търговия и услуги, е 

неблагоприятна тенденция, отразяваща трудностите пред малките и средните 

икономически оператори в последните няколко години, довели до значително 

намаляване на броя им. Многобройните микрофирми с по 1-3 заети лица  не 

генерират трайна и структуроопределяща икономическа активност и заетост на 

територията и са относително по-силно застрашени от фалити;  

- Един от определящите за икономическия облик на общината икономически 

сектори е секторът „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили 

и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството“, в който са заети 

близо 1/3 (27%) от всички заети и се реализират над половината от нетните 

приходи от продажби на територията; 

- Друг важен за територията сектор е секторът на преработвателната 

промишленост, който осигурява заетост на най-голям брой лица към 2011 г. и 

съдържа перспектива за развитие на реална икономика на територията с оглед 

нейните ресурси, което се отразява и в нарастването на броя на единиците в 

този сектор в разглеждания период. Тревога буди обаче фактът, че в сектора 

очевидно се изпитват затруднения с оглед намаляване на продукцията и 

приходите от продажби. 

- Наблюдава се съществено развитие в сектора на земеделието, където 

нарастването по различните показатели е най-голямо в относителни стойности. 

Територията разполага със значителни обективни ресурси за развитие на 

земеделие и в тази връзка секторът се разглежда като перспективен, въпреки че 

на този етап не осигурява значителна продукция, приходи и заетост, а 

разходите за възнаграждения на заето лице са изключително ниски. 

- Сектор „Транспорт, складиране и съобщения“, на който се възлагат големи 

очаквания с оглед разположението на територията, показва стабилна тенденция 

на спад в периода 2007-2011 г. 

- Не са налице обективни предпоставки за развитието на туризъм в община 

Божурище. В същото време може да се предприемат мерки за насърчаване на 

отделни рекреационни дейности, за които вече съществуват условия и бази, 
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като се използва близостта на столицата за привличане на посетители за 

еднодневни/краткосрочни посещения. Това може да косвено да 

облагодетелства в известна степен и микрофирмите в областта на търговията и 

услугите, от които е зависимо населението на територията. 

- От гледна точка на доходите ситуацията в общината е относително 

благоприятна на фона на средното за страната. Това обаче е недостатъчно с 

оглед близостта на столицата и логичното съизмерване на населението с 

населението на столичния град. В допълнение, се наблюдава и тревожна 

тенденция на намаляване на доходите в годините от средата на разглеждания 

период насам. Пенсиите за фактор за формиране на доходите на домакинствата 

в също толкова голяма степен, колкото и приходите от труд (заплати и 

собствен бизнес). Налице са и голям брой домакинства (около 1/3), които 

допълват доходите си чрез събиране и продажба на природни продукти. 

Последното предполага по-задълбочено проучване и евентуално формулиране 

на мерки в тази насока. 

- Визията на населението в общината относно икономическото развитие и 

перспективните сектори е в голяма степен в унисон с обективните 

предпоставки, установени за територията. Като най-перспективни отрасли се 

разглеждат промишлеността и земеделието; като основни ресурси за развитие и 

предимства се разглеждат разположението, природните дадености, земята. 

Като цяло, общото съответствие на обществената визия с обективните условия 

е важна предпоставка за приемането и припознаването на един планиращ 

документ от населението. Полезни ще бъдат действия, насочени към 

повишаване на информираността на населението във връзка с отделни аспекти, 

в които визията не съвпада с обективни обстоятелства, с оглед намаляване на 

нереалични за територията или за конкретния период очаквания (напр. в 

областта на туризма и транспорта). 
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2.3 СОЦИАЛНА СФЕРА  
 

2.3.1. Основни демографски характеристики на населението  

 

Основна демографска характеристика за община Божурище е трайната тенденция за 

увеличаване на населението в периода от 2007 до 2011 г. за сметка на механичен 

прираст (заселвания в общината). За разглеждания период броят на населението е 

нараснал с 642 души, достигайки 8473 души през 2011 г., а гъстотата на населението се 

е увеличила с  4,4 пункта до 59.3 души на кв.км. Това е по-ниско от средното за 

страната, но прави общината относително гъсто населена на фона на средното за 

областта (35,5 души на кв.км.). Тенденцията за увеличаване броя на населението е 

обратна на тази в областта като цяло, и може да се обясни с непосредствената близост 

на територията до София. 

По отношение на прираста на населението в територията се наблюдава значително 

увеличаване на механичния прираст, който от 66 души през 2007 г., през 2010 вече е 

257 души (почти 4 пъти повече). Респективно намаляват близо 2 пъти отрицателните 

стойности на естествения прираст: от -102 през 2007 на -56 през 2010 г.  

 

Населението се е увеличило както в общинския център гр. Божурище, така и в селата от 

територията, като в относителни дялове селското население като цяло във всички села 

се е увеличило дори повече от градското и към 2011 г. съотношението е 66,3% градско 

население и 36,7% селско население. В абсолютни стойности с най-голям брой хора се 

е увеличило населението в гр. Божурище (+369 души) и с. Гурмазово (+163 души). По-

малките и по-отдалечените села в общината обаче като цяло се обезлюдяват и имат 

затихващи функции – Златуша, Росоман, Мала Раковица и Делян, с население за 2011 г. 

съответно 100, 29, 2 и 23 души. 

 

Населението на община Божурище като цяло е застаряло (лицата над 60 г. са повече от 

15% и тези над 65 г. – повече от 10% от населението). Възрастовата структура е от 

регресивен тип  – лицата във възрастовата група 0-14 г. съставляват под 20% от общия 

брой на населението, а тези над 50 години – повече от 30%. Коефициентът на 

възрастова зависимост е 51% (лицата в зависимите възрасти 0-14 и 65+ към 100 души 

от „независимите“ възрасти 15-64) 
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Закономерно с оглед нарастването на броя на населението за разглеждания период тези 

възрастови съотношения слабо слабо са се променили в благоприятна посока – броят на 

лицата под и във трудоспособна възраст малко се е увеличил за сметка на тези над 

трудоспособна възраст, а коефициенът на възрастова зависимост има слабо намаление 

в сравнение с 2007 г. Все още обаче тези съотношения остава неблагоприятни в 

сравнение със ситуацията в Софийска област като цяло и в страната. Делът на 

населението над трудоспособна възраст е по-висок в Божурище и това се отразява и в 

структурата на социалния статус и доходите на населението.   

 

 

Таблица 10: Население в община Божурище и Софийска област през 2007 и 2011 г. 

общо и по пол 
 Общо брой Мъже Жени 

 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Софийска област 256 511 247489 125 388 121 860 131 123 125 629 

Община Божурище 7 831 8473 3 782 4 129 4 049 4 344 

Източник: НСИ 

 

Таблица 11: Естествен и механичен прираст на населението в община Божурище 

 Естествен прираст Механичен прираст 

2007 - 102 66 

2010 - 56 257 

Източник: НСИ 

Таблица12: Население в община Божурище през 2011 г. по тип населено място 

 2007 2011 

Град 5 250 (67,0%) 5 619 (66,3) 

Село 2 581 (33,0%) 2 854 (36,7) 

Източник: НСИ 
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Таблица 13: Население в община Божурище през 2011 г. по населени места 

Населено място Население 

брой 2007 

Население 

брой 2011 

Ръст 

гр. Божурище 5 250 5619 +369 

с.Пролеша 649 678 +29 

с. Хераково 629 660 +31 

с. Храбърско 578 602 +24 

с. Гурмазово 294 457 +163 

с. Пожарево 264 303 +39 

с. Златуша 108 100 -8 

с. Росоман 37 29 -8 

с. Делян 16 23 +7 

с. Мала Раковица 6 2 -4 

Общо 7831 8473  

Източник: НСИ 

 

Таблица 14: Разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст 

през 2007 и 2011 г. 
 Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст 

 Брой % от 

населението 

Брой % от 

населението 

Брой % от 

населението 

2007 973 12,4 4 641 59,3 2 217 28,3 

2011 1 140 13,5 5 047 59,6 2 286 27,0 

Източник: НСИ 

 

Таблица 15: Разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст 

през 2011 г. в община Божурище, Софийска област и страната 
% Под трудоспособна 

възраст - % 

В трудоспособна 

възраст - % 

Над трудоспособна 

възраст - % 

Божурище 13,5 59,6 27,0 

Софийска област 14,4 59,8 25,8 

Страната 14,1 62,2 23,7 

Източник: НСИ 
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Таблица 16: Коефициент на възрастова зависимост (брой на лицата в зависимите 

възрасти 0-14; 65+ на 100 души от „независимите“ възрасти 15-64) 
 0-14, 65+/15-64 

2007 51,7 

2011 51,0 

Източник: НСИ 

Таблица 17: Население в община Божурище през 2011 г. по възраст 

Възраст Население 

брой 

% от 

населението 

0-14 1073 12,6 

15-19 384 4,5 

20-29 857 10,1 

30-39 1356 16,0 

40-49 1208 14,3 

50-59 1110 13,1 

60-84 2323 27,4 

85+ 162 1,9 

Общо 8473 100 

Източник: НСИ 

 

2.3.2. Заетост и безработица 

 

По данни на Агенция по заетостта (АЗ) коефициентът  на икономическа активност в 

община Божурище през 2011 г. е 42,5%, което е малко по-високо от същия индикатор за 

Софийска област като цяло (41,7%), но значително по-неблагоприятна стойност от тази 

за страната (52,5%).  

Безработицата през 2011 г. е 4,10%, на фона на 9,86 за областта като цяло и 10,4 за 

страната. Това е най-ниската стойност от всички общини в областта. За периода 2008-

2011 г. в община Божурище е налице благоприятна тенденция на намаляване на 

безработицата - от 5,67% в началото на периода на 4,1% в края му.  

Характерно е обаче, че много голяма част от работещите не работят на територията на 

общината. Според данните на НСИ от преброяването през 2011 г. едва малко над 

половината - 50,4% от заетите лица от община Божурище, са лица, които живеят и 

работят в едно и също населено място или работят в друго населено място на същата 

община. 48,2% са тези, които работят в друга област, като за огромната част от тази 
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група може с голяма степен на достоверност да се предположи, че става въпрос за 

столицата. 

В същото време, съгласно данните от проведеното представително изследване, близо 

половината от работещите от територията (46,7%) изпитват субективно усещане за 

риск от загуба на работното място, което не е изненадващо на фона на общите ефекти 

от икономическата криза и динамиката на трудовия пазар. Все пак 1/5 смятат, че 

настоящата им работа е сигурна, а 1/3 не могат да преценят. 

Таблица 18: Икономически активни лица, безработни и равнище на безработица, 

община Божурище, 2008-2011 

 Икономически 

активни лица 

(бр.) 

Регистрирани 

безработни 

(бр.) 

Регистрирани 

безработни до 

29 г. вкл. (бр.) 

Регистрирани 

безработни с 

регистрация > 

1 година (бр.) 

Равнище на 

безработица 

(%) 

2008 3 605 204 20 109 5,67 

2009 3 605 215 29 73 5,96 

2010 3 605 174 24 44 4,83 

2011 3 605 138 25 30 4,10 

Източник: Агенция по заетостта 

Таблица 19: Икономически активни лица, безработни и равнище на безработица, 

община Божурище, 2008-2011 

 Икономически 

активни лица  

(бр.) 

Регистрирани 

безработни (% 

от 

икономически 

активните 

лица) 

Регистрирани 

безработни до 

29 г. вкл. (% от 

регистриранит

е безработни) 

Регистрирани 

безработни с 

регистрация > 

от 1 година (% 

от 

регистриранит

е безработни) 

Равнище на 

безработица 

(%) 

Софийска област 103 175 10 177 31,8% 35,7% 9,86% 

Община Божурище 3 605 138 18,1% 21,7% 4,00% 

Източник: Агенция по заетостта 
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Графика 8: субективна сигурност за работното място (база лица, посочили, че 

работят) 

 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище, 2013 г. 

 

2.3.3. Миграционни нагласи на населението 

 

Както показват представените демографски данни, през последните години 

тенденцията за община Божурище е към нарастване на механичния прираст на 

населението, т.е. броят на заселванията в общината надвишава броя на изселванията. 

Регистрираните нагласи в проведеното социологическо изследване сред населението в 

общината общо взето кореспондират на тази обективна тенденция. По-голямата част от 

жителите на община Божурище – 82,8%, заявяват, че планират да останат в населеното 

място, където живеят в момента. Все пак има един немалък дял от между 1/10 и 1/5, 

които планират да напуснат община Божурище. Тази група е почти поравно разделена 

между планове за преместване в София и планове за емиграция в чужбина, като 

преобладават планиращите да се преместят в столицата. Делът на планиращите да 

останат в населеното място, където живеят обаче, е сред относително най-високите 

сред общините в областта, като общо за областта този дял е с 10% по нисък (73,7).  

Настоящата 
ми работа е 
сигурна; 20 

Има риск да 
остана без 

работа; 46,7 

Не мога да 
преценя; 33,3 
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Графика 9: Миграционни нагласи на населението в община Божурище

 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище, 2013 г. 

 

2.3.4. Жилищна осигуреност 

 

Жилищният фонд в община Божурище по данни на НСИ от проведеното преброяване 

през 2011 г. включва 5699 сгради и 6905 жилища, като преобладаващата част от тях 

(95-100%) – частна собственост. Най-голям е делът на сградите, построени в периода 

1970-1990 г. – 56,7%. Най-старите сгради, построени преди 1950 г., са 6,7%. 1/4 от 

жилищните сгради в общината са нови – построени след 1990 г. Близо 80% от 

жилищните сгради на територията са тухлени, а малко над 1/10 – стоманобетонни. 

 

В периода от 2007 г. като цяло броят на жилищните сгради и жилищата, респективно 

полезната площ, са се увеличили, леко изоставайки обаче от тенденциите за 

увеличаване на населението. Така броят на жилилищата на 1000 души от населението 

от 854 през 2007 г. е намалял на 844 през 2010 г., като средният брой лица на едно 

жилище отбелязва съвсем слабо увеличение от 1,17 на 1,18.  

 

  

Планирам да 
остана в 

населеното 
място, където 

живея; 82,8 

Планирам да се 
преместя в 
общинския 
център; 1,7 

Планирам да се 
преместя на 

друго място / 
София; 8,6 

Планирам да 
напусна 

страната; 6,9 
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Таблица 20: Жилищни сгради по периоди на построяване към 2011 г. 

 Общо До края 

на 1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980-

1989 

1990-

1999 

2000-

2011 

Сгради 5699 377 397 903 1192 1438 734 658 

Жилища 6905 414 413 1082 1750 1660 873 713 

Източник: НСИ 

Таблица 21: Жилищни сгради полезна площ общо и по вид 
  Полезна площ – кв.м. 

 Общо Стоманобетонни Тухлени Други 

2007 5 463 654 4 245 564 

2010 5 543 731 4 248 564 

Източник: НСИ 

Таблица 22: Площ на жилищата  
  Полезна площ – кв.м. 

 Общо Жилищна Спомагателна Площ на кухни 

2007 418 306 287 556 69 658 61 092 

2010 436 652 299 805 72 837 64 010 

Източник: НСИ 

Таблица 23: Жилища по брой на стаите 
 Общо Жилища по брой на стаите Жилища на 

1000 д. от 

населението 

Среден брой 

лица на 1 ж-ще 
1-ст. 2-ст. 3-ст. 4-ст. 5-ст. 6+ 

ст. 

2007 6 690 739 2 097 2 089 1 083 452 230 854 1,17 

2010 6 863 746 2 164 2 166 1 101 452 234  844 1,18 

Източник: НСИ 

2.3.4. Здравеопазване 

 

По данни на НСИ към 2010 г. на територията на община Божурище не е налично нито 

едно болнично заведение. Съществуват едно лечебно заведение за извънболнична 

помощ и една лаборатория. В общината работят 11 лекари, от които 5 – 

общопрактикуващи, 4 стоматолози и 8 специалисти по здравни грижи. В сравнение с 

2007 г. с по едно лице са се увеличили лекарите и стоматолозите. 
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Детските ясли са 2 броя, с капацитет от 43 места и 47 деца, с което се установява  

тенденция от 2007 г. за недостиг на места в детските ясли. 

 

2.3.5. Социални програми, услуги и дейности 
 

Обслужването на жителите в сферата на социалното подпомагане се осъществява от 

местно подразделение на ДСП – Костинброд.  

Осигурено е извършването на домашен социален патронаж, който обслужва 91 души.  

От 2008 г. в с. Гурмазово се предоставя социална услуга „защитено жилище“ – дом за 

младежи, напуснали институциите поради навършване на пълнолетие, от която се 

ползват лица извън територията на общината. 

В общината функционира и млечна кухня, която има 41 потребители. 

По проект, финансиран от ОПЧР на пет души (4 деца с увреждания и един вързастен) 

са осигурени лични асистенти. 

2.3.6. Образование 
 

В община Божурище преобладават лицата със средно образование – 51,7% от 

населението на 7 и повече години. Броят на висшистите е относително висок - 17,4% 

при  12,3 за областта като цяло и 19,6 за страната. Установените неграмотни лица са 21 

души. 

 

По данни на НСИ към 2010 г. в община Божурище има 2 целодневни детски градини с 

24 детски учителя, като и двете се намират в общинския център гр. Божурище. Броят на 

децата в детските градини се е увеличил от 262 през 2007 г. на 328 през 2010. 

Основното и средното образование е застъпено с 2 общообразователни училища с 53 

преподаватели (с един по-малко в сравнение с 2007 г.) и 639 ученика (с 27 по-малко в 

сравнение с 2007 г.) – едно СОУ в гр. Божурище и едно ОУ в с. Хераково. 
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Таблица 24: Население на 7 и повече години по степен на образование 

Образование % 

Средно 51,7 

Основно 21,8 

Висше 17,4 

Начално 5,0 

Незавършено начално 3,8 

Никога 

непосещавалиучилище 

0,2 

Дете (навършили 7 г., които 

още не са тръгнали на 

училище) 

0,2 

Източник: НСИ 

 

2.3.7. Ползване на интернет 

По данни на НСИ от проведеното преброяване с компютър разполагат 24% от 

жилищата на територията на община Божурище и 21,4% имат достъп до интернет. Тези 

дялове са малко по-високи от средното за областта (респективно 20,3 и 19,1% от 

жилищата), но доста по-ниски от общото за страната (32% и 30,1%). 

Общо 3815 лица в град Божурище (68%) и 1291 лица в селата на общината (45%) имат 

достъп до интернет в жилището си. 

Резултатите от проведеното изследване сред населението в общината кореспондират с 

горните данни. При 60,3% в общината като цяло имащи достъп до интернет в 

жилищата си, 53,5% от анкетираните посочват, че ползват интернет редовно или 

понякога.  
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Графика 10: Ползване на интернет

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

 

2.3.8. Култура, спорт и отдих 
 

Близостта до София до голяма степен обуславя липсата на такива културни обекти като 

театри, музеи и др. Културната инфраструктура е представена основно от читалищата в 

гр. Божурище и селата Хераково, Храбърско, Пролеша и Пожарево. Читалището в гр. 

Божурище е цялостно ремонтирано. Библиотеките на читалищата в гр. Божурище и с. 

Хераково са одобрени за етап 2009 на проект „Глобални библиотеки“ за осигуряване на 

информационно и телекомуникационно оборудване и интернет връзка. 

В общината функционира общински детски танцов ансамбъл с участия в местни, 

национални и международни културни дейности. Съществува и детска вокална група. 

В сътрудничество с неправитеслтвения сектор се провеждат творчески работилници, 

провеждат дейности школи по танции клубове по интереси. 

В гр. Божурище е разкрит е клуб на пенсионера, извършени са ремонти на помещения 

за клуб на пенсионера в селата Хераково, Храбърско и Гурмазово. 

От голямо значение за развитието на спорта в общината е реконструираната конна база. 

В нея се провеждат събития от календата на Българска федерация конен спорт, както и 

се организират уроци и занимания по езда за частни лица и деца. На територията на 

общината също така функционират спортни клубове в различни спортове. През 2009 г. 

е изграден и обзаведен физкултурен салон и са монтирани баскетболни кошове. 

Редовно; 48,3 

Понякога; 5,2 

Не ползвам 
изобщо; 46,6 
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2.3.9. Нагласи и визия на населението по отношение социалната сфера   

 

Анализът на данните от проведеното изследване сред населението в община Божурище 

показва, че напълно очаквано и закономерно проблемите, свързани със застарялото 

население и недостига на работни места на територията на общината, са главните 

проблеми в социалната сфера, които се идентифицират от жителите на общината. На 

по-конкретно ниво като основен проблем и приоритет се очертават дефицитите на 

здравната инфраструктура (напр. липса на болница, звено за спешна помощ). 

Здравеопазването се посочва като област, на която трябва да се обърне внимание, наред 

с по-общите препоръки за създаване на условия за повече работни места и привличане 

на повече средства от европейските фондове. 

 

Развитието на спорта и културата от своя страна се посочват като едно от постиженията 

в развитието на общината, които са се отразили благоприятно върху развитието и 

качеството на живот на нейната територия. 

 

2.3.10. Основни изводи  

- Броят на населението на общината има трайна тенденция към нарастване, 

изключително за сметка на механичен прираст.  Позитивен факт е наличието на 

живи и развиващи се села в равнинната част на територията, които в значителна 

степен са увеличили своите жители. В същото време възрастовата структура на 

населението остава неблагоприятна, населението е застаряло, което се отразява 

негативно на бъдещото възпроизводство на работната сила и на структурата и 

размера на доходите. 

- Община Божурище има най-ниска стойност на коефициента на безработица в 

цялата област – 4%. Като цяло от гледна точка на заетост и безработица 

ситуацията в общината е благоприятна на фона на областта и неблагоприятна в 

сравнение с показателите за страната като цяло. Решаващо за ниския брой 

безработни е разположението на територията в непосредствена близост до 

столицата, тъй като вероятно около половината от заетите работят в София. 

- От гледна точка на жилищна осигуреност ситуацията в общината е относително 

благоприятна, като средният брой лица на едно жилище е 1,18. Собствеността на 

близо 100% от жилищните сгради е частма. Преобладават тухлените сгради, 

повечето строени в периода 1970-1990; ¼ от жилищните сгради са строени след 

1990 г. 

- Здравеопазването се очертава като приоритетен въпрос за общината, който има 

тенденция да се идентифицира като такъв и от общественото мнение. 

Територията не е достатъчно добре покрита със здравни услуги.  Въпреки 
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близостта до София, е налице усещане за риск от липсата на болнична и спешна 

помощ на местно ниво. Регистрира се и недостиг на места в детските ясли. 

- Социалните услуги и дейности са добре застъпени, осигурява се домашен 

социален патронаж и млечна кухня, лични асистенти за нуждаещи се по проект 

по ОПЧР. 

- Образователната инфраструктура изпитва дефицити, свързани с местата в 

детските градини и липсата на детски градини и училища в повечето от селата, 

където няма достатъчно на брой деца. Потребностите се покриват относително 

добре с инфраструктурата в общинския център и косвено за средното 

образование – близостта до София.  

- 60% от жителите на общината имат достъп до интернет в жилищата си и 54% 

посочват, че ползват интернет редовно или понякога. 

- На територията на общината се развиват множество културни и спортни 

дейности. Това се очертава като едно от постиженията в развитието на 

общината, които са се отразили благоприятно върху развитието и качеството на 

живот на нейната територия. 

2.4 ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ 
 

2.4.1. Пътна мрежа и транспортна инфраструктура 
 

По данни от общинската администрация пътищата в общината са с дължина 26,750 

км.и  включват: 

1. SFO1400-/ІІ-81/Костинброд-Граница-общ.(Костинброд-Божурище)-Пролеша-

Хераково/SFO3024/, с дължина 4.6 км 

2. SFO2020-/ І-8 /Божурище-Граница общ.(Божурище-София,район Връбница) 

/І –8/, с дължина 3.25 км. 

3. SFO2021-/І-8/-Храбърско, с дължина 4.5 км. 

4. SFO2022-/І-8/-Белица, с дължина 2.0 км. 

5. SFO3024-/І-8/-Бобен – Хераково / SFO1400 /, с дължина 2.8 км. 

6. SFO3025-/ SFO3023 /- мах.Старо село- / SFO2021/, с дължина 2.5 км. 

7. SFO3026-/ІІІ-638/Златуша - Мала Раковица, с дължина 4.0 км. 

8. SFO3027-/І-8, Сливница – Божурище/-мах.Черна бара, с дължина 0.4 км. 

9. SFO3214-/І-8/- Драгоман-Граница общ.(Драгоман-Сливница)-Сливница- 

Граница общ.(Сливница – Божурище)-Драгоман-/ SFO2021/ с дължина 2.7км. 
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Общинската пътна и улична мрежа в община Божурище все още като цяло е в 

относително лошо състояние. 

В периода са изпълнявани частични ремонти от асфалтови кръпки по селата и гр. 

Божурище с общински бюджетни средства. Реконструкция на общинските пътища е 

изпълнявана със средства от Републикански бюджет. По линия на текущи ремонти е 

извършено чакълиране на улично легло на нови улици. По данни от справка на 

общинската администрация за периода 2007-2011 са извършени общо:   

- Текущ ремонт на улици без трайна настилка - 286 043 лв.   

- Направа асфалтови кръпки - 785 315 лв. 

- Основен ремонт на общински път мах. Бобен - с. Хераково - 74465 лв.  

- Основен ремонт на общ.път за с.Храбърско – 79 158 лв. 

- Реконструкция на общ път с.Пролеша - с. Хераково - 52999 лв. 

 

По отношение на транспортната инфраструктура в периода са извършени дейности по 

поставяне на пътни знаци, гумени ограничители, табели и маркировка. Одобрени са 

автобусни линии и разписания по републиканската транспортна схема за връзка между 

селата и с гр. София. От основно значение е автобусна линия 54, част от схемата на 

столичния градски транспорт, която осигурява необходимите всекидневни връзки 

между гр. Божурище и гр. София. Тази връзка се осъществява в допълнение и от частна 

фирма, която поддържа превози с микробуси. 

2.4.2. Водоснабдителна мрежа  
 

По данни на НСИ 99,7% от населението на община Божурище е водоснабдено. 

Водоснабдителната мрежа на много места обаче е амортизирана и се нуждае от 

реконструкция и ремонт. За целта в периода са изготвяни проекти, които обаче не са 

получили финансиране от ПРСР и ПУДООС. С местен бюджет са извършени ремонти 

на водопроводи в с. Хераково, с. Пролеша. Необходимо е в по-голяма степен и по-

успешно да се използват възможностите до финансиране със средства от европейските 

фондове. 

2.4.3. Телекомуникационна и съобщителна  мрежа  

Всички населени места от общината са телефонизирани. Налице е добро покритие от 

GSM операторите. През общината минава оптичният кабел към Република Сърбия и 

Западна Европа. Съществува възможност за достъп до интернет на жилищата в 

населените места в общината, като на някои места тези възможности са относително 

по-ограничени до достъп чрез мобилни оператори. 
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2.4.4. Енергийна мрежа  

Всички населени места от общината са електроснабдени, като мрежата е в добро 

състояние. Важно предимство за територията е относително развитото газоснабдяване в 

гр. Божурище, започнало още през 1999 г. Изградената газопреносната мрежа е с 

дължина над 20 км., битовите консуматори – над 1000, осигурено е газоснабдяване на 

производствени структури, търговски и обществени сгради. 

2.4.5. Сметосъбиране 

 

Над 98% от населението в общината е обхванато от системата за сметосъбиране. 

Обслужват се всички населени места, с изключение на с. Мала Раковица и няколко 

махали и вилни зони. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва на база 

концесионен договор.  

2.4.6. Благоустройство и обновяване на населените места  
 

В периода е извършено обновяване на централната градска част в гр. Божурище, 

паркове, детски площадки и градини, обновяване на публични сгради (училища, детски 

градини, административни сгради) и подобряване на достъпа до различни в гр. 

Божурище и в селата от общината. Обновяването и благоустрояването се отчитат от 

местното мнение като важен напредък за подобряване на живота на територията. 

2.4.7. Нагласи и очаквания на населението по отношение на инфраструктурата 

Анализът на данните от проведеното изследване сред населението в община Божурище 

показва, че благоустройството и извършените ремонти по водопроводната мрежа се 

отчитат като основни постижения за територията. В същото време обаче най-значим 

дял от анкетираните лица посочват различни инфраструктурни проблеми като 

основните проблеми, които остават нерешени – най-често проблеми, свързани със 

сметосъбирането и сметоизвозването, лошото състояние на водопроводната мрежа, 

състоянието на пътищата и улиците. Идентифицираните проблеми с отпадъците 

вероятно се дължат на липсата на обслужване на високо ниво в някои махали и влини 

зони, както и преходния период преди влизането в действие на регионалната система. 

Може да се каже, че подобряването на инфраструктурата следва да остане един от 

основните приоритети в бъдещите етапи на планиране. 
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Таблица 25: Според вас, кое е най-голямото постижение в развитието на Вашата 

община за периода от 2007г. досега? (броят на процентите надхвърля 100, тъй като 

запитаните са давали повече от един отговор)  

Благоустройство 42,9 

Спортът се развива 25,0 

Водоснабдяването  14,3 

Култура 12,5 

Чистота 12,5 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

Таблица 26: А кои важни проблеми остават нерешени?  

Техническа инфраструктура (38,3%) 

Проблеми със сметосъбиране / ТБО 14,3 

Лошо състояние на водопроводна мрежа 9,6 

Състояние на пътища 4,8 

Състояние на уличната мрежа 4,8 

Канализация и пречистване на отпадъчни води 4,8 

Общосоциални и икономически проблеми (33,4%) 

Няма хора/кадри/млади 23,8 

Няма икономическа дейност/предприятия/работа 4,8 

Няма административен капацитет 4,8 

Социална инфраструктура (9,5%) 

Здравеопазване  9,5 

Ред и сигурност (4,8%) 

Полицейски участък 4,8 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

Таблица 27: Можете ли да посочите конкретни проекти от изпълнението на ОПР, 

резултатите от които са се отразили благоприятно върху развитието на общината 

и качеството на живот в общината? (броят на процентите надхвърля 100, тъй като 

запитаните са давали повече от един отговор) 

Реконструкция на детска градина 30,8 

Развитие на спорт/ спортни съоръжения 30,8 

Водопровод 23,1 

Социален асистент 7,7 

Канализация 7,7 

Благоустройство /градинки/паркове 7,7 

Развитие на културно-исторически обекти 7,7 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 
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2.4.7.  Основни изводи 

- Общинската пътна и улична мрежа в община Божурище все още като цяло е в 

относително лошо състояние. В периода е осъществена реконструкция на част 

от общинските пътища както и частични ремонти от асфалтови кръпки в 

населените места от общината. Необходими са по-нататъшни усилия в 

осигуряването на средства за продължаваща реконструкция на пътища и улици. 

- Почти цялото население на община Божурище е водоснабдено, но 

водоснабдителната мрежа на много места е амортизирана и се нуждае от 

реконструкция и ремонт. Необходимо е в по-голяма степен и по-успешно да се 

използват възможностите до финансиране със средства от европейските 

фондове в тази насока. 

- Нивото на телекомуникациите и съобщителната мрежа е добро. 

- Всички населени места от общината са електроснабдени, като мрежата е в 

добро състояние. Важно предимство за територията е развитото 

газоснабдяване. 

- По-голямата част от населението и населените места се обслужват от системата 

за сметосъбиране, с изключение на някои махали и вилни зони. 

- Основно постижение за територията в изминалия период, което се припознава 

и от местното население, са извършените дейности за благоустройство и 

обновяване на населените места. Безпорно усилията в тази насока трябва да 

продължат, но очакванията на местното население за вбъдеще са фокусирани в 

по-голяма степен върху други аспекти, свързани с посочените по-горе 

проблеми. 

2.5 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  
 

Община Божурище има Общинска програма за опазване на околната среда 2008-2012 

г., приета с решение № 103/18.12.2008 г. от Общинския съвет. 

Разходите за възстановяване и опазване на околната среда достигат през 2007 г. 478 000 

лв. по данни на НСИ, което представлява почти четворно нарастване в сравнение с 

предходната година. Най-големи са включените в тази сума разходи за опазване на 

водите, които представляват 80% от всички разходи за околна среда. Най-голямо пък е 

относителното нарастване при разходите за управление на отпадъци, които са се 

увеличили от 2 на 47 хил. лв. или 47 пъти. 

  



 

Този документ е създаден в рамките на проект «Партньори за по-добра местна и регионална политика” в изпълнение на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация на Софийска област  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 

40 
 

2.5.1. Канализационна мрежа 

 

Канализационна мрежа в общината не е изградена напълно в населените места в 

общината, а съществуващите участъци се нуждаят от рехабилитация. По данни на НСИ 

за 2007 г. делът на канализираното население е 66,9%. Няма пречиствателна станция за 

отпадъчни води. Отпадъчните води се заустват към речни корита и дерета. 

За подобряване на състоянието в този аспект  в периода са изготвяни проекти, които 

обаче не са получили финансиране от ПРСР и ПУДООС. Необходимо е в по-голяма 

степен и по-успешно да се използват възможностите до финансиране със средства от 

европейските фондове и националния бюджет за рехабилитация и доизграждане на 

канализацията и завършване на процеса по изграждането на ПСОВ. 

2.5.2. Води 
 

Общината не е богата на водни ресурси. През територията протичат реките Беличка и р. 

Гурмазовска. Има изградени 3 микроязовира, намиращи се в землищата на селата 

Хераково, Храбърско и Пожарево, чиито води  се използват основно за напояване на 

близкоразположените селскостопански земи. В двете реки се заустват е непречистените 

отпадъчни води от населените места, през които преминават. Същите реки дренират 

подземните води от територията на Общината, като само при много обилни дъждове 

речните води подхранват подземните води от терасите на реките. Нивото на 

подземните води  на територията на Общината е от 5.5м до 10 м.  

Водите на многобройните построени кладенци в населените места и вилните зони се 

използват за питейни нужди и напояване.  

Водоснабдяването се осъществява посредством сондажни кладенци, помпени станции и 

каптажи с напорни резервоари. Доставената вода на човек от населението за 2010 г. по 

данни на НСИ е 134 л./ч./д., което е почти идентично на нивата за страната като цяло 

(135 л./ч./д.) и малко по-високо от средното за областта (119 л./ч./д.). От тази вода 85% 

е използвана от домакинствата при 72% за страната и 75% за областта  

 

Таблица 28: Доставена вода на човек 

 Доставена вода на 

човек 

В т.ч. за домакинствата 

 л/ч/д л/ч/д % от цялото 

к-во 

2007 125 104 83,2 

2010 134 114 85,1 

Източник: НСИ 
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Пресъхването и намаляването на дебита на някои водоизточници, особено в летния 

сезон, ползването на питейна вода за поливни нужди, загубите по водопреносната 

мрежа предизвикват проблеми, свързани с количеството на питейната вода. 

От гледна точка на качеството, са налице основания за тревога и необходимост за 

извършване на целенасочени изпитвания и контрол и осъществяване на мерки за 

намаляване на замърсяването. Проблемите са свързани преди всичко със статуса на 

канализационната мрежа и пречистването на отпадъчни води. Необходим е и 

продължаващ контрол за избягване директното заустване на производствени води от 

предприятия на територията. 

 

2.5.2. Управление на отпадъци 
 

В общината се наблюдава плавно нарастване на битовите отпадъци. По данни от 

общинската програма за управление на отпадъци количеството на депонираните битови 

отпадъци на общинското депо в с. Хераково за 2007 г. е 3020 т. (с малко над 300 т. 

повече от предходната година). Тази цифра кореспондира с данните на НСИ на ниво 

Софийска област за средното количество събрани битови отпадъци на човек на година 

(557 т.). Увеличаване на количеството се наблюдава и при промишлените отпадъци - по 

данни на ИАОС общообразуваните отпадъци в общината от собствена дейност от 

269  т. през 2007 г. са се увеличили до 448 т. (1,7 пъти) през 2010 г.  

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Божурище се 

извършва на база концесионен договор от фирма концесионер по утвърден от кмета на 

общината график, като са обхванати над 98% от населението. Отпадъците се депонират 

на общинското депо, което се намира в с. Хераково, местност „Кантон” и е с площ 30 

дка. 

През 2006 г. в гр. Божурище е въведена организация за разделно събиране на битовите 

отпадъци – хартия, пластмаса и стъкло. В системата за разделно събиране на отпадъци 

са включени и селата Гурмазово, Пролеша и Хераково. 

Основни мероприятия са прибутването, уплътняването и запръстяването на 

депонираните отпадъци в депото. Повторното използване и рециклирането обхваща 

относително малка част от генерираните твърди битови отпадъци. Интересът към 

рециклирането на строителни отпадъци също така е незначителен.  

Община Божурище има изготвена и приета “Общинска програма за управление на 

отпадъците”. 
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Основен приоритет на общината според програмата, въз основа на изискванията за 

привеждане в съответствие с европейската директива, е включването в регионалната 

система за управление на отпадъците и последващото затваряне и рекултивация на 

общинското депо. Община Божурище попада в регионално депо Костинброд, което 

предстои да бъде изградено и въведено в експлоатация. С оглед закъснението при 

изграждането му използването на общинското депо ще продължи след предвидените 

срокове. В разглеждания период община Божурище изготвя проект за рекултивация и 

закриване на депото в с. Хераково. 

Сред приоритетите на програмата са включени разширяване и подобряване на 

системата за разделно събиране на отпадъци, мерки за повишаване на осведомеността и 

намаляване на общото количество на отпадъците за депониране в съответствите с 

принципите на европейската директива (за сметка увеличаване преработването, 

рециклирането и повторната употреба), въвеждане/оптимизиране на системите за 

разделно събиране на опасни отпадъци, сторителни отпадъци, ИУМПС, едрогабаритни 

отпадъци от бита и др.; почистване на замърсени с отпадъци терени – общинска 

собственост. 

Бъдещата експлоатация на регионалното депо и осигуряването на финансиране за 

изпълнението на останалите посочени приоритети от Програмата са от ключово 

значение в следващите години за ситуацията в областта на управлението на отпадъците 

в общината. 

2.5.3. Защитени територии по ЗЗТ и места по НАТУРА 2000 

На територията на община Божурище не попадат защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените териротии (ЗЗТ). Една много малка част от територията на 

общината – 643,92 дка или 0,44%, разположена в землищата на селата Делян и Златуша, 

попада в рамките на защитена зона Мещица от от европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 с код BG0002101 (НСИ, 2013). Мястото се определя със световно 

значение за опазване на застрашения от изчезване на планетата ливаден дърдавец (Crex 

Crex). Уязвимостта на мястото е свързана най-вече с традиционните практики на 

ползване на ливадите и пасищата, като най-сериозните заплахи са косенето на ливадите 

през гнездовия период на ливадния дърдавец, както и превръщането им в обработваеми 

земи.  Промените в хидрологичния режим на района водят до промени във влажността 

на ливадите. Бракониерството е разпространена практика в района и предизвиква 

безпокойство и пряко унищожаване на птиците. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, 

BG0002101 Мещица).  
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2.5.4. Екологични проблеми, замърсявания и антропогенни въздействия 
 

Общото състояние на околната среда на територията на община Божурище може да се 

определи като относително добро, като не са налице много значителни замърсявания. 

Замърсяване на въздуха 

Град Божурище и населените места в Общината не са включени в Националната мрежа 

за мониторинг на въздуха. 

 

Основните източници на емисии от вредни вещества за община Божурище се формират 

от производствената дейност на фирмите, горивните инсталации с битов характер и 

емисиите от моторни превозни средства. Производствените структури, обществените и 

административни сгради и част от домакинствата са газифицирани, което съдейства за 

намаляването на вредни емисии във въздуха. На този етап по данни от общинската 

програма за опазване на околната среда на територията няма  производствени 

структури, заплащащи санкции за наднормени емисии от вредни вещества във въздуха. 

За 2007 г. в Божурище по данни на НСИ  не са установени емисии на серни оксиди, 

азотни оксиди, въглероден оксид, двуазотен оксид и амоняк. Установени са емисии на 

65,7 т. метан, който е парников газ, които могат да са  свързани с отопление на 

въглища, животновъдство и депониране на  отпадъци. Установени са и малки 

количества неметанови летливи органични съединения и въглероден диоксид 

(съитветно 0,9 тона и 0,1 т.) 

 

В сравнение с общото замърсяване на въздуха в страната и областта може да се каже, 

че състоянието е относително добро и въздухът в община Божурище е ненатоварен 

(под ПДК) през цялата година. 

Шумово замърсяване 

По информация на общината промишлените източници, разположени на територията 

на община Божурище, не са включени в утвърдения от МОСВ списък за контрол на 

шумови нива, поради което няма данни от проведени измервания на шума. В РИОСВ – 

София няма постъпили жалби и сигнали относно превишаване на шумовото ниво от 

дейността на промишлени източници на територията на община Божурище. За гр. 

Божурище основни източници на шумово натоварване са автотранспортът и 

промишлените предприятия. Няма данни за изготвени шумови карти на града. 
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Вредни лъчения и радиация 

По информация на общината не са установени Източници на вредни лъчения не са 

установени. В района не са разположени постоянни или временни пунктове за 

измерване на радиационния гама-фон, атмосферната радиоактивност и нейонизиращите 

лъчения. 

Състояние на почвите  

Условията на почвообразуване са обусловили наличието на излужени канелени почви, 

излужени канелени горски и излужени чернозем-смолници, като максималната 

податливост към ерозия е до 1.0 t/ha/y по данни на ИАОС. Рискът от водоплощна 

ерозия за територията е слаб (1-5 t/ha/y) за по-голямата част, на някои места – умерен 

(5-10 t/ha/y) и на отделни – умерен до висок (10-20 t/ha/y). Оценката на риска за ветрова 

ерозия е от без риск до много слаб риск. Под влияние на урбанизацията и 

промишлената дейност в голяма част от територията почвите са се трансформирали в 

антропогенни и са се изменили в отрицателна посока в сравнение с първоначалното им 

естествено състояние. 

Към 2010 г. няма установено по данни на ИАОС замърсяване на почвите с тежки 

метали на територията на общината над пределно допустимите количества. Основни 

причини за замърсяване на почвите в района са замърсяването с пестициди и 

наторяване от земеделието и замърсяване с отпадъци от нерегламентирано изхвърляне 

на битови, строителни и промишлени отпадъци. 

Енергийна ефективност 

По информация от общината в периода 2007-2010 г. общината е възложила 

извършването на обследвания за енергийна ефективност на всички сгради от 

образователната инфраструктура (6 сгради). Подготвен е проект по ОПРР за 

подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура и е 

подписан договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1,9 млн. лв. В проекта 

са включени дейности по топлоизолация на стени и покрив, подмяна на дограма, 

подмяна на отоплителна и осветителна инсталация и внедряване на ВЕИ – термопомпи. 

В допълнение са предприети действия по подмяна на дограмата на всички сгради – 

общинска собственост. Извършени са дейности за частична подмяна на улично 

осветление с енергоспестяващи осветителни тела. 

  



 

Този документ е създаден в рамките на проект «Партньори за по-добра местна и регионална политика” в изпълнение на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация на Софийска област  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 

45 
 

2.5.5. Общи изводи 

- Състоянието на канализационната система и пречистването на отпадъчните води 

са един от основните екологични проблеми на общината. Необходимо е в по-

голяма степен и по-успешно да се използват възможностите до финансиране със 

средства от европейските фондове и националния бюджет за рехабилитация и 

доизграждане на канализацията и завършване на процеса по изграждането на 

ПСОВ. 

- Общината не е богата на водни ресурси. Пресъхването и намаляването на дебита 

на някои водоизточници, особено в летния сезон, ползването на питейна вода за 

поливни нужди, загубите по водопреносната мрежа предизвикват проблеми, 

свързани с количеството на питейната вода. От гледна точка на качеството, са 

налице основания за тревога и необходимост за извършване на целенасочени 

изпитвания и контрол и осъществяване на мерки за намаляване на замърсяването. 

- От гледна точка на управление на отпадъците основен приоритет е завършването 

на процеса и ефективното включване в регионалната система, както и 

последващото закриване и рехабилитация на общинското депо. С оглед 

забавянето в изграждането на регионалното депо, експлоатацията на общинското 

депо продължава, което буди тревога във връзка със запълването на неговия 

капацитет, особено с оглед наблюдаваното увеличение на генерираните на 

територията отпадъци. Привеждането в съответствие с изискванията на 

европейското законодателство по отношение управлението на различните видове 

отпадъци също така е дейност, която ще изиска влагането на значителен ресурс. 

- На територията на община Божурище не попадат защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените териротии (ЗЗТ). Една много малка част - 0,44% от 

територията, разположена в землищата на селата Делян и Златуша, попада в 

рамките на защитена зона Мещица от от европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 за опазване на застрашения от изчезване ливаден дърдавец. 

- Общото състояние на околната среда на територията на община Божурище може 

да се определи като относително добро, като не са налице значителни екологични 

проблеми и замърсявания. 
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3. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ 

Актуализацията на SWOT анализа на община Божурище е извършена въз основа на 

изводите от актуализирания социално-икономически профил на общината чрез 

стратегически анализ за идентифициране на силните и слабите страни, възможностите 

и заплахите.  При извършване на експертната оценка и идентифициране на ключовите 

елементи в SWOT анализа са отчетени и оценките на анкетираните служители на 

общинските администрации и общински съветници, познаващи пряко местната 

ситуация и въвлечени в процесите на изготвяне и прилагане на планиращите 

документи. 

SWOT анализът на община Божурище е актуализиран в следните основни насоки: 

- Обобщение на идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи 

по сектори (демографско състояние, икономика, устройствено развитие, 

инфраструктурно развитие и др.) и изготвяне на единен интегриран SWOT 

анализ, обхващащ всички сфери и сектори. Значителен брой на 

идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи засягат повече 

от една област и обобщеният анализ улеснява интегрираното планиране  на 

развитието. 

- Премахване на елементи от SWOT анализа, които в процеса на преработка на 

социално-икономическия профил са се разкрили като неактуални. Например, 

анализът показва, че общината не разполага с достатъчно добри и конкуренти 

условия за развитие на туризъм, което е в унисон и с преценката на значителна 

част от анкетираните общински служители и съветници. Респективно, наличието 

на благоприятни условия за туризъм не присъства като силна страна в 

актуализирания SWOT анализ и др.  

- Формулиране и включване в SWOT анализа на нови елементи, чиято актуалност 

е била показана в процеса на актуализация на социално-икономическите 

профили, но не присъстват в оригиналния анализ – напр. застаряването на 

населението и относително високият дял на население в пенсионна  възраст, 

което влияе върху доходите и характера на наличните човешки ресурси като 

слаба страна, оползотворяване на неизползваните земеделски площи като 

възможност, влиянието на неблагорпиятна световна и национална икономическа 

конюнктура като заплаха и др. 

- Обобщаване на елементи, които навлизат в прекалено голяма конкретика, напр. 

непредоставяне на сграден фонд и терени от Министерство на отбраната, 

летището и др. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект «Партньори за по-добра местна и регионална политика” в изпълнение на Договор 

за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация на Софийска област  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган. 

47 
 

- Преглед и привеждане в съответствие с дефинициите на всеки от елементите на  

SWOT анализа – напр. заплахите по дефиниция представляват външни фактори, 

които не са под контрола на общината; публично-частните партньорства в 

голяма степен зависят от активността на общината и липсата им е неуместно да 

фигурира като заплаха. 

Силни страни Слаби страни 

- Разположение на общината в 

непосредствена  близост до столицата и 

на главен изход към ГКПП Калотина; 

добри и лесни транспортни и 

комуникационни връзки с гр. София.  

- Увеличаване на населението поради 

механичен прираст (заселвания) на 

територията. 

- Наличие на живи и развиващи се села на 

територията. 

- Ниска безработница (сред най-ниските 

стойности в областта). 

- Съществуващи работещи предприятия в 

сектора на преработващата 

промишленост 

- Развито газоснабдяване 

- Развита система на читалища, 

библиотеки, културни и спортни 

дейности 

- Чиста и запазена околна среда и земя  

 

- Застаряло население, висок дял на 

населението в пенсионна възраст, силна 

зависимост на доходите на домакинствата 

от пенсии. 

- Икономиката и доходите на населението в 

голяма степен са зависими от микрофирми 

от сектора на търговията и услугите. 

- Недостатъчна икономическа дейност на 

територията за осигуряване на работа на 

икономически активното население – 

голяма част от населението работи в София. 

- Ниски доходи, особено в сравнение с 

близко разположената столица. 

- Обезлюдяващи се и изчезващи села в 

югозападната част на територията 

- Амортизирана ВиК инфраструктура, липса 

на пречистване на отпадъчните води 

- Недостатъчно развита здравна 

инфраструктура – дефицити при обхващане 

на населението със здравни услуги, 

недостиг на места в детски ясли 

Възможности Заплахи 

- Развитие на земеделието – 

оползотворяване на неизползвани 

земеделски площи. 

- Разширяване на производството в 

съществуващите предприятия от 

преработващата промишленост. 

- Оползотворяване на неизползвани 

свободни терени, постройки и 

инфраструктура за привличане на 

- Продължаващо влияние на 

икономическата и финансова криза и по-

нататъшно намаляване на инвестициите 

и/или затваряне или фалити на 

предприятия. 

- Продължаващ спад в сектора на 

транспорта и складирането. 

- Намаляване на заселванията за сметка на 

други територии и спиране на 
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инвестиции. 

- Оползотворяване на благоприятното 

разположение на територията чрез по-

нататъшно развитие на транспорт, 

логистика и складиране. 

- Привличане на по-голям брой 

еднодневни посетители на територията 

на общината за рекреационни дейности. 

благоприятната тенденция на увеличаване 

дела на икономически активно население. 

- Административни проблеми, забавящи 

усвояването на средства от европейските 

фондове от страна на бенефициентите в 

общината. 

 

 

Графиката по-долу представлява визуализация на тежестта на всеки от дяловете на 

анализа. В координатна система са разположени силните и слабите страни и 

възможностите и заплахите. Стойностите по абсцисната ос са дефинирани въз основа 

на броя на слаби страни и заплахи, а по ординатната ос – на силни страни и 

възможности. В случая на община Божурище графиката е изместена в най-голяма 

степен към силните страни. 

 

 

 

  

Series1; Силни 
страни - S; 8 

Series1; Слаби 
страни  - W; 7 

Series1; 
Възможности 

- O; 5 

Series1; 
Заплахи - T; 4 
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4. ПРЕПОРЪКИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 

Общинският план за развитие е част от системата от документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие, разписани в чл. 9 т. 7 на ЗРР. 

Съгласно чл. 13, ал.1 на ЗРР, ОПР определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие на общината в съответствие с Областната стратегия за развитие. 

Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, отново подчертават необходимостта от съответствие на 

Стратегията за устойчиво интегрирано местно развитие в ОПР с Областната стратегия, 

както и с насоките за разработване на целите и приоритетите на ОПР, съдържащи се в 

същата.  

Актуализираната стратегия за устойчиво интегрирано местно развитие следва също 

така да отчита в максимална степен изискванията на прилаганите финансови 

инструменти към момента, с цел осигуряване на възможности за финансиране на 

проекти, които допринасят за изпълнение на приоритетите и целите. В тази връзка 

следва да се осигури съответствие на приоритетите на ОПР с приоритетите на 

Оперативните програми, по които са допустими бенефициенти от територията. 

При определянето/актуализацията на целите и приоритетите за развитие на общината 

задължително се отчитат и актуалната социално-икономическа ситуация в нейните 

различни аспекти, както и идентифицираните актуални силни и слаби страни на 

територията и външните възможности и заплахи, които могат да окажат влияние върху 

нейното развитие. Следва да бъде отчетена и концепцията за устройство на 

територията, приета с общия устройствен план на общината. 

Съгласно Методическите указания, при актуализиране на целите и приоритетите е 

необходимо да се прецени: 

 Кои от тях са актуални за момента – съобразени с портебностите на територията 

и актуалната ОСР, и/или валидни за следващия програмен период и респективно 

следва да останат; 

 Кои цели и приоритети намаляват или губят своята значимост – в този случай те 

следва или да отпаднат, или тяхната формулировка да се промени; 

 Какви нови цели и приоритети следва да бъдат включени 
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При формулирането на целите и приоритетите следва също така: 

 да бъдат реалистични за постигане в рамките на съответния програмен период; 

 в случая на цели и приоритети, засягащи конкретни сектори, да се отчетат и 

съответните секторни стратегии за развитие в този период; 

 да се отчетат евентуалните общи интереси със съседни общини по отношение на 

постигане на цели, касаещи общото икономически, социално, инфраструктурно 

развитие и опазването на околната среда; да се заложи партньорство с тези 

общини; 

В стратегическата част на ОПР за периода 2007-2013г. на община Божурище в процеса 

на разработване на документа са дефинирани следните стратегически елементи: 

ВИЗИЯ 

На основата на благоприятните природно-географски условия и предпоставки да се 

осигури преспективното и устойчиво развитие на община Божурище като крайстоличен 

индустриален център, търсена туристическа дестинация и спокойно място за живот със 

съхранена природа и качествена социална и техническа инфраструктура. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на 

икономическия потенциал в община Божурище. 

Приоритет 2: Хармонично развитие на територията на община Божурище и 

модернизиране на техническата инфраструктура. 

Приоритет 3: Подобряване на условиятана живот на гражданите на община Божурище 

и качеството на природната и социалната среда в общината. 

 

Междинната оценка на ОПР на община Божурище за периода 2007-2013 установи 

следното по отношение на стратегическата част на документа: 

Съответствие с Областната стратегия за развитие 

При направения анализ на съответствие на стратегическите цели и приоритети на ОПР 

на община Божурище със стратегическите цели и приоритети на ОСР на Софийска 

област се констатира разминаване в йерархичността на използваните термини и 

непълно съответствие във формулировката и смисъла да приоритетите между двата 

документа.  
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Съответствие със социално-икономическия анализ 

Следващата таблица показва обобщени изводи за съответсвието на приоритетите на 

ОПР с изводите от социално-икономическия анализ от една страна и с визията и 

нагласите на населението от територията от друга страна, като са използвани данни от 

официални източници и данни от проведено представително изследване сред 

населението в общината (вж. анализа по-горе). 

Стратегическа 

цел 

Приоритет Съответствие със социално-икономическия анализ в 

ОПР 

- Приоритет 1:  

Създаване на 

атрактивна бизнес 

среда и ускорено 

развитие на 

икономическия 

потенциал в 

община Божурище 

Пълно съответствие.  

- Социално-икономическият анализ отчита съществуващите 

условия и предпоставки за икономическо развитие и 

привличане на инвестиции, напр. благоприятно 

местоположение и логистична комуникация, връзки със 

столицата, наличен ресурс от земя/терени и бази и други 

налични ресурси.  

- Във визията на населението промишлеността е най-

перспективният за развитието на общината отрасъл 

(59,6%), следван от земеделието (38,6%), транспорта 

(31,6%) и търговията (24,6%). Местоположението на 

територията се посочва от анкетираните лица при 

проведеното представително изследване в територията като 

един от основните ресурси, с които свързват 

възможностите за развитие, както и като нейно основно 

предимство от гледна точка на планиране. Това показва, че 

насърчаването на бизнеса и инвестициите и развитието на 

икономическия потенциал като приоритет на ОПР 

съотвества на визията на местните хора.  

В допълнение може да се отбележи, че на ниво конкретни 

отрасли, респективно мерки, населението е по-склонно да 

вижда потенциал в развитие на земеделието, отколкото в 

развитието на туризма, което кореспондира и с 

констатациите на социално-икономическия анализ относно 

дела на земеделската площ и обработваемата земя. 

Земеделието е вторият най-често посочван най-

перспективен отрасъл за развитие, а земята – един от 

основните ресурси, с които разполага територията. 

Земеделието е и вторият най-често посочван отговор на 

въпроса от каква работа се печели най-добре в общината 
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(21,7%), веднага след промишлеността. Условията за 

туризъм се посочват като ресурс от двойно по-малко 

респонденти (8,1%), по-рядко се разпознава сред най-

перспективните отрасли (17,5%) и едва 2,2% са посочили, 

че от него се печели добре към момента. 

- Приоритет 2:  

Хармонично 

развитие на 

територията на 

община Божурище 

и модернизиране на 

техническата 

инфраструктура 

Пълно съответствие 

- В социално-икономическия анализ са отразени 

съществените проблеми, свързани с устройственото 

планиране, благоустройството и техническата 

инфрасруктура (амортизирана водопроводна мрежа, липса 

на канализация в част от града и селата, липса на 

пречиствателна станция и т.н.) 

- Близо 40% от анкетираните респонденти в проучването 

(най-голямата група) посочват различни  инфраструктурни 

проблеми като най-актуалните проблеми, които остават 

нерешени, респективно по които трябва да се работи (вкл. 

проблеми с отпадъци (14,3%), което разбира се касае и 

услугата сметосъбъране, лошо състояние на 

водопроводната мрежа (9,6%), състояние на пътищата и 

уличната мрежа (9,6%), проблеми, свързани с 

канализацията и пречистването на отпадъчни води (4,8%). 

- Приоритет 3: 

Подобряване на 

условията на живот 

на гражданите на 

община Божурище 

и на качеството на 

природната и 

социалната среда в 

общината 

 

Пълно съответствие 

- Социално-икономическият анализ ясно отчита 

дефицитите в сферата на общинската социална политика; 

отчитат се и проблемите, свързани с канализацията и 

пречистване на отпадъчните води (вж. по-горе), които имат 

пряко отношение към качеството на природната среда. 

- Обхватът на този приоритет е тясно свързан с изисквания 

и законови задължения на общината, свързани с 

предоставяне на определени услуги, и взаимодействие със 

социални партньори и общественост . 
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Предвид допустимите дейности и периода на изпълнение на Проекта (средата на 2013 

г.), актуализацията на ОПР се състои в обновяване на социално-икономическия профил 

на общината и SWOT анализа на документа, без да се извършва промяна в другите 

секции на стратегическата част. Отчитайки тези условия и предвид съображенията, че 

актуализацията се извършва в края на плановия период 2007-2013 г., не съществува 

технологично време за изпълнение на актуализирана версия на документа. Предвид 

изложените факти  се препоръчва при подготовката на ОПР за следващия планов 

период да се имат предвид следните препоръки:  

 

 Спазване на йерархичността на изпозваните термини – да се формулират 

стратегически цели и приоритети към всяка от тях. Като цяло може да се 

препоръча да се формулирани стратегически цели, които в голяма степен могат 

да съвпадат с формулираните приоритети към момента, чиято актуалност е 

валидна. Стратегическите цели от своя страна да съдържат не голям брой (2-3) 

приоритети, които да ясно фокусирани и да очертаят адекватно обхвата на 

действие за зададената времева рамка. Приоритетите следва  да спомогнат за 

доброто групиране на умерен брой реалистично изпълними мерки и 

включващите се в тях дейности – например включване на мерки и дейности за 

благоустрояване на населените места, които са очаквани, по тях реално се 

работи, но не фигурират в актуалната стратегическа рамка; корекция в тежестта 

на отделните мерки, така че да съответстват на анализа и визията на местните 

хора; включване на допълнителни мерки, които отсъстват в актуалния план и 

ясно определени бенефициенти по всяка мярка. 

 Осигуряване на съответствие на формулираните стратегически цели и 

приоритети с тези на актуалната Областна стратегия за развитие на Софийска 

област и насоките за разработване на целите и приоритетите на ОПР, 

съдържащи се в същата. 

 Осигуряване на съответствие на приоритетите и целите с предвидените 

приоритети на Оперативните програми за периода. 
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5. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА, 

ОБОБЩАВАЩА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ПЛАНА 
 

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализация на 

общинския план за развитие и определя финансовата рамка за участие на различните 

източници и поетите ангажименти от партньорите за финансиране на дейности в 

рамките на плана. 

 

Компонентите на индикативната финансова таблица следва да обхващат: 

1. актуализираните приоритети за местно развитие за периода; 

2. източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация 

на приоритетите в развитието на общината; 

3. относителния дял на предвидените средства по приоритети и източници на  

финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на 

плана. 

Оценката на общия обем на финансовите ресурси за реализацията на плана се 

разработва, като се отчитат: 

1. макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3); 

2. тенденциите и прогнозите в социално-икономическото развитие на общината до 

края на периода; 

3. финансовия капацитет на общината, както и финансовите инструменти, от които 

може да се черпи ресурс за реализацията на програмата за изпълнение на 

общинския план за развитие, в т.ч. средства от фондовете на Европейския съюз. 

При актуализацията на финансовите ресурси за реализацията на общинския план за 

развитие е необходимо да се вземат предвид условията по отношение прилагането 

принципа на „допълняемост” при оперативните програми, по които общината планира 

да е бенефициент, както и опита във финансовото управление на проекти, 

съфинансирани от фондовете на ЕС. 

 

Междинната оценка на ОПР на община Божурище за периода 2007-2013 установи, че 

индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на 

плана, е налична в документа частично, като част от Програма за реализация на 
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общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото 

изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.  

Долната таблица показва статуса на изпълнението на предвидените финансови 

параметри, определено в междинната оценка. Следва да се отбележи, че то е 

ограничено от следните практически аспекти: 

 В процеса на оценка не бяха идентифицирани налични годишни отчети за 

изпълнението на ОПР. Напредъкът по мерки беше оценен въз основа на 

предоставените документи – отчети по изпълнение на Програма за 

управление на община Божурище за мандат 2007-2011. Програмата за 

управление формулира цели, приоритети и мерки, които са различни от 

приоритите и мерките на ОПР.В някои случаи има рефериране, което не 

съвпада точно със съответните мерки и дейности в ОПР. 

 Програмата съдържа дейности по мерки, за които не е представена 

планирана стойност на необходимите средства, като само част от тях 

могат да бъдат еднозначно определени като дейности, които не изискват 

инвестирането на финансови средства. Това затруднява коректното 

изчисляване на планираните средства по мерки и приоритети и го прави 

условно.  

Приоритети  вложени 

средства 

%  

Общо за ОПР  5 849 405 100% 

Приоритет 1: Създаване на атрактивна бизнес среда и ускорено развитие 

на икономическия потенциал в община Божурище 
1 908 765 32,6 

Приоритет 2. Хармонично развитие на територията на община Божурище 

и модернизиране на техническата инфраструктура 
1 168 863 20,0 

Приоритет 3 Подобряване на условията на живот на гражданите на 

община Божурище и на качеството на природната и жизнената среда в 

общината 

2 771 777 47,4 

Предвид че актуализацията се извършва в края на плановия период 2007-2013 г., не 

съществува технологично време за изпълнение на актуализирана версия на документа.  

В тази връзка основна необходимост при изготвянето на ОПР на община Божурище за 

следващия програмен период е осигуряването на съответствие със законовите 

изисквания по отношение на структурата на документа и разработване на индикативна 

финансова таблица. 
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6. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА 
 

Индикаторите представляват част от градивните единици на една ефективна система за 

наблюдение изпълнението на определен дългосрочен документ. Процесът на 

определяне на индикаторите следва да се осъществи на етапа на разработване на 

стратегията/програмата/плана, като в този процес следва да участват всички ключови 

заинтересовани страни, и по-специално – партньорът, който ще извършва 

изпълнението, и бъдещите бенефициенти. Поради това, постигането на общо съгласие 

относно подходяща система за наблюдение и за събиране на базови данни е една от 

важните начални стъпки при разработването на документите. Основна констатация на 

доклада от междината оценка от изпълнението на ОПР е липсата на разработена 

система от индикатори за измерване напредъка и изпълнението на документа. 

Системата от индикатори има за цел да измерва планираните цели, приоритети и мерки  

при подготовка на годишни доклади от наблюдението и оценката на изпълнението на 

ОПР. В настоящия документ не се извършва актуализация на стратегическата част на  

ОПР и предвид края на периода за изпълнение на документа не би могло да се 

разработи система от индикатори за измерване изпълнението на стратегическите цели, 

приоритети, мерки и дейности на документа. Предвид тези обстоятелства в точките по-

надало се представя информация, която е полезна и може да послужи на екипа, които 

разработва ОПР за периода 2014-2020 г. 

 

6.1. Действия за наблюдение и оценка  изпълнението на ОПР 

 

Наблюдението и оценката се основават на единен обобщен модел, представляващ 

съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, 

постигнатите резултати и осъществените въздействия. Наблюдението и оценката са 

насочени главно към постигане на устойчивост, ефективност, целесъобразност и 

законосъобразност при изпълнението на даден документ. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие, организацията и методите прилагани от органите, 

отговорни за неговото изпълнение, като се използват резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

Извършване на наблюдение на изпълнението ОПР е процес на системно и 

непрекъснато събиране и анализ на информацията за хода на реализацията на мерките 

на ОПР и постигане на поставените цели и резултати. Получената информация се 
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използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземане на 

управленски решения за продължаване, изменение и допълване на документа.  

Системата за наблюдение обхваща: 

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информация; 

2. индикаторите за наблюдение; 

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се осигурява 

участието на заинтересованите страни - органи, организации, физически и юридически 

лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на ОПР. 

Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на общинския 

план за развитие се извършва от бюджета на общината. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ОПР. Със заповед 

на кмета на общината се определя екипът от експерти, които подготвят правила за 

извършване на наблюдението на изпълнението на ОПР. Правилата съдържат срокове и 

форми на документи за набиране на информация, изготвяне на справки, анализи и 

годишния доклад за наблюдение. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработват ежегодно годишни доклади. Годишният 

доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР се изготвя по определен от кмета на 

общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие, се въвеждат в Единната информационна система за управление на 

регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на 

общинския план за развитие. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

съдържа информация за: 
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1. общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално- 

икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа 

на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на ОПР, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ОПР през 

съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните 

политики, планове и програми на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година. 

4. заключения и последващи мерки за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Резултатите от наблюдението на Общинския план за развитие се вземат предвид при 

отчета на изпълнението на съответната областна стратегия за развитие. 

Актуализацията на общинския план за развитие следва да подобри системата за 

наблюдение с оглед извършване на обективна междинна и последваща оценка на 

неговото изпълнение. 

Оценката разглежда резултатите и въздействията на документите (планове, програми, 

стратегии) – оценявайки тяхната ефективност, ефикасност и уместността на мерките, 

като доставя входни данни за формулирането и преориентирането на политиката. При 

извършването на оценката се разчита главно на данните и информацията, събрани чрез 

наблюдението, което посочва възможността за ранно взаимодействие между двете 

дейности. 

На база на междинната оценка се отчита достигнатата степен на изпълнение на целите 

и приоритетите на актуализирания документ за изпълнение на общинския план за 

развитие за периода 2009-2013 г., изпълнението на финансовия план и постигната 

ефективност и ефикасност на усвоените финансови ресурси. На този етап могат да се 

предприемат мерки за подобряване на управлението на изпълнението на плана с цел 

постигане по-висока ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на 

политиката за местно развитие. 
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Последващата оценка следва да даде цялостна представа за изпълнението на 

общинския план за развитие и за реализацията на неговите стратегически цели и 

приоритети. 

На тази основа може да се актуализира политиката за устойчиво интегрирано местно 

развитие през следващия планов период. 

 

6.2. Система от индикатори за наблюдение и оценка изпълнението на 

ОПР 
 

В периода на програмиране следва да се изработи система от индикатори за измерване 

степента на напредък и изпълнение на прилагане на ОПР. Системата от индикатори 

служи  за осъществяване на обратна връзка, която позволява на управляващите да 

идентифицират потенциални проблеми и да предприемат своевременното им 

разрешаване в процеса на изпълнение на ОПР.  

 

За целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на 

специфичните условия и организация за изпълнение на съответните документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие.  

 

Основни елементи на системата за наблюдение и оценка на документите са: 

 Индикатори; 

 Периодични доклади – 3 и 6 месечни; 

 Годишни доклади; 

 Доклад от окончателна оценка на изпълнението. 

 

Индикаторът е средство за измерване на напредъка и постиженията на изпълнение на 

процеси или документи. По своята същност индикаторът следва  да бъдат: 

 специфичен, с оглед спецификите на програмата/мярката/проекта/дейността, 

която отчита;  

 измерим, с определена единица за измерване и източник за проверка; 

 постижим; 

 реалистичен за целите на дейността и съобразен с ресурсите за реализирането на 

планираните цели; 

 съобразени с времевия график за изпълнение на дейностите. 

 

Количественият измерител на индикатора е неговия показател.   
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Наблюдението и оценката се извършва въз основата на набор/система от индикатори, 

които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на ОПР или ОСР, социално 

– икономическата, структурната и екологичната ситуация на територията.  

 

Индикаторите се делят на следните видове: 

 индикатор за изпълнение/постижение/продукт (outputs) - индикаторите за 

изпълнение са свързани пряко с дейностите, след реализацията, на които се 

създава определен продукт (output). Индикатори за количественото изражение 

на мерките. Те измерват дейностите на мерките пряко реализирани в рамките на 

ОПР. Тези дейности са първата стъпка към реализирането на оперативните цели 

на намесата и се измерват във  физически или парични единици, напр. км път, 

бр. сертификати, бр. обучени,  общ обем на инвестициите. 

 индикатор за резултат (result) – дават информация за промени в поведението, 

капацитета или начина на работа на бенефициентите и са пряко свързани със 

специфичните цели на проекта. Този вид индикатори могат да бъдат както с 

физическо (намален брой пътни злополуки), така и с финансово изражение 

(намаление на разходите за транспорт). 

 индикатор за въздействие (impact) - отнасят се до последици, свързани с 

реализирането на плана/програмата/стратегията, които надхвърлят 

непосредствения ефект. Те се отнасят до ползите от програмата не само на 

равнище подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по- 

широките цели на програмата. Пример: увеличаване на заетостта в територията, 

увеличена производителност на селскостопанския сектор, увеличено 

производство на възобновяема енергия. 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка отчитат конкретните продукти, резултатите и 

въздействието от изпълнението на целите, приоритетите и мерките на ОПР.  

 

Индикаторите за наблюдение на регионалните планове за развитие и на общинските 

планове за развитие отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие, определени в съответните документи, въз основа на данните за физическото и 

финансовото им изпълнение. 

 

ППЗРР третира въпроса за индикаторите само на регионалния план за развитие и на 

общинския план за развитие, но не ги поставя във връзка с ОСР. По пътя на логиката и 

имайки предвиди спецификата на документа – ОСР, за него важен компонент са 

индикаторите, измерващи напредъка и постиженията. При тяхното актуализиране е 

необходимо да се изхожда от разбирането, че определените индикатори трябва да са 
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количествено измерими, да могат да се регистрират периодично и да са достъпни, а 

информационните източници - надеждни.  

 

Отговорните екипи за програмиране, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР в 

общинската администрация следва да поддържат актуална информация по отношение 

на напредъка по изпълнението на документите, като редовно проследява заложените 

индикатори.  

 

Система и видове индикатори: 

 

1. Изходни индикатори (Индикатори за изпълнение или за продукт): 

Измерват директно изхода от дейностите, реализирани в рамките на ОПР. 

Индикаторите за изпълнение са свързани пряко с дейностите, след реализацията, на 

които се създава определен продукт (output). Измерват се във физически или парични 

единици.  

Този вид индикатори са от особена важност, тъй като дефинират по измерим начин 

какво ще се постигне с реализирането на проектите. На практика на базата на 

стойностите, отчетени по тези индикатори, се извършва възстановяване на разходите, 

направени от бенефициентите. 

Пример: брой организирани обучения, брой организации, получаващи инвестиционна 

подкрепа, общ размер на инвестицията, км път, бр. сертификати и т.н.  

 

2. Индикатори за резултат:  

Измерват директния ефект от интервенцията и дават информация за промени във важни 

показатели. В резултат на реализирането на проектите/дейностите бенефициентът има 

възможност да получи определени предимства или да промени поведението си в 

положителна насока, напр. в резултат на новоизградения път ще се спести време за 

пътуване или в резултат на извършените обучения ще се повиши квалификацията и т.н. 

Те дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на работа на 

бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели на ОПР. Този вид 

индикатори могат да бъдат както с физическо (намален брой пътни злополуки), така и с 

финансово изражение (намаление на разходите за транспорт)  Могат да бъдат 

измервани във физически или парични единици.  

Пример: брой на новосъздадените работни места, брой хора успешно преминали 

обученията, степен на удовлетвореност от обучението и т.н.  
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3. Индикатори за въздействие: 

Този тип индикатори  отчитат изпълнението на стратегическите документи или 

статегическата част на плана. Отнасят се до последици, свързани с реализирането на 

стратегията, които надхвърлят непосредствения ефект. Те са пряко свързани с 

общата/стратегическата  цел на ОПР.  

 

4. Източниците на информация са другият важен инструмент от системата за 

наблюдение и оценка изпълнението на документите.  При избора на индикатори следва 

да се имат предвид източниците на информация за набиране на надеждни стойности на 

показателя, чрез които се отчита напредък. Всеки индикатор следва да е наличен, тоест 

да могат да се получат данни за неговата стойност във времето. Източниците на 

информация са важни от гледна точка осъществяването на наблюдение по прилагането 

на ОПР. Източниците на информация следва да са предварително идентифицирани и 

посочени в процеса на разработване на документа. 

 

Индикаторите за наблюдение на общинския план за развитие отчитат степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в съответните документи 

въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Използват се три 

вида – 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. Финансовите индикатори 

отчитат, както конкретното изпълнение, така и участието на различните финансови 

източници и партньорите. 

 

Индикаторите за оценка на изпълнението на отделните мерки по приоритетите за 

развитие са от типа „индикатори за резултат”, тъй като по някои мерки те се отнасят за 

единични конкретни проекти. Избраните индикатори са количествено измерими и 

осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за постигнатата промяна 

и напредъка по реализацията на целите. 

 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните цели на 

приоритетите и имат значение за цялостната оценка на ефективността и 

стратегическата ориентация на политиката за интегрирано местно развитие. Степента 

на въздействие се отчита с количествено измерими индикатори (по възможност), а в 
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някои случаи с качествени оценки за социалното, икономическото и 

инфраструктурното развитие. 

 

При изготвянето на ОПР за следващия планов период следва да бъдат конкретизирани 

индикаторите, които да се използват в процеса на наблюдение, да се посочат 

източниците на информация, които да осигуряват необходимите данни, 

периодичността на събиране на актуална информация, както и базовите и прогнозните 

стойности на индикаторите. 

 

За някои от посочените индикатори, които не се наблюдават от Националния 

статистически институт (НСИ), като източник на информация могат да бъдат посочени 

някои от административните звена в общината, които съхраняват и обработват 

необходимата за наблюдението информация. Неправителствените организации често 

разполагат с информация, която би била полезна за наблюдението. Важно условие за 

правилното протичане на наблюдението е източниците на информацията да са 

надеждни, а самите данни достоверни и актуални. Важно изискване, което трябва да се 

спазва, е при определянето на индикаторите да се уверим, че е възможно да се осигури 

необходимата информация за прилагането им. 

 

В случаите, когато за някои от посочените индикатори е невъзможно да бъде осигурена 

информация в процеса на наблюдение, те биха могли да бъдат заменени с други. 

Процедурата за включване на нови индикатори следва да се осъществява на база на 

предложение, съдържащо се в междинната оценка за изпълнението на общинския план 

за развитие. 

 

За изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие е подходящо 

да бъдат включени количествени индикатори с цел да се оцени напредъка по 

интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на 

местната политика за устойчиво интегрирано развитие. Списък на ключови 

(стратегически) индикатори за наблюдение на интеграцията на глобалните проблеми по 

околна среда в процеса на регионално и местно развитие в България са дадени в 

Приложението към методически указания одобрени със Заповед № РД 02-14-844 от 20 

май 2009 г. и Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройството. 

 

Препоръчва се при разработването на се ОПР да определи и разработи система за 

наблюдение и оценка изпълнението на документите и следната система от индикатори 

за измерване изпълнението на документите: 
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Индикатори за изпълнение на документа, които служат за оценка изпълнението и 

напредъка на планираните цели , приоритети и мерки на документа, например: 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ОПР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

изпълнение на 

документа 

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по  

ОПР  

Брой   

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

ОПР 

Брой   

Резултат 

Създадени 

работни места 

Брой    

Участници, 

завършили 

успешно обучение 

Брой    

Жени, завършили 

успешно обучение 

Брой   

    

Въздействие 

    

    

    

 

В зависимост от целите и приоритетите на ОПР следва да се предложат индивидуални/ 

собствени индикатори. Към момента на разработване на документа се допълват 

целевата стойност на индикаторите (желаното състояние след приключване 

изпълнението на документите) и източниците на информация (от къде ще се набира 

информация за проследяване на промените в индикаторите). 

  

За прилагането на всяка мярка от ОПР се предлага разписване на индикатори за 

наблюдение изпълнението на документа, като се ръководи от индикаторите по 

отделните мерки, заложени в ОПР, например: 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА…….. ОТ ОПР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

изпълнение на 

документа 

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой   

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой   

    

Резултат 

    

    

    

 

Към момента на разработване на ОПР следва да се попълнят целевата стойност на 

индикаторите (желаното състояние след приключване изпълнение на документите) и 

източниците на информация (от къде ще се набира информация за проследяване на 

промените в индикаторите).  

 

Информацията за наблюдение и оценка на документите може да се събира от два 

основни типа източници – първични и вторични. 

 

Първичните данни предполагат събирането на информацията да се осъществява 

конкретно за нуждите на постигането на определена цел, в случая за наблюдението и 

оценката на програмните документи. Основното предимство на метода е, че отразява 

напълно нуждите и е в съответствие с целите, за които е събирана информацията. 

Съществен недостатък на метода е високата стойност на получените данни в общия 

случай. Поради това е за предпочитане да се използва комбинация от двата метода. 

Основните методи за събиране на първични данни са: анкетни проучвания, регистри, 

системи за обратна връзка и други подобни. 

 

Вторичните данни са вече съществуващи данни, които са събрани и обработени и 

могат да бъдат използвани за анализ директно или след елементарни трансформации. 

Основен проблем при тях е, че при дефинирането им те не са съобразени с целите и 

нуждите на наблюдението и оценката на стратегии/планове за развитие и формата 

и/или обема им не винаги е достатъчен. По тази причина може да се наложи събирането 

и обработването на така наречените първични данни, които да покрият нуждите на 

системата за наблюдение и оценка. Методологията и начините за събиране на 
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първичните данни зависят от вида и обема на необходимата информация. В общия 

случай събирането на първични данни изисква специфични познания, капацитет, 

разполагаем финансов ресурс и време. Това налага използването на комбинация от 

двата типа данни. 

 

Източниците на вторични данни за целите на наблюдението на ОПР могат да включват: 

 данни на Националния статистически институт и териториалните му 

подразделения; 

 данни от различни секторни институции и ведомства на централната власт 

(Бюра по труда, Агенция по заетостта, Национален център за здравна 

информация, местната администрация и др.); 

 системи за наблюдение на оперативни програми ИСУН и ИСАК. 

 

При събирането и обработването на данни, описващи социално-икономическата 

действителност много важен е въпроса за конфиденциалността на статистическата 

информация. Когато се касае за данни на сравнително малка територия, този проблем 

се изостря в по-голяма степен поради по-малки брой единици в различните категории. 

Събраните данни трябва да бъдат използвани по начин, който да не накърнява 

интересите на стопанските субекти или гражданите. 

 

Информацията, събирана от Националния статистически институт (НСИ) в голяма 

степен отговаря на нуждите на подготовката, наблюдението и оценката на документите 

за стратегическо планиране на регионалното развитие и това е абсолютно валидно за 

документите, изготвяни на по-високо териториално равнище - областно (в голяма 

степен), регионално и национално (напълно). Информацията, която може да бъде 

предоставена на ниво община, е значително по малка като обем и причината за това е 

извадковата методология за събиране на данни, прилагана от НСИ, която не позволява 

да се осигурят данни, изпълняващи изискването за конфиденциалност на ниво община 

(особено в случаите, когато общината не е областен център или друга по-голяма 

община). 

 

Въпреки трудностите и ограниченията, които са на лице при този източник, той остава 

един от основните, които осигуряват данни, включително на ниво община. Предвид 

ограниченията обаче е необходимо да бъдат включени допълнителни източници. 
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Разпределение на основните източници на информация по отношение на индикатори за 

наблюдение и оценка по групи данни е представена в следващата таблица: 

Тематични области Източници на данни 

Производствени 

инвестиции 

Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България — ИСУН; ИСАК; 

ТСБ на НСИ 

НИРД, иновации ТСБ на НСИ; 

Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България — ИСУН 

Базова 

инфраструктура 

ТСБ на НСИ; 

Агенция „Пътна инфраструктура" 

Общинска администрация 

Социална 

инфраструктура 

ТСБ на НСИ; 

Агенция за социално подпомагане Информационна система за 

управление и наблюдение  на  структурните  инструменти  на  ЕС  

в България — ИСУН Общинска администрация 

Околна среда ТСБ на НСИ 

Регионална инспекция по опазване на околната среда ВиК 

дружества Общинска администрация 

Градско развитие ТСБ на НСИ 

Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България — ИСУН Общинска 

администрация 

Пазар на труда и 

обучение 

ТСБ на НСИ 

Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България — ИСУН ДБТ 

Институционален и 

административен 

капацитет 

Областна администрация Общински администрации 

Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България — ИСУН 

  

съгласно Методическите указания за разработване на програмни документи за периода 

2014-2020 г., одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството 
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7. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
         

7.1.     ПРИНЦИП НА ПАРТНЬОРСТВОТО     

 

Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачност при 

вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от 

съществено значение за доброто управление и устойчивото развитие.  

Партньорството се прилага с цел постигане на ангажираност у всички заинтересовани 

страни, на по-добри условия за успеха на документа и по-позитивно приемане на 

резултатите от неговото изпълнение. 

Прилагането на принципа на партньорство само по себе си е механизъм за повишаване 

на устойчивостта на взетите решения и ефективността на тяхната реализация, а чрез 

осигурената публичност и прозрачност на процесите, се гарантира успеха на 

планираната стратегия за развитие  и широка обществена подкрепа.  

По отношение на регионалното развитие законовата рамка на България определя като 

официална обществена информация (чл. 33 ППЗРР) действията на държавните органи и 

на органите на местното самоуправление, свързани с изработване, одобряване, 

приемане, актуализиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегиите, плановете 

и програмите за регионално и местно развитие.  

Страните, които следва да участват в процесите, за да се реализира принципът на 

партньорството са: 

а) компетентните регионални, местни, градски и други публични органи; 

б) икономическите и социалните партньори;  

в) структурите, представляващи гражданското общество, включително партньорите от 

областта на опазването на околната среда, неправителствените организации и 

организациите, отговарящи за утвърждаването на равенството и недискриминацията.  

По време на изпълнение на стратегиите, плановете и програмите партньорите следва да 

се привличат за участие във: 

- Органите за наблюдение и оценка на изпълнението и напредъка към постигането на 

поставените цели; 
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- Разработване на годишни доклади за изпълнение; 

- Извършване и изготвяне на междинна и последваща оценка. 

 

7.2. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПАРТНЬОРСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧОНСТ 

Различните форми (степени) на взаимодействие имат различен обхват, ползват 

различни инструменти и имат различна динамика на взаимодействие. Те се надграждат 

взаимно, като всяка съдържа в себе си предхождащите: 

А. Информиране – това е пасивна за реципиентите форма на предоставяне на 

информация чрез официални документи, изготвени доклади и оценки (предварителни, 

встъпителни, периодични, тематични, междинни, окончателни); провеждане на 

пресконференции и използване на традиционните комуникационни канали като 

телевизия, радио, ежедневна преса, седмичници, списания, информационни сайтове, 

социални мрежи, външна реклама (билбордове, плакати), информационни брошури 

(листовки, дипляни), други; При тази форма инициативата е на публичните власти и 

съществува опосредствена обратна връзка. 

Б. Консултиране и съгласуване – участниците в процесите – (публични власти и 

социално-икономически партньори) осъществяват непрестанен обмен на информация, 

консултации и съгласуваност, като консултациите включват работни обсъждания, 

експертни съвети, събиране на обратна информация - анкети, въпросници, интервюта, 

отзиви, фокус групи, провеждане на конференции, кръгли маси, обществени форуми с 

широко участие на партньорите и др. 

В. Ангажиране и активно участие – връзка, основаваща се на партньорство между 

всички участници, при което те взимат активно участие в процеса на разработване и 

прилагане на конкретните дейности и политики. Всеки участник участва в процеса, 

чрез предлагане на варианти, идеи и решения, така че отговорността за окончателното 

решение или формулирането на дадена политика е споделено. 

7.3. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКО НИВО 

Органите на местната власт следва да информират своевременно и по подходящ начин 

обществеността за характера и същността на документите и за действията, свързани с 

изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, 
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наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и програмите за регионално и 

местно развитие, за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, 

както и за постигнатите резултати.  

Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции (чл. 41. ППЗРР). 

Общинският съвет, по-конкретно, като орган на наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие е задължен да определи и да осигури изпълнение на мерки 

за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от 

наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 81 ППЗРР). 

Доклади за наблюдение и оценка изпълнението на общинския план за развитие се 

публикуват на интернет-страницата на общината от общинска администрация, като 

изискване на ЗРР и ППЗРР в рамките на мерките за публичност и прозрачност на 

документите. 

При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС) за 

управление на регионалното развитие за различните административни нива следва да 

се  публикуват за обществено ползване Общинският план за развитие и докладите от 

мониторинга, анализа и оценката на неговата реализация – годишни, междинен и 

окончателен (чл. 91 ППЗРР). Целта на ЕИС е постигане на ефективното и ефикасното 

управление на регионалното развитие и осигуряването на информация, публичност и 

прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, финансирането, 

наблюдението и оценката на регионалното развитие (чл. 25 ЗРР и чл. 4 ППЗРР).   

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до края на 2015 г., следва да бъдат 

предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. 

периодични информационни кампании сред целевите групи. 

Действията по осигуряване на информация и публичност трябва да бъдат насочени 

към: 

1. Организиране на релевантни събития (информационни срещи, публични 

дискусии, семинари) и публикуване на информация за изготвянето, реализацията 

на Общинския план за развитие, както и докладите и оценките – предварителна, 

междинна, последваща; 
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2. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на 

висока ефективност при реализацията на местното развитие и стратегическите 

документи; 

3. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданското 

общество за формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска 

позиция относно участието в процеса на планиране и осигуряване на обществена 

подкрепа за реализацията на стратегическите документи. 

Важен момент от работата на общинската администрация е работата със социално- 

икономическите партньори на местно ниво. Въвличането на представители на 

социално-икономическите партньори в изготвянето, планирането, мониторинга и 

оценката на реализацията на общинския план за развитие има ключово значение за 

успеха на планираните инициативи. Особено важно е привличането като равноправни 

партньори към този процес на заинтересовани, отговорни и уважавани местни 

социално-икономическите партньори. 

Партньори на общинската администрация при изпълнение на задължения в сферата на 

местното развитие следва да бъдат: 

o Независими експерти, привлечени с цел изготвянето на адекватни становища 

и заключения по конкретните проблеми; 

o Представители на СГО – НПО, читалища, пенсионерски клубове, училищни 

настоятелства и др.; 

o Представители на деконцентрираните държавни институции и ведомства на 

територията на общината, като експерти при организиране на процесите за 

набиране, организирането и анализирането на специализирани данни и 

информация и изготвянето на експертни становища по конкретни 

индикатори за мониторинг; 

o Представители на бизнеса – за осигуряването на експертна оценка и 

логистична подкрепа; 

o Представители на медиите - имат ключовата роля при популяризиране на 

инициативите и посредничат при диалога със широката общественост в 

процеса на мониторинг. 
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Препоръчани експертни форми на взаимодействие на общинската администрация и 

социално-икономическите партньори в рамките и за целите на регионалното развитие, 

които да се използват при подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР: 

- Сключване на споразумения за съвместна дейност и партньорство; 

- Съвместно разработване на политики на областта на местното развитие, на 

определени целеви политики и програми (например програма за социално 

подпомагане, стратегия за работа с младите хора на общинско ниво и др.); 

- Въвличане на партньорите в работата на комисиите към Общинския съвет, 

чрез включване на експерти от страна на партньорите в състава на комисиите; 

- Сформиране на представителна работна група от експерти от всички 

заинтересовани страни и организации и изграждане на експертен екип за 

мониторинг, които да подпомага общинска администрация при организиране и 

провеждане на наблюдението и оценката на изпълнение на ОПР; 

- Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на 

проблемите, групи за граждански диалог, консултативни и обществени съвети, 

мрежи и коалиции за партньорство и др.; включване на представители на 

партньорите (експерти) в процеса на мониторинг и оценка на местното 

развитие; 

- Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за взаимодействие 

между общинска администрация и партньорите; 

- Предоставяне от страна на общинска администрация на партньорите на 

информация за стъпките на реализация, мониторинг и оценка на общинския 

план развитие, която да бъде публикувана на сайтовете на партньорските 

организации с цел достигане до по-широка аудитория. 

Формите на взаимодействие на местната власт, публичната администрация, социално-

икономическите партньори и гражданското общество в процеса на реализация на 

общинския план за развитие могат да бъдат (примерите не са изчерпателни): кръгли 

маси, публично обсъждане,  обществен форум, конференции т.н. 

7.4. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПР 2007-2013 

НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  
 

Населението е основна заинтересована страна в процеса на разработване и прилагане на 

общинските планове за развитие и в този смисъл информирането и въвличането на 

гражданите на общината е от основно значение при оценката на прилагането на плана. 

Данните от изследването сред населението на община Божурище показват, че към 

момента на оценката близоо 1/5 от гражданите (17,2%) са чували за ОПР и 12,1% са 
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информирани за целите, мерките и дейностите за развитие на общината, включени в 

плана, като те оценяват информираността си като средна. В този смисъл може да се 

отчете, че извършените дейности по информиране на обществеността са постигнали 

известно въздействие, което обаче следва да бъде увеличено във времето до края на 

програмния период и да продължи в рамките на следващия. 

В процеса на разработване на плана, протекъл преди влизането в сила на изискванията 

за въвличане на заинтересованите страни, произтичащи от законодателството на ЕС, е 

отдадено относително по-голямо значение на участието на ангажираните публични 

структури и по-важните социално-икономически партньори и относително по-малко – 

на широката общественост. Това може да обясни факта, че анкетираните лица не 

посочват да са участвали в дейности, свързани с разработването на ОПР (напр. 

обсъждане, даване на предложения, семинари и др.). Закономерно, огромното 

мнозинство от анкетираните (92,6%) оценяват информацията, с която разполагат за 

ОПР като недостатъчна съобразно техните потребности и интереси, което отново 

потвърждава необходимостта от увеличаване на комуникационните дейности, свързани 

с планирането и осъществяването на мерки и дейности за развитието на територията. 

Така заявеният интерес към мерките и дейностите в ОПР е тясно свързан с оценката за 

степента на положително влияние на ОПР върху развитието на общината. 

Мнозинството респонденти (70,7%) считат, че прилагането на плана влияе 

положително в различна степен върху развитието на общината и едва малко над 10% 

посочват, че не влияе.  

Данните показват, че в оставащия период на приложение на ОПР, в процеса на неговата 

актуализация и подготовката за следващия програмен период е необходимо 

интензифициране на дейностите по информиране и въвличане на широката 

общественост.  

Като най-ефективни комуникационни канали за тази цел към момента се очертават 

националните електронни медии – над 1/3 от инфомираните за ОПР са научили за него 

от този източник и почти 80% от всички анкетирани го посочват като предпочитан 

източник на информация. Националните вестници са предпочитани от 69% от 

респондентите.  

Присъствието на информация за общината и за ОПР в интернет като цяло е от 

изключителна важност, както с оглед интереса, така и степента на ползване на 

интернет, установена в актуализитания социално-икономически анализ. Този канал в 

конкретния случай може да бъде и много ефективен от гледна точка на съотношение 

между достигната аудитория и цена. Важен информационен инструмент е и конкретно 

интернет страницата на общината, от която посочват, че са научили за плана около 1/5 
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от информираните за него. Не бива обаче да се забравя, че за достигане на по-

възрастното население, което доминира на територията, информацията в интернет 

може много често да се окаже неефективна и са необходими и други инструменти.  

Наличието на респонденти, които посочват, че са научили за плана от свои 

приятели/познати показва, че съществува критична от местни хора, които не са 

безразлични към тази проблематика и планирането и прилагането на мерки за развитие 

на общината е част от темите, които се обсъждат между хората.  В бъдеще, особено при 

осигуряване на участието на обществеността в разработването на планове и програми, 

следва да се обърне значително внимание и на методите лице в лице, като срещи, 

обсъждания и семинари. 

Графика 11: Чували ли сте, че има разработен Общински план за развитие на 

Вашата община? 

 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

 

Таблица 29: Ако сте чували за ОПР, откъде  за пръв път научихте за него? – база 

посочили, че са чували за ОПР - 17,2% от всички анкетирани 

От интернет страницата на общината 21,4 

От приятели/познати  14,3 

От национални радио/ТВ 35,7 

От местни радио/ТВ 28,6 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

 

Да; 17,2% 

Не; 82,8% 
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Графика 12: Доколко сте информиран/а за целите, мерките, дейностите за 

развитие на общината, включени в ОПР? 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

Графика 13: Информацията, с която разполагате за ОПР в момента е по-скоро 

достатъчна или по-скоро недостатъчна съобразно Вашите потребности и 

интереси? 

 
Източник: Изследване сред населението, община Божурище 

Таблица 30: Като цяло считате ли, че прилагането на ОПР влияе позитивно върху 

развитието на областта и общината? 

Определено влияе 29,3 

По-скоро влияе 41,4 

Неутрално 17,2 

По-скоро не влияе 6,9 

Изобщо не влияе 5,2 

Източник: Изследване сред населението, община Божурище 
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Графика 14: Предпочитани източници на информация 

 

8. АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

Програмата за реализация на ОПР има за задача на основата на целите и приоритетите 

за развитие на общината да осигури съответствие на вътрешните и външни фактори за 

развитието, като ги обвърже с финансовите ресурси за реализация на плана и създаде 

условия за мобилизиране на ресурсите, както в публичния, така и в частния сектор. С 

актуализацията на програмата за реализация на плана се детайлизира списъкът от 

мерки, чрез които се реализира всяка от целите/приоритетите, ресурсите, необходими 

за реализацията им, както и административните структури, които ще осъществят 

управлението и наблюдението на изпълнението. По всяка от мерките се посочват 

конкретни дейности/проекти, с които ще бъдат реализирани целите/приоритетите. За 

всеки проект/дейност се представя кратко описание и обосновка, необходимите 

финансови ресурси, участието на различни финансови източници във финансирането 

му, продължителност и отговорна за реализацията му структура/организация. 

Програмата за реализация следва да отчита изискванията на оперативните програми. Тя 

може да бъде периодично самостоятелно актуализирана с цел подобряване на 

условията за прилагане на ОПР. 

Като приложение към ОПР 2007-2013 г. на община Божурище е разработена програма 

за неговата реализация. Програмата е композирана от 15 мерки, включени в трите 

приоритета,  които обхващат икономика, устройство на територията, техническа и 
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социална инфраструктура, човешки капитал и управление на общината. В техните 

рамки са планирани над 80 конкретни дейности и проекти.   

Мерките, включени в ОПР и тяхната йерархия, както и дейностите, включени в 

мерките, нямат пълно логическо съответствие с приоритетите и не ги обслужват в 

пълнота.  Мерките не са съобразени и с възможните източници на финансиране – мерки 

по Оперативните програми и ПРСР, за които бенефициентите от територията са 

избираеми, което се дължи на периода на разработване на плана и липсата на 

актуализация. Така например в рамките на Приоритет 1 се отдава много голяма тежест 

на развитието на туризма чрез първата мярка в плана - М1 Ускорено развитие на 

взаимодопълващи се форми на търизъм, като необходимите средства са оценени на 

близо 5 милиона лв., докато мерки, свързани със стимулиране на традиционни 

промишлени сектори и развитие на аграрния сектор остават подценени, което не 

съответства както на някои обективни фактори за територията, отразени като 

констатации в социално-икономическия анализ, така и на визията на населението. Има 

дейности, които не са разпределени в мерките, респективно приоритетите, на които 

съответстват логически в най-голяма степен, например за изграждане или подобряване 

на инфраструктура, които са разпределени в приоритета за икономика и др. Тези 

несъответствия са отразени и в мненията на анкетираните общински съветници и 

служители, по-голямата част от които посочват, че ОПР не отразява в задоволителна 

степен нуждите и интересите на местните хора и не е релевантен на местните 

потребности. 

 

Предвид допустимите дейности и периода на изпълнение на Проекта (средата на 2013 

г.), актуализацията не извършва промяна в секциите на стратегическата част. 

Отчитайки тези условия и предвид съображенията, че актуализацията се извършва в 

края на плановия период 2007-2013 г., не съществува технологично време за 

изпълнение на актуализирана версия на документа. Предвид това  се препоръчва при 

подготовката на ОПР за следващия планов период да отчете следните препоръки за 

актуализиране на програмата за реализация на ОПР на община Божурище: 

 

 Осигуряване на логическо съответствие на планираните мерки и дейности със 

съответния приоритет; 

 Ограничаване на броя на планираните мерки и дейности, с оглед осигуряването 

на реалистичност за изпълнение на плана; респективно - 

 Отпадане на дейности/проекти, които не съответстват на приоритетите или имат 

несигурни източници на финансиране; 
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 Идентифициране и включване на нови, актуални дейности/проекти, отчитайки 

изискванията на оперативните програми и други източници на финансиране. 

Напр. за община Божурище такива предложени дейности/проекти са: 

- Реконструкция на общинска сграда в туристически информационен център 

в гр.Божурище; 

- Изграждане на атракцион - Ботаническа градина в гр.Божурище; 

- Изграждане на велоалея "Хора и криле", малки по размер атракции на 

открито и места за отдих и спорт в гр.Божурище; 

- Изграждане на атракцион - открита сцена в гр.Божурище; 

- Изграждане на атракцион - Зоогическа градина в гр.Божурище.  

Така предложените дейности могат да се отнесат към Приоритет 1 "Създаване на 

атрактивна бизнес среда и ускорено развитие на икономическия потенциал в община 

Божурище", мярка "Ускорено развитие на взаимодопълващи се форми на туризъм 

/селски, ловен и риболовен, пешеходен, спортен и рекреационен/. 

Следва обаче да бъде извършена внимателна оценка за съответствието на вяска от 

предложените дейности/проекти с актуализираните приоритети на ОПР. 

9. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА 
 

Оценката е експертно усилие за установяване на съответствието, ефикасността, 

ефективността, въздействието, устойчивостта на програма, стратегия или политика 

съобразно предварително определените цели на програмата, стратегията или 

политиката. Оценката измерва степента на постигане на стратегическите цели заложени 

в документа. Тя се основава на текущите доклади, изготвени по време на прилагането 

на оценявания документа, но може да включва и допълнителни проучвания от външни 

наблюдатели.   

В зависимост от целта на оценяването – дали е за подобряване на планирането, за 

проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност – и времевия 

момент на оценката се различават предварителна (ex-ante), междинна (mid-term) и 

последваща оценка (ех-post).  

За разработването на документите за стратегическо планиране се извършва 

предварителна оценка с цел подобряване на планирането. Предварителната оценка 

включва: 
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1. оценка за социално-икономическото им въздействие; 

2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. 

При разработването на ОПР не е извършвана екологична оценка и предварителна 

оценка на социално-икономическото въздействие на плана на територията на общината. 

 

За реализацията на документите за стратегическо планиране след началото на 

изпълнението на плана, много често – в средата на плановия период се осъществява 

междинната оценка. Тя поставя фокус върху изпълнението и подобряването на 

качество на планирането.  Междинната оценка включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

Междинната оценка (МО) на изпълнението на Общински план за развитие на Община 

Божурище за периода 2007-2013 г. се извършва през 2012-2013 г. и има за цел да 

осигури информация и оценка за постигнатите резултати от прилагането на плана за 

периода 2007-2011 г., както и препоръки за неговото изпълнение и/или актуализация.  

Предмет на анализ и оценка са: изпълнението на първоначално планираните резултати; 

степента на постигане на съответните цели; ефективност и ефикасност на използваните 

ресурси  заложени в Общинския план за развитие на Община Божурище. МО се 

основава и провежда при спазване на нормативната уредба, която регламентира 

условията и параметрите за провеждането на междинна оценка на ОПР (Закон за 

регионално (ЗРР) и по-специално на чл. 33, ал.1, във връзка с чл. 9, т.7, както и чл. 36, 

ал. 1 и ал. 2., и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). 

 

МО формулира следните препоръки за актуализация на ОПР и разработване на ОПР за 

следващия програмен период: 

- Привеждане на структурата и съдържанието на ОПР в съотвествие с актуалните 

изисквания на ЗРР и свързаната подзаконова нормативна база. 

- Разработване на система за наблюдение и на измерими индикатори за 

наблюдение и оценка на плана. В рамките на системата за наблюдение да се 

разработят формати на таблици за изпълнение с натрупване  (подобно системата 

за оперативните програми (ИСУН), като за качествените дейности  да се въведе 

пак таблица, отразяваща тяхното изпълнение/неизпълнение/частично 

изпълнение с коментари и причини. 
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- Актуализиране на социално-икономическите анализи с актуални данни; 

- Изготвяне на стратегическа рамка, съответстваща законовите изисквания, 

Областната стратегия за развитие и изводите от актуализирания социално-

икономически анализ и SWOT анализ; 

- Да се определи административна отговорност на експерт или група експерти от 

администрацията на общината, който да координира процеса на актуализация на 

документа, да съблюдава процеса и подхода на работа и да наблюдава и 

докладва на Кмета и общинския съвет изпълнението на плана. Да се 

предприемат мерки по създаване и реализиране на  административен механизъм 

за набиране и обобщаване на информацията и документацията свързана с 

изпълнението на ОПР. 

- При подготовката на следващия план да се използват специалисти, които да 

остойностяват конкрените дейности и идейни проекти.  При наличието на такава 

оценка, извършена от експерти в съответните области, и се види размерът на 

необходимата инвестиция, тогава може да се вземе и необходимото решение 

относно дали е налице необходимият капацитет за осъществяване на дадена 

мярка. Като цяло комплектът от мерки в тяхната съвкупност следва да се оцени 

като реалистичност на постигане с оглед разполагаемия капацитет и време и 

налични бенефициенти на територията.   

 

За изпълнението на документите за стратегическо планиране се извършва последваща 

оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие с 

цел постигане на по-голяма отчетност. Последващата оценка включва: 

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

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

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

местно развитие. 

 

 


