
 

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е  -  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т 
гр. Божурище,  бул. „Европа” №85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg 

 

 

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30- дневен срок от 

настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя 

възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, 

в срок до 26.10.2022г. включително, в деловодството на общинската администрация или 

на e-mail: obshtina@bozhurishte.bg . 

 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ за изменение и допълнение на ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2014-2020г., приет с решение №67 от Протокол №7/2014-

15/31.07.2014г. на Общински съвет – Божурище и актуализиран с решение №33 от Протокол 

№3/2016-19 от 28.01.2016г. и Решение №58 от Протокол №6/2018-19 от 31.05.2018г., е 

мотивиран от следното: 

 

Съгласно чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения  срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата 

на Община Божурище, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2014-2020г. на e-mail: 

obshtina@bozhurishte.bg  или в деловодството на община Божурище. 

 

Проект на изменение и допълнение на ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 2014-2020г., приет с решение №67 от Протокол №7/2014-

15/31.07.2014г. и актуализиран с решение №33 от Протокол №3/2016-19 от 28.01.2016г. на 

Общински съвет – Божурище решение №58 от Протокол №6/2018-19 от 31.05.2018г., както 

следва: 

 

В глава ІХ Визия, цели и приоритети за развитие на община Божурище за периода 2014-

2020г., 

 

Раздел „Стратегически цели и приоритети”,  

 към Стратегическа цел 2: Адаптиране на общинската територия към устойчив 

модел на териториално устройство, осигуряващо ефективно инфраструктурно 

осигуряване и качествена среда за обитаване и бизнес, 

Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата,  
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Мярка 2.1.1: Подобряване и модернизация на транспортната инфраструктура 

на общината  

да се добави нова дейност: 

• Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3027: /I-8/- Слливница 

– Божурище – мах. Черна бара 

  

Мярка 2.1.4.: Подобряване и модернизация на МТБ на образователната 

инфраструктура  

да се добави нова дейност: 

 

 Подобряване на МТБ, включително и чрез внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

с.Хераково 

 

2.Причини, които налагат приемането 
 

С Решение №67 от Протокол №7/2014-15/31.07.2014г. Общински съвет – гр.Божурище е 

приел Общинския план за развитие на Община Божурище 2014-2020г. Като стратегически 

документ планът обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на общината с 

ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо 

от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. 

Планът е отворен документ и може да бъде променян и допълван при възникване на 

необходимост от това, какъвто е конкретният случай. 

Към настоящия момент са обявени няколко процедури за прием на проектни предложения 

по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Община Божурище има намерение да кандидатства по две от тях (Процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ и Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна ефективност“). Дейностите, включени в съответните 

проекти, обаче трябва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие, което 

налага настоящата актуализация на плана. 

Тъй като в приетия ОПР 2014-2020г., не са предвидени дейности и мерки, насочени към 

подобряване на материално техническата база , включително и чрез внедряване на мерки за 

еорното пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев”, както и не са предвидени дейности 

за изграждане на нови паркове на територията на общината, освен възстановяване на вече 

съществуващите, считам че е необходимо Общинския план да бъде допълнен, с цел 

предстоящото кандидатстване на общината с проектни предложения по ПРСР 2014-2020г. 

 

 3. Целите, които се поставят 

 Целта на актуализацията на ОПР е да се даде възможност на Община Божурище да 

кандидатства за финансиране от Програма за развитие на селските райони 214-2020г. Чрез 

реализирането на проектите, с които общината има намерение да кандидатства ще се постигне 

подобряване на жизнения стандарт в общината и в училището в с.Хераково. В същото време, 



чрез привличането на външни средства ще се постигне икономия на средства от общинския 

бюджет, които биха могли да бъдат насочени към развитие на други дейности. 

 

 4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за 

допълнение на Общинския план за развитие  

 Не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

5. Очаквани резултати от прилагането  

Един от необходимите документи за кандидатстване по Програма за развитие на 

селските райони е решение на Общинския съвет за кандидатстване и че дейностите, включени 

в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие. Допълнението на 

Общинския план за развитие на община Божурище в периода 2014-2020г. с предложение 

проекти ще даде възможност на общината да подаде проектно предложение и да получи 

финансиране, за реализиране на проектите. 

 

6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Държавната политика за регионално развитие се провежда чрез разработване на 

стратегии, планове и програми за изпълнението им, като създава условия за балансирано и 

устойчиво интегрирано развитие на районите и общините. Стратегическото планиране на 

регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за 

постигане на устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие. Част от тази система са 

Общинските планове за развитие (ОПР). Общинският план за развитие определя 

средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики 

и потенциалът на общината, в съответствие с Областната стратегия за развитие на Софийска 

област 2014-2020 г. 

 Проектът за допълнение на ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

БОЖУРИЩЕ 2014-2020г., е в съответствие с директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя и съответствието на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото 

прилагане с правото на Европейския съюз. 

 

 

Дата на публикуване: 27.09.2022г. 

 


